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Abstract:
The main purpose of this study is to investigate what support these pupils are given 
in order to be able to function at school and how the routines at several schools are 
managed in order to give pupils with Asperger's syndrome a successful education.

I carried out my investigation in three communes in Central Sweden, two smaller 
communes and one larger. In the study I have interviewed supervisors for resource 
teams and the specialists working in the teams.

The investigation shows that the different communes have different method for 
managing pupils with Asperger's syndrome. In the larger commune they have 
special classes for these pupils whilst in the smaller communes the pupils are 
integrated into the ordinary classes. Both of the smaller communes have smaller 
groups of pupils where pupils with Asperger's syndrome participate all or part of the 
school day. The larger commune has is a long-term plan for the pupils through the 
whole education period whilst the two smaller communes plan on a more continual 
basis.

Pupils with Asperger's syndrome need a very distinct structure for their education, 
often with a special timetable, smaller groups and an environment accommodated to 
suit their particular requirements, in order that they can function in school. All three 
communes were aware of this requirement.

All three communes have had pupils that have been transferred over to special 
schools so that they can be in a smaller group.

Key words;School routines for pupils with Asperger's syndrome, School structure 
for pupils with Asperger's syndrome



Sammanfattning  
Mitt huvudsakliga syfte med denna studie är att få fram vilket stöd dessa elever 
erbjuds för att fungera i skolan samt hur rutinerna på några skolor ser ut idag för att 
kunna erbjuda elever med Aspergers syndrom en fungerande skolgång? 

Jag genomfört min undersökning i tre kommuner i Mellansverige, två mindre 
kommuner samt en lite större. I undersökningen har jag använt mig av kvalitativa 
intervjuer med enhetsansvariga för resursteamen samt specialpedagogerna som 
arbetar i resursteamen. 

Undersökningen visar att det ser olika ut i kommunerna för elever med Aspergers 
syndrom. I den större kommunen har de särskilda klasser för elever med Aspergers 
syndrom medan man i de båda mindre kommunerna är eleverna integrerade i den 
vanliga skolverksamheten. De båda mindre kommunerna har mindre grupper där 
eleverna med Asperger ofta går hela eller delar av dagen. I den större kommunen 
finns det en långsiktig planering för eleverna genom hela skolan, medan man i de 
två mindre kommunerna planerar kontinuerligt.  

Elever med Asperger behöver en tydlig struktur på sin skolgång, ofta behöver de 
specialanpassade scheman, mindre grupper för att de ska fundera i skolan och 
anpassning i miljön vilket alla tre kommunerna är medvetna om. 

Alla tre kommuner har haft elever som skrivits över till särskolan för att eleverna 
ska få komma till en liten grupp. 

Nyckelord: Skolrutiner för elever med Aspergers syndrom, Skolstruktur för elever 
med Aspergers syndrom.
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1.Inledning
Under första vecka på min andra praktikperiod på lärarutbildningen var jag med om 
att få specialinformation och förslag på hur man som lärare skulle bemöta en elev 
med Aspergers syndrom. Denna information om Asperger som diagnos väckte ett 
intresse hos mig. Det som förvånade mig var den utbredda okunskapen om dessa 
elever. Många hade hört talas om det men få visste var det var/innebar. Tyvärr fick 
lärarna denna information för sent för att kunna hjälpa denna elev, vilket fick 
följden att två veckor senare slutade eleven på det nationella program som han gick 
på. 

När jag vid ett senare tillfälle var med på en konferens på det individuella 
programmet diskuterades eleven med Aspergers syndrom åter igen. Vid detta 
tillfälle skulle rektorn förklara varför eleven hade slutat på det nationella 
programmet och vilka rutiner som skulle gälla i framtiden för elever med liknande 
problem. Då frågande jag rektorn: - Hur kunde man anta denna elev till ett nationellt 
program utan att man i förväg hade rutiner för elever med dessa behov samt hade 
informerat personalen om vilka behov och vilket stöd som dessa elever har/behöver. 
Rektor och specialpedagogen blev mycket upprörda över frågan och svarade att 
kommunen hade både bra planering och många specialpedagoger anställda. 

Jag började läsa om Aspergers syndrom och vad det innebar. Under tiden som jag 
gjorde min sista praktikperiod var det ytterligare tre elever med denna diagnos som 
lämnade det Nationella programmet för att påbörja en specialanpassad skolgång. 
Nedan följer, som jag tycker några intressanta frågeställningar. 

• Måste dessa elever misslyckas för att de ska få en skolgång som de klarar 
av? 

• Hur skall skolgången se ut för eleverna för att de inte ska misslyckas? 
• Hur har de klarat skolan tidigare?

Jag har även ett intresse av detta område på grund av att jag har egna barn med 
särskilda behov och de utreds inom autismspektrat. 

1.1 Syfte och problemformulering
Syftet med denna undersökning är att få fram vilket stöd dessa elever erbjuds för att 
fungera i skolan. Jag vill även lära mig mer om elever med Aspergers syndrom för 
att jag i min kommande yrkesroll skall kunna möta och sprida kunskap om detta. 
Hur ser rutinerna på några skolor ut idag för att kunna erbjuda elever med Aspergers 
syndrom en fungerande skolgång? 



2. Bakgrund

2.1 Specialpedagogik 
Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne som innehåller psykologi, psykiatri, 
sociologi, pedagogik, kommunikation samt handikappsvetenskap. Alla dessa ämnen 
måste samverka för att man ska kunna förstå och hjälpa eleverna på olika sätt och 
av olika orsaker (Atterström och Persson, 2000). Specialpedagogik bygger på 
vetenskapen om faktorer och processer som berör utveckling och samspel mellan 
individer i behov av särskilt stöd med fokus på interaktionen mellan individers 
särskilda villkor och miljöfaktorer på olika nivåer (Brodin och Lindstrand, 2003).  

Specialpedagogiken som kunskapsområde har enligt tradition sedan långt tillbaka 
att söka orsaksförklaring till svårigheter hos individen. Genom denna inställning 
förläggs orsaken till svårigheterna hos individen och det gör att metoder och 
lösningar på problemet hamnar på det individuella planet. Problemet med att 
svårigheterna endast förläggs till individen leder till att fokus hamnar på individen 
och att diskussionen om miljön, förhållningssätt, skolans metodik samt teorier faller 
bort (Brodin och Lindstrand, 2003).  

Atterström och Persson (2000) menar att när det gäller pedagogiska processer är det 
viktigaste att kunna identifiera elevens förmågor och möjligheter och inte fastna i 
bristtänkandet kring eleven. Specialpedagogik bör bygga på differentiering som 
princip. Differentieringsmodellen utgår från att varje elev har unika utgångspunkter 
och behov i skolsituationen och inte som i bristmodellen vilken utgår från det som 
eleven inte klarar. 

Specialpedagogiken som kunskapsområde kritiseras för bristande teoriförankring. 
Detta beror på det förhärskande paradigmet bygger på en snäv biologisk syn på 
avvikelser. Specialpedagogiken har en tradition som byggde på specialundervisning 
som arbetsform, undervisningen skulle vara speciell, för elever med speciella behov 
i speciella rum. Eftersom specialpedagogiken finns tillgänglig leder det till att 
pedagogiken snävar in ramarna för vad som är normalt (Persson, 2001).

Persson (2000) har gjort intervjuer med rektorer, lärare och specialpedagoger. I 
dessa intervjuer framgår det att definitionen av specialpedagogik är svår. Var går 
gränsen mellan specialpedagogik och vanlig pedagogik och när går vanlig 
pedagogik över till att vara specialpedagogik? Alla lärare behöver en 
specialpedagogisk kompetens. Detta innebär att ha en fördjupad kunskap att kunna 
möta alla elever på deras nivå. ”I den pedagogiska grundkompetensen ligger således 
att kunna förstå och reflektera över de pedagogiska konsekvenserna av elevens 
svårigheter…”(s.103).  

Det finns flera möjligheter att se på specialpedagogik som ämne. En aspekt är att 
specialpedagogiken legitimerar stämplingen av vissa barn som icke normala, medan 
en annan aspekt är att specialpedagogiken ger elever som är i behov av extra stöd 
den hjälp som de faktiskt behöver ( Nilholm,2007).  
     



2.2 Aspergers syndrom 
Det var den Österrikiske barnpsykiatrikern Hans Asperger som under 1940-talet 
beskrev det syndrom som idag är uppkallat efter honom. De barn som Hans 
Asperger beskrev i sina artiklar var barn med autistiska personlighetsstörningar. Det 
var barn som var normalbegåvade och i vissa fall över normalbegåvning. Begreppet 
Aspergers syndrom, hädanefter förkortat AS, har funnits sedan början av 1980-talet. 
Tillståndet är medfött. Diagnosen kan med säkerhet ställas först efter fyra års ålder 
men oftast får barnet inte någon diagnos förrän i skolåldern. Det är fyra gånger 
vanligare att pojkar har Asperger gentemot flickor och man räknar med att minst 
0,36 procent av alla barn har Asperger (Gillberg, 1997). 

2.2.1 Vad innebär Aspergers syndrom
Det finns idag fyra olika definitioner av AS som används. En av dessa definitioner 
är den som Gillberg & Gillberg har ställt upp. Det är en rad kriterier för att man ska 
kunna avgöra om en patient har AS. Kriterierna innebär att patienten ska ha 
svårigheter med ömsesidig social kommunikation, snäva intressen, tal- och 
språkproblem, problem med icke-verbal kommunikation samt motorisk klumpighet. 
Med termen autismspektrumstörning menas att individen har funktionsnedsättning 
inom minst två av tre områdena, ömsesidig social interaktion, ömsesidig verbal och 
icke- verbal kommunikation samt fantasi och beteende (Gillberg, 1997). Barn med 
AS har behov av rutiner och kan utveckla ritualbeteenden, avvikande tal och språk. 
Dessutom har eleven ofta stel och klumpig motorik (Kadesjö,2002). 

Det är under skolåren, 7-12 år, som symtomen på AS är som mest karakteristiska 
och då är de oftast uppenbara och otvetydiga. Den sociala 
interaktionsproblematiken präglas av barnets egocentricitet, det beter sig på ett 
socialt och emotionellt opassande, lillgammalt, i vissa fall brådmoget och i många 
fall provocerande (Gillberg, 1997). Elever med AS kan ha mycket goda kunskaper i 
ett eller flera ämnen men däremot kan de kanske inte klara den enklaste uppgift i ett 
annat ämne (Thimon, 2000). 

2.2.2 Problemområden 
För barn med AS kräver den simplaste sociala kod såsom att säga hej och hejdå, 
aktiv inlärning. Sådant som är självklarheter för andra är inte själklarheter för dem. 
Att arbeta med barn med AS har sina poänger men det ställer stora krav på 
uthållighet och tålamod. Det är inte som ett sprinter- utan som ett maratonlopp. 
Asperger innebär att barnet förvisso är väldigt intelligent på vissa saker och väldigt 
dåliga på andra saker som för normala barn är självklara (Jalakas,2007). Det är 
viktigt att man redan tidigt börjar träna barn med AS att lära sig att lära, det gäller 
framför allt de sociala spelreglerna. Det går inte att invänta en viss inre mognad för 
att börja träna och lära sig saker (Thimon, 2000).

Barn med AS blir ofta stressade då de har svårt att sortera bort de intryck som de tar 
in, vilket gör att situationer som är normala för andra till exempel vanliga 
skolmiljöer blir mycket påfrestande för dem. Ytterligare en stressfaktor för dessa 
barn är att inte behärska den situation som de befinner sig i. Att inte veta hur man 
ska bete sig eller vart man ska gå, hur de ska hitta. Detta drabbar barn med AS varje 
gång de befinner sig i ett nytt sammanhang. Alla förändringar skapar oro och stress 
för dem. De har även svårt med att fatta beslut, även om det bara finns två val 
möjligheter (Jalakas,2007). 



Många barn med AS lever med ett utanförskap, de har inte behov av att följa den 
stora massan. Det viktiga för dessa elever är att de känner blir förstådda. Alla vill 
höra hemma någonstans. Barn med AS är extremt noga med att följa de lagar och 
regler som finns i samhället (Jalakas,2007). 

Jalakas (2007) visar att barn med AS behöver en plan för hela livet, deras problem 
är inget som försvinner. ”De behöver stabiliteten och trygghet. Kontinuiteten, det 
ska vara fyrkantigt. De ska veta vad nästa steg blir”(s.137). Ofta är det en oro för 
både barn och föräldrar över att inte veta vad som kommer att hända framöver.    

2.3  Behoven i skolan 
Många elever med AS slås ut i skolan för att skolsystemet inte fungerar för dem. De 
tappar lusten att lära och ger upp när de ständigt misslyckas i stora stökiga klasser 
( Jalakas, 2007). Elever med AS har inte de förutsättningar som behövs för att 
kunna följa den ordinarie undervisningen utan de behöver stöd och för det mesta en 
individuellt anpassad planering och skolgång (Thimon, 2000). Många elever med 
AS har hög eller mycket hög allmän begåvning, många har även ett mycket gott 
utantill minne. En del har fotografiskt minne, några kan läsa in stora textmassor 
snabbt, även uthålligheten kan vara mycket god när det är något som intresserar 
dem. I vissa fall är de extremt noggranna för att i nästa tillfälle vara extremt slarviga 
(Gillberg, 1997).
 
Jalakas (2007) skriver om en skolform för elever med AS som kallas 
Danderydsmodellen. I Danderydsmodellen kan eleverna välja på att gå i vanlig 
klass eller en mindre klass. Eleverna går ett vanligt nationellt program, samtidigt 
som de erbjuds social träning, kommunikationsövningar, handikappsinsikt samt 
hjälp med framtiden. Det mesta av undervisningen sker i ett hemklassrum där varje 
elev har sin egen arbetsplats och sin egen dator. Lärarna kommer till eleverna 
istället för tvärtom. På tavlan finns det tydliga scheman med vad som ska ske under 
dagen, de närmsta dagarna och även längre fram. Dessa elever gör inga 
grupparbeten och lärarna går igenom texterna med eleverna och hjälper till med att 
stryka under i texten.     

2.3.1 Struktur
Barn med störningar inom autismspektrat har stort behov av struktur då de upplever 
ett inre kaos för att de inte förstår andra människor och deras handlingar. För att 
underlätta för dessa barn behöver de en tydlig och förutsägbar omgivning (Gillberg 
och Peeters, 1999). När man arbetar med elever med AS är det viktigt med struktur. 
Dagarna bör vara inrutade och man bör följa fasta rutiner. Det är viktigt att eleverna 
får reda på innan vad som kommer att hända, vad som ska göras, hur mycket de ska 
göra samt hur lång tid de har till sitt förfogande (Jalakas, 2007). Elever med AS har 
inte förmågan att själva skapa ordning och struktur. Många av dessa barn kan ha 
ordning i det lilla men i det stora blir det ofta kaos (Thimon, 2000).  

Sociala berättelser är bra att arbeta med för elever med AS. Syftet med sociala 
berättelser är att beskriva och förhindra samt förändra ett socialt oacceptabelt 
beteende hos eleverna (Jalakas, 2007).  

Ett urval av Jalakas (2007) goda råd till lärare s.162.



 Tala klarspråk
 Var konkret
 Ta inte för givet att självklarheter är självklara
 Barnen uppfattar det du säger ordagrant!
 Ge information både muntligt och skriftligt
 Ge eleven en lugn miljö
 De ska sitta i ytterkanten av klassrummet
 De har svårt för förändringar
 Hitta ett lugnt ställe där de kan vila om de blir stressade
 Gammaldags katederundervisning är bra för dem
 Hjälp eleven att planera och strukturera tillvaron
 Gör tydliga scheman med eleven, veckoschema, dags schema som innehåller 

svaren på: Vad? När? Var? Hur? Hur mycket? Hur länge? Vad händer 
sedan?

 Stora uppgifter ska brytas ned till mindre
 Skriv ned i vilken ordning delarna ska göras
 Hjälp dem att komma igång samt att avsluta
 Gör sammanfattningar i punktform
 Använd dig av deras specialintresse
 Elever med Asperger klara inte av grupparbeten
 Var med på raster och stoppa alla tendenser till mobbing 
 Behandla dem inte som mindre vetande. 
 Ha tålamod 

Flera av dessa punkter tar även Gillberg och Peeters (1999) och då framför allt 
frågor som var, när, hur länge. Thimon (2000) menar på att man måste anpassa sitt 
arbetssätt för elever med AS genom struktur, organisation, rutiner, system, 
individuella scheman samt visuella instruktioner. Målet med att anpassa arbetssättet 
på detta vis är att göra eleverna så självständiga som möjligt. 

”Ovanliga barn kräver ovanliga vuxna” (Gillberg och Peeters, 1999, s.91), med 
detta menar de att det är viktigt att de som arbetar med dessa barn själva väljer det. 
Att de har blivit bitna av ”autismflugan”. 

2.4 Skollagen 
Det är skolans ansvar att se till att alla elever får den undervisning som de behöver 
för att uppnå målen och klara sig i samhället. Verksamheten ska utgå från varje 
barns behov och anpassas till varje elevs förutsättning. ”Skolan har ett särskilt 
ansvar för elever som av olika andledning har svårigheter att nå målen”( Regler för 
målstyrning 2002  s.71). Den som behöver särskilt stöd ska få det oavsett om de har 
diagnos eller ej. 

” Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas 
genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.” 
(Regler för målstyrning, 2002  s.73).
  
Skolan ansvarar för att undervisningen sker i en miljö som gör det möjligt för 
eleverna att delta på lika premisser. I skolan skall eleven bli bemöt med respekt för 
sin person och sitt arbete. Skolan skall skapa sociala gemenskaper som ger trygghet 
för eleven samt sådant som skapar vilja och lust att lära hos individen. ”Varje elev 



har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter”( Regler 
för målstyrning, 2002, s.73)

Det är skolans ansvar att varje elev förvärvar och utvecklar sådana kunskaper som 
är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Skolan ska även bidra till 
elevens harmoniska utveckling (Regler för målstyrning, 2002).

2.5 Särskolan
De elever som inte klarar att uppnå grundskolans kunskapsmål på grund av att de är 
utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan. Skollagen kap 6 säger följande om 
vilka elever som ska ges utbildning inom särskolan ”1 § Utbildningen i särskolan 
syftar till att ge utvecklingsstörda barn och ungdomar en till varje elevs  
förutsättningar anpassad utbildning …(SFS 1993:800) ” (Regler för målstyrning - 
Grundskolan, 2002, s.29)

”Utvecklingstörning är ett samlingsbegrepp för nedsatta intellektuella  
funktionshinder som uppstår innan 16 års ålder och vars orsak kan 
variera”( (Löfgren-Mårtenson, 2005. s.30). Vidare skriver Löfgren-Mårtenson 
( 2005) att variationen inom gruppen är stor men att det gemensamma är en 
hämmad intellektuell utveckling. Egidius (1995) definierar utvecklingstörning som 
ett intellektuellt funktionshinder som yttrar sig i inlärningssvårigheter.

Atterström och Persson (2000) menar att även elever som har det motsatta 
problemet, det vill säga hög begåvning inte getts något utrymme i skolan. Av 
utbildningspolitiska skäl har elever som är särskilt begåvade helt ignorerats i det 
svenska skolsystemet. Detta trots att internationell forskning visar på dessa elevers 
sårbarhet och särskilda behov. 



3.Metod
Den metod som jag kommer att använda mig av i undersökningen är personliga 
intervjuer med cheferna för resursteamen och specialpedagoger. Jag har valt att läsa 
litteratur som tillhör mitt undersökningsområde. Litteraturen kommer att utgöra 
grunden i teorin för min undersökning. 

3.1 Val av metod
I undersökningen kommer jag att närma mig mitt undersökningsområde utifrån 
hermeneutiskt hållning, vilket innebär att jag har förförståelse, tankar och tidigare 
erfarenhet inom området. Patel & Davidsson (2003) anser inte att detta är ett hinder 
för att tolka och förstå det som undersökningen ger.  

Det kvalitativa synsättet riktar sitt intresse på individen och hur respondenten 
uppfattar och tolkar sin verklighet. I detta perspektiv är man intresserad av 
innebörden, vilket innebär att man intresserar sig för hur individen upplever, tolkar 
och strukturerar sin verklighet i förhållande till tidigare kunskaper. I ett kvalitativt 
synsätt väljer man att studera människan i sin vardagssituation och inte på ett 
laboratorium (Backman, 1998). Andledningen till att jag valde denna metod är att 
jag vill undersöka hur det fungerar på skolorna idag för elever med AS. 

3.2 Intervju
Den vanligaste metoden vid lärarutbildning är kvalitativ intervju. Den har fördelen 
om den är rätt använd att den ger kunskap som är direkt användbar i yrket 
(Johansson & Svedner, 2006). I den kvalitativa intervjun är frågeområdena 
bestämda i förväg, men frågorna kan variera från intervju till intervju. Syftet med 
kvalitativ intervju är att få så uttömmande svar som möjligt. Det är viktigt att den 
som genomför intervjun tänker sig för så att det inte blir en muntligt genomförd 
enkät. Som intervjuare måste man vara noggrann med att lyssna på de svar som man 
får samt att man försöker förstå det som den som svarar säger (Johansson & 
Svedner, 2006).   

Kvalitativa intervjuer har ofta en låg grad av standardisering vilket innebär att 
intervjupersonen har möjlighet att svara med egna ord samt att den som genomför 
intervjun har möjlighet att ställa följdfrågor. Den som intervjuar har möjlighet att 
välja en hög grad av strukturering vilket medför att frågorna ställs i en bestämd 
ordning. Väljer den som genomför intervjun en låg grad av strukturering kan 
intervjuaren vid intervjutillfället välja vilken ordning som frågorna kommer att 
ställas i (Patel & Davidsson, 2003).   

Bell(2000) visar på olika problem med intervjuer. Dessa är att de kan ta mycket tid 
att genomföra, det tar tid att renskriva dem, att själva tekniken är mycket subjektiv 
samt att det finns stor risk för skevhet. Skevheten vid intervjuerna kan minskas 
genom att det är samma person som genomför dessa. Det är lättare att transkribera 
resultatet vid intervjuer om man har standardiserade frågor. Detta har även Bryman 
(2000) kommit fram till. Bryman (2000) skriver om att intervjuarens egenskaper 
påverkar den som blir intervjuad. Det intervjuaren kan göra åt detta är att notera det 
som händer under intervjun.  



I min undersökning valde jag att göra strukturerade intervjuer med specialpedagoger 
(bilaga1) samt med skolledare/resurscheferna (bilaga 2).    

3.3 Analysarbete
Analysens syfte är att skapa ordning på det insamlade materialet och ge en 
överskådlig bild samt systematisera den data man har fått in. Analysen av materialet 
medför att det insamlade materialet får en ändamålsenlig och tolkningsbar form så 
att det kan relateras till problemformuleringen. Den data som man får in måste 
organiseras, struktureras och tolkas (Backman, 1998).  Enligt Trost (1993) är vår 
bearbetning och tolkning avhängig den egna personens tycke och smak. En stor del 
av bearbetning av det material man får in sker ofta utan att man tänker på det. Den 
som har gjort intervjuerna kan sitt material. Vi kvalitativa intervjuer vill man få 
fram olika mönster eller beteenden.  

För att visa hur jag skapade mig en förståelse för det material jag hade fått in 
började jag med att överblicka transkriberingarna från de olika intervjutillfällena. 
Jag arbetade med intervjufrågorna var för sig, för att se om det fanns samband 
mellan de svar som jag hade fått in. Jag ville se om det fanns likheter eller 
skillnader i intervjupersonernas svar. I min första del av resultatdelen presenteras de 
likheter som jag fann för de olika skolorna. Skillnaderna jag fann valde jag att 
presentera under respektive skola. När jag analyserade resultatet utgick jag ifrån 
innehållet i bakgrunden, syftet samt min frågeställning. 

3.4 Urval
Andledningen till att mitt intresse för elever med AS väcktes var att jag gjorde 
praktik på en gymnasieskola och var då med om flera elever med AS som det inte 
fungerade i skolan för. Eftersom denna gymnasieskola har ett upptagningsområde 
från närliggande kommuner valde jag att undersöka kommuner i närområdet. Jag 
valde tre kommuner som angränsar till gymnasieskolans hemkommun.  

Min tanke var att intervjua rektorerna på skolorna, men de hänvisade till 
resursteamet och specialpedagogerna då de ansåg att det var de som hade 
specialkompetensen för elever med AS. Detta ledde till att jag intervjuade 
specialpedagogerna i resursteamen samt de som var chefer för resursteamen. 

3.5 Etiskt ställningstagande
De etiska forskningsprinciperna som gäller i Sverige är kravet på information till de 
personer som är berörda, att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att få veta 
vilka moment som kommer att ingå i undersökningen. Även kravet på samtycke är 
en etisk aspekt, vilket innebär att deltagaren i undersökningen själv har rätten att 
bestämma över sin medverkan. Det är viktigt att den som deltar i undersökningen 
blir informerad om att de uppgifter som de lämnar behandlas konfidentiellt. Detta 
innebär att de uppgifter som ingår i undersökningen förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga ej kan komma åt dem. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 
framkommer endast används för forskningens ändamål (Bryman, 2001).  

De intervjuade gav sitt samtycke till att delta i min undersökning. Vi 
intervjutillfället började jag med att berätta vad jag kommer att använda uppgifterna 
till och att de endast kommer att användas för detta arbete. 



3.6 Tillförlitlighet 
Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitligt resultatet är som man får fram i sin 
undersökning, hur noggrannheten är vid mätningen (Johansson & Svedner, 2006). 
Bell (2000) skriver att reliabilitet är ett mått på i vilken utbredning en undersökning 
skulle kunna ge samma resultat vid ett annat tillfälle och vid liknande förhållanden. 

Med god validitet menas att vi har undersökt det som vi avser att undersöka. När 
man har god reliabilitet gör man undersökningen på ett tillförlitligt sätt. Att veta vad 
vi undersöker handlar om överensstämmelsen mellan det vi säger att vi ska 
undersöka och vad vi verkligen undersöker (Patel och Davidsson, 2003). 

Jag har använt mig av strukturerade intervjuer som baseras på en intervjumanual 
(bilaga 1 och 2). Intervjumanualen bygger på mitt syfte och min 
problemformulering. De resultat som jag har fått fram går inte att generalisera, men 
det har inte varit min mening. Mitt syfte med denna uppsats har varit att få större 
förståelse för vilket stöd elever med AS behöver. Jag ville dessutom se på hur olika 
kommuner idag har löst skolgången för dessa elever. 

3.7 Genomförande
Jag har valt att namnge skolorna som A, B och C för att avidentifiera dem. Jag 
började med att intervjua specialpedagogerna på alla skolorna för att få en bild av 
hur verksamheten ser ut och efter det intervjuade jag verksamhetscheferna på 
resursteamen. 

På skola A som hade en specialskola för elever med AS intervjuade jag 
specialpedagogen som arbetade i verksamheten. Intervjun genomfördes i hans 
klassrum. Han hade arbetat i verksamheten sedan 1999.  Intervjun tog ca en timma. 
Intervjun bandades och kontinuerligt gjorde jag även anteckningar. Jag hade även 
möjlighet att kontakta den intervjuade om något var oklart eller om jag behövde 
komplettera min intervju.  

Intervjun med enhetsansvarige gjordes via telefon och mail, eftersom han inte hade 
tid till att genomföra en intervju på plats. Att göra intervju via telefon går bra, men 
det fanns ingen möjlighet att spela in samtalet utan jag fick göra anteckningar under 
intervjun. Detta ger inte samma material att arbeta med som när man spelar in en 
intervju och man ser heller inte den man intervjuar. Jag ställde även frågor till 
enhetsansvarig via mail och denne tog då hjälp av skolpsykologen för att kunna ge 
utförliga svar. Detta fungerade bra. Enhetsansvarig ringde även upp och 
kontrollerade att jag hade fått svar på mina frågor. 

På skola B gjordes intervjun med två specialpedagoger i en av specialpedagogernas 
arbetsrum. Den tog ca en timma. Båda var kvinnor som hade arbetat inom skolan i 
många år. Båda två arbetar övergripande i kommunen med elever med särskilda 
behov och som går i dagis upp till årskurs sex. Intervjun bandades samt att jag 
gjorde anteckningar under tiden. En av specialpedagogerna ringde upp mig efter en 
vecka för att höra om något var oklart med svaren i intervjun. 

Intervjun med resurschefen gjordes via telefon. Intervjun var svår att genomföra då 
den intervjuade var mycket stressad och hade ont om tid. Jag gjorde anteckningar 



under hela samtalet. När hon efter ca 20 minuter inte hade mer tid sa hon att jag 
kunde skicka frågor via mail, men dessa har hon inte besvarat ännu. 

På skola C genomfördes intervjun med specialpedagogen på hennes kontor och den 
tog ungefär 30 minuter.  Hon hade arbetat cirka ett halvår som specialpedagog. 
Intervjun bandades. Specialpedagogen är ansvarig för eleverna som går i 
förskoleklass upp till årskurs fem. 

Intervjun med rektor som även var ansvarig för resursteamet genomfördes på 
hennes kontor och tog ungefär 30 minuter. Den intervjuade ville inte att intervjun 
skulle bandas. Jag gjorde anteckningar under hela intervjun, men upplevde att jag 
blev ofokuserad på vad hon svarade då jag samtidigt ville skriva ned det som hon 
sa. Jag fick vid flera tillfällen be att hon upprepade svaren på mina frågor så att jag 
hann med att anteckna dessa. 
När jag hade genomfört en intervju transkriberade jag dem så snart som möjligt 
efter intervjutillfället. 



4.Resultat
De tre skolor som jag har undersökt ligger alla i Mellansverige. Två av skolorna 
ligger i små kommuner och en av dem i en mellanstor kommun. Jag har valt att 
namnge skolorna som A, B och C. 

Skola A som är den mellanstora kommunen har en specialverksamhet för elever 
med AS från mellanstadiet till gymnasiet. I denna kommun finns det planering för 
eleverna i hela grundskolan. Det finns även två så kallade Brobyggare som är med 
eleverna vid övergången mellan de olika stadierna. Specialverksamheten för elever 
med AS har funnits sedan hösten 1994. Från början var det en högstadiegrupp som 
sedan har utvidgats till att inkludera även lägre åldrar. 

Skola B som är en mindre kommun har ingen specialverksamhet för elever med AS 
utan de ser till varje enskild elevs behov. Det finns smågrupper ute på skolorna, men 
målet är att alla ska gå i vanlig klass. Men nu arbetar kommunen på att avveckla 
smågrupperna då detta är ett krav från skolverket. Kommunen har som mål att det 
ska gå 20 elever i varje klass. Det finns idag inga färdiga rutiner när de får en elev 
med AS. 

Skola C som är en mindre kommuner har ingen specialverksamhet för elever med S, 
men det finns smågrupper där elever med AS har möjlighet att gå.  I kommunen 
köps tjänsten som skolpsykolog in vid behov. Det finns ingen långsiktig planering 
för elever med AS utan idag sker det kontinuerligt. De har inga speciella rutiner 
som de arbetar efter utan de ser till varje enskild individs behov och anpassar 
verksamheten efter det. 

Gemensamt för alla kommunerna är att det är rektorn på den skola eleverna är 
inskrivna som är ansvarig för elevens skolgång. Skolorna kräver ingen diagnos för 
att eleverna ska få hjälp utan det är elevens behov som styr. En diagnos ger mer 
information och stöd i arbetet med eleven men skolorna får inte mer pengar för att 
de har elever med diagnos. Resursteamet kan komma i kontakt med eleverna på 
olika sätt. Det kan vara skolan eller föräldrar som tar kontakt. 

Resursteamen arbetar med stöd och stöttning till pedagogerna på skolorna. I 
resursteamen ingår kurator, skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagoger
Anledningen till att resursteamen har vuxit fram är att det har funnits ett ökat behov 
av att samla kompetensen kring elever med särskilda behov. Alla tre resursteamen 
har vuxit fram under första delen av 1990-talet. Skola C resursteams ansvarig säger 
” det var 1991 som särskolan kommunaliserades och behovet av vår verksamhet 
uppkom”.   

Alla barn som behöver hjälp och stöttning hamnar hos resursteamen. Resursteamen 
genomför utredningar och stöttar pedagogerna i deras arbete med eleverna och är 
med vid överlämningen mellan de olika stadierna. De finns även med när en 
utredning är klar och går igenom resultaten och beslutar om åtgärder för att kunna 
möta elevens behov på bästa sätt. Specialpedagogerna kan inte bestämma i vilken 
skola eller skolform som eleverna ska gå i utan det är den enskilda eleven med 
föräldrar som väljer. Men de kan råda föräldrarna till olika lösningar och till vilken 
skola som är bäst för just deras barn.



Resurschefen har det övergripande ansvaret för resursteamet och har inga 
detaljkunskaper om eleverna. Det är specialpedagogerna i teamet som håller i 
planeringen för eleverna och inte resurschefen. 

4.1 Skola A 
Skolpsykologen och specialpedagogen i teamet bjuder in de ansvariga rektorerna till 
regelbundna träffar för att diskutera riktlinjer, planera fortbildning och finnas med i 
intagningsärenden. 
  
Personalen i de olika spåren har specialkompetens för att kunna möta elever med 
AS. De har fått utbildning och erbjuds kontinuerligt fortbildning. Personalen är 
relativt stabil med ett fåtal byten. 
  
Personalen anser att de har den kompetens som krävs för att möta elever med AS, 
som specialpedagog och psykolog har de kunskap och lång erfarenhet av elever med 
AS. De har god kontakt med andra myndigheter och försöker hålla sig ajour med 
såväl forskning, litteratur som den dagliga debatten. De anser att de har de resurser 
som krävs inom grundskolan för att kunna möta dessa elever. Skolpsykologen säger 
att ”Elever med AS har speciella krav på sin skolgång oavsett storlek på kommunen 
eller skolan”. 

4.1.1 Struktur 
Varje elev har ett individuellt schema som det i detalj står vad de ska göra på. 
Schemat står skrivet på tavlan och det står även vilken av personalen som arbetar 
med respektive elev. Varje elev arbetar individuellt med sina uppgifter förutom när 
de har nutidsorienteringsfrågor då de har gruppaktivitet. Det är svårt att ha eleverna 
i grupp och göra något för att de pratar i mun på varandra och de vill ha svar på sina 
frågor genast.  Eleverna är väldigt impulsstyrda och har mycket svårt att vänta på 
sin tur. Ofta behöver eleverna en vuxen vid sin sida hela tiden för att fungera.  

Eleverna går mellan 9-12 varje dag. Schemat ser likadant ut varje dag, raster och 
luncher vid samma tider men ämnena kan skifta. Schemat behöver ibland anpassas 
efter elevernas dagsform. Eleverna behöver vara i en liten grupp för att fungera. 
Specialschemat bör innehålla tydliga instruktioner. För att eleverna ska orka en hel 
dag varvar man teoretiska ämnen med praktiska. 

4.1.2 Liten grupp/ Integrering 
En liten grupp på fem elever går i ett enskilt hus på och det finns även ytterligare 
två elever i verksamheten men de går i en annan lokal. De har försökt att integrera 
eleverna, men det har inte fungerat. Oftast vill eleverna inte själva utan väljer att 
bara vara i den lilla gruppen, eftersom det ofta blir schemakrockar och strul kring 
integreringen. Detta klarar inte elever med AS, de måste veta vad som ska hända.   

4.1.3 Särskolan 
Eleverna har möjlighet att gå ett extra år för att klara grundskolan. Det är ganska 
vanligt att de går tio år i stället för nio år som är brukligt. Det har hänt att elever 
som inte är utvecklingsstörda t.ex. elever med AS har skrivits in på Särskolan 
eftersom de inte får den hjälp som de behöver i den vanliga gymnasieskolan. Det är 



vanligt att elever med AS ofta saknar något ämne från grundskolan vilket gör att de 
inte är behöriga till gymnasiet. Vad läraren vet finns det idag inga elever med AS 
som går i en vanlig klass på skolan. 

4.1.4 Fördelen med verksamheten 
Fördelen med denna typ av verksamhet är att de har ett individuellt schema. 
Verksamheten har hög personaltäthet och det innebär att de kan arbeta nära 
eleverna. Det pedagogen skulle vilja förändra är rent organisationsmässigt. Det 
borde vara så att det skulle finnas två lärare samt att det skulle finnas en vuxen till 
varje elev. Assistenterna borde arbeta heltid så att de kunde bolla tankar och idéer 
med varandra. Som det nu är slutar assisterna när eleverna går hem. För att det 
skulle vara riktigt bra borde det även vara större lokaler.

4.2 Skola B
Specialkompetensen om dessa elever finns i teamet. Teamet tar även hjälp av 
skolpsykologen, habiliteringen och specialpedagogiska institutet. Hon tycker att det 
hade varit lättare om verksamheten hade funnits i en större kommun för då blir 
kompetensen omkring dessa elever mer samlat. 

4.2.1 Struktur 
Specialpedagogerna hjälper till med skolstrukturen och miljön omkring barnet. 
Enligt dem brukar de få elever med AS att fungera i en vanlig klass utan behov av 
assistent. 

Det speciella som elever med AS behöver är anpassning i miljön, individuella 
scheman som är detaljerade, tydlig struktur på dagen och att de får svar på sina 
frågor var, hur och vem som ska vara med. De anpassar även skolmaterialet för 
eleverna, oftast i samråd med ansvarig lärare.  Specialpedagogen säger att ”Eleverna 
måste lära sig allt och tydligheten är jätteviktig”.  

4.2.2 Liten grupp/ Integrering
På alla skolor finns det smågrupper och ”oftast går elever med AS i dessa grupper 
för det är där som de mår bäst, i det lilla vet de hur de har det”. Eleverna med AS 
kan lära sig allt, men man måste vara tydlig mot dem. Målet är att de ska bli 
självgående. Båda specialpedagogerna betonar att tydligheten mot dessa elever är 
viktig. Eleverna med AS har alltid klasstillhörighet även om de går i en liten grupp. 
De kanske går en del av dagen i en vanlig klass för att sedan återvända till den lilla 
gruppen. Den klass man tillhör är på samma skola som den lilla gruppen finns. 

4.2.3 Särskola
En av pedagogerna tar upp en elev som gått i en vanlig klass fram till årskurs sju. 
Eleven har ”har socialiserat sig på ett positivt sätt och varit accepterad, men dom
(föräldrarna) gjorde ändå valet att gå in i särskolan i sjuan”, för att hon skulle få en 
mindre grupp i högstadiet. Att en elev har AS räcker inte för att denne ska få gå i 
särskolan, utan eleven måste ha ett begåvningshandikapp eller flera 
funktionsnedsättningar inom autismspektrat. 



4.2.4 Fördelen med verksamheten 
Fördelen med den verksamhet som kommunen bedriver för elever med AS är att de 
får en möjlighet att socialiseras med andra elever. Kommunen är inte så stor att det 
skulle gå att ha enbart AS klasser. Specialpedagogerna tror båda två att elever med 
AS har det bra som det är i dag och att de skulle inte vilja ha det på något annat sätt. 
De tror att det är bra för de högfungerande AS eleverna att finnas med i vanliga 
klasser. Om de bara får den rätta hjälpen och stöttningen kan de lära sig mycket av 
gruppen 

När elever med problem börjar föreskolan går de i en specialgrupp som är mindre 
än de övriga. Det är max femton barn varav fyra har problem och det är två extra 
personal så det finns sammanlagt fyra fröknar i gruppen. Detta för att barnen ska 
lära sig att bli elever. De lägger ned mycket tid för planering för dessa elever. Dels 
att de hamnar med rätt klasskompisar men även att de får rätt lärare. Det är viktigt 
att elever med AS får lärare som är strukturerade och har intresse av att jobba med 
dessa barn. 

4.3 Skola C 
Rektorn anser att de har den specialkompetens som behövs men att det behövs mer 
kompetens ute på de enskilda skolorna för elever med särskilda behov. 

Rektorn vill ha mer resurser, men att det inte alltid behöver handla om pengar utan 
det kan handla om att man ska lära sig att använda de resurser som man redan har. 
Hon tror inte att storleken på kommun har betydelse för att man ska ta hand om 
elever med AS på ett bra sätt utan det är viktigare att det finns en eldsjäl som driver 
elevers behov. 

4.3.1 Struktur 
Elever med AS behöver mycket struktur och tydliga ramar för att fungera bra i 
skolan. Det är väldigt individuellt för varje elev vad de behöver och hur de lever 
med sitt handikapp. 

4.3.2 Liten grupp/ Integrering
Den lilla grupp som finns är på den vanliga skolan och eleverna har rasterna 
gemensamt med sin vanliga klass. På högstadiet finns det en grupp för elever med 
Autism och AS. En annan eleven som går i vanlig klass har specialschema. Det är 
ett likadant schema som övriga klassen har, men det är anpassat efter hennes behov. 
Hon gör liknande saker som övriga klassen gör men på sin nivå. 

4.3.3 Särskola 
Rektorn säger att en del av eleverna med AS diagnos hamnar på särskolan. Framför 
allt de som har en långsam inlärningstakt. Till hösten kommer det att startas upp en 
grupp med tre elever som har diagnostiserats med AS. All specialverksamhet är 
samlad på en skola i kommunen och där kommer även denna grupp att gå 
tillsammans med särskolan. På högstadiet finns det tre olika specialverksamheter: 
särskolan, en grupp med elever som har diagnos och en grupp där eleverna har 
sociala problem. 



4.4.4 Fördelen med verksamheten 
Specialpedagogen menar att de fördelar med den verksamhet som de bedriver är att 
de anpassar skolgången efter varje elevs unika behov. Specialpedagogen skulle vilja 
förändra så att det gick att göra anpassningar i den vanliga klassen så att alla elever 
kunde gå i den. Det går inte att komma in och förändra allt när man kommer som ny 
utan man får ändra lite i taget. Specialpedagogen önskar att det fanns fler lärare som 
var flexibla och som arbetar mer utifrån det som faktiskt står i läroplanen. Det är 
inte eleverna som ska anpassa sig efter lärarens behov utan det är läraren som ska 
anpassa sig till elevernas behov. Hon tror att många problem i skolan skulle 
försvinna eller åtminstone kunna minskas om man mötte varje elev där denne 
befinner sig. Det finns mycket principer om hur man ska göra. Det man gjorde för 
tjugo år sedan kanske inte går att göra i dagsläget.  



5.Diskussion
Det har varit oerhört givande, inspirerande, lärorikt och roligt att arbeta med 
uppsatsen. Min upplevelse av att göra denna uppsats har varit att kunskaperna om 
elever med AS är mycket skiftande. 

Min tanke från början var att jag skulle intervjua skolledare/rektorer på de olika 
skolorna men när jag ringde runt och sökte skolledare att intervjua hänvisade de till 
specialpedagogerna då de ansåg att det var de som satt inne med bäst och mest 
kunskaper om elever med AS. För mig känns som elever med AS blir hängande i 
luften, det är rektorn på respektive skola som har ansvar för eleverna med de 
hänvisar och förlitar sig på specialpedagogerna och resursteamet. Det finns inget 
som säger att det är fel att delegera ansvar och att ta hjälp av de som har mer 
kunskaper i ämnet men känslan som jag fick och som jag även har som förälder till 
barn inom autismspektrat är att det finns ingen som tar det riktiga ansvaret för dessa 
elever. Jag blev åtskilliga gånger direktkopplad och hänvisad till särskolan när jag 
förklarade mitt ärende.  

5.1  Specialpedagogik 
Specialpedagogiken som kunskapsområde har enligt tradition sedan långt tillbaka 
varit att söka orsaksförklaring till svårigheter hos individen. Genom denna 
inställning förläggs problemet till svårigheterna hos individen och det gör att 
metoder och lösningar på problemet förläggs på det individuella planet. Problemet 
med att svårigheterna endast förläggs till individen leder till att fokus hamnar på 
individen och att diskussionen om miljön, förhållningssätt, skolans metodik samt 
teorier faller bort (Brodin och Lindstrand, 2003).  Specialpedagogen i skola C tror 
att många problem i skolan skulle försvinna eller åtminstone kunna minskas om 
man mötte varje elev där denne befinner sig. Även att det skulle vara lättare att 
anpassa både undervisning och bemötandet av eleverna om pedagogerna ändrade 
inställning till eleverna. Rektorn och enhetsansvarig på skola C menade att extra 
resurser inte endast handlar om pengar utan även om just bemötande av elever. På 
skola B var specialpedagogerna noga med i vilka klasser elever med AS skulle gå. 
Som specialpedagoger kunde de inte bestämma vilken klass eleverna ska gå i men 
de kan råda föräldrarna vilken klass som skulle vara bra för deras barn. Enligt 
skollagen ska verksamheten utgå från varje elevs behov och anpassas till varje elevs 
förutsättning precis det som specialpedagogen på Skola C menar att pedagogerna 
ska göra. 

5.2 Struktur
Att det är viktigt med struktur för elever med AS är alla som jag har varit i kontakt 
med medvetna om. Att elever med AS behöver tydlighet och förutsägbarhet som 
Gillberg och Peeters (1999) visar på, är de som jag har intervjuat medvetna om. 
Skola A hade mycket tydlig struktur och varje elev hade ett individuellt schema som 
stod skrivet på tavlan, även vem som skulle vara med dem. Dagarna på skola A såg 
likadana ut, det enda som skiljde var innehållet på lektionerna. Både på skola B och 
C är specialpedagogerna med och anpassar och strukturerar skoldagarna för 
eleverna med AS genom att förändra miljön, göra individuella scheman m.m. Jag 
kan dock tänka mig att det är svårare att ha den strukturen i en vanlig klass på 
samma sätt som i en liten grupp, på grund av att det är fler elever med olika behov 



och det finns även fler möjligheter att något oförutsett händer. Hur löser man det 
med elever med AS? Eller blir det så att elever som går integrerat klarar av att det 
sker oförutsedda händelser? Socialiseras de in i det redan tidigt? 

Listan som Jalakas(2007) med flera tar upp tror jag skulle vara ett bra redskap för 
de som arbetar med elever med AS. Det som framför allt är viktigt för de som 
arbetar med dessa barn är: hjälp eleven att planera och strukturera tillvaron, gör 
tydliga scheman med eleven, veckoschema, dagsschema som innehåller svaren på: 
Vad? När? Var? Hur? Hur mycket? Hur länge? Vad händer sedan?, stora uppgifter 
ska brytas ned till mindre, skriv ned i vilken ordning delarna ska göras, hjälp dem 
att komma igång samt att avsluta, gör sammanfattningar i punktform, använd dig av 
deras specialintresse samt att elever med AS inte klara av grupparbeten. De flesta av 
dessa punkter tar specialpedagogerna på respektive skola upp. Mycket av dagens 
vanliga skola bygger på att eleverna ska göra grupparbeten och kunna samarbeta i 
olika former. Vilket Jalakas (2007) tar upp i sin punktlista att elever med AS klara 
inte av.  

Skola B menar på att de vill få eleverna att bli så självständiga som möjligt. Thimon 
(2000) menar att man måste anpassa sitt arbetssätt för elever med AS genom 
struktur, organisation, rutiner, system, individuella scheman samt visuella 
instruktioner. Målet med att anpassa arbetssättet på detta vis är att göra eleverna så 
självständiga som möjligt. Skola A där det endast går elever med AS tyckte 
specialpedagogen att det istället behövdes en vuxen per elev för att verksamheten 
skulle fungera. Gör specialverksamheten att elever med AS blir mer beroende av de 
vuxnas stöd och stöttning?   

Skola B lägger ned mycket tid för planering för dessa elever. Dels att de hamnar 
med rätt klasskompisar men även att de får rätt lärare. Det är viktigt att elever med 
AS får lärare som är strukturerade och har intresse av att jobba med dessa barn, som 
Gillberg och Peeters (1999) menar på att det är viktigt att de som arbetar med barn 
med AS själva väljer det. Att de har blivit bitna av ”autismflugan”.

5.3  Liten grupp/  Integrering
Det blir en paradox i skolverkets krav där det inte ska finnas små grupper i den 
vanliga skolan samtidigt får elever som inte är begåvningshandikappade skrivas in 
på särskolan. Thimon (2000) menar att elever med AS har hög och till och med 
mycket hög begåvning, vilket gör att de inte hör hemma i särskolan om det inte 
finns flera tilläggs handikapp. Även Atterström och Persson (2000) visar på att 
elever med hög begåvning inte getts något utrymme i skolan. Detta trots att 
internationell forskning visar på dessa elevers sårbarhet och särskilda behov. 

Jalakas (2007) menar på att många elever med AS slås ut i skolan för att 
skolsystemet inte fungerar för dem. De tappar lusten att lära och ger upp när de 
ständigt misslyckas i stora stökiga klasser. Alla tre skolorna har små grupper som 
eleverna har möjlighet att gå i helt eller delvis. Specialpedagogen på skola B säger 
att elever med AS mår bäst i den lilla gruppen för där vet de hur rutinerna är. Skola 
B och C har inga AS klasser för eleverna på låg- och mellanstadiet som skola A har. 

Thimon, 2000 skriver att elever med AS inte har de förutsättningar som behövs för 
att kunna följa den ordinarie undervisningen utan de behöver stöd och för det mesta 



en individuellt anpassad planering och skolgång. Detta är något som alla tre 
skolorna är medvetna om att elever med AS behöver och som de jobbar med. 
Fördelen som jag kan se för de mindre kommunerna är att integreringen fungerar 
för elever med AS. Detta kan bero på att det är elever som går på låg och 
mellanstadiet medan i den större kommunen gick eleverna på högstadiet. I den 
större kommunen fungerade inte integreringen, vilket jag tycker är väldigt synd då 
elever med AS enligt Thimon(2000) kan lära sig att lära. Det gäller framför allt de 
sociala spelreglerna. Skola B lägger ned mycket resurser på förskoleklassen där de 
har en specialgrupp som är mindre än de övriga samt har två extrapersonal. Detta 
för att barnen ska lära sig att bli elever. I tänkande kring elever med AS tycker jag 
är mycket viktigt att man tidigt lär eleverna att bli elever och att man genom att vara 
tydlig får dem att förstå vad det är som förväntas av dem i skolan. Thimon(2000) 
skriver att med barn som har AS kan man inte vänta på en normal 
utvecklingsmognad. Jag tror att en av andledningar till att skola B lyckas med sin 
integrering är att de lägger mycket resurser i förskolan och lär barnen att bli elever.  

5.4  Överskrivning till Särskolan 
Jag tror att om det fanns en övergripande planering för dessa elever som Jalakas 
(2007) tar upp skulle inte att denna elevgrupp skrivas över till Särskolan. Jag anser 
att det är ett stort misstag att elever med AS skrivs över till Särskolan. I Lpo 94 står 
det att skolan ansvarar för att undervisningen sker i en miljö som gör det möjligt för 
eleverna att delta på lika premisser. Gör eleverna det om de behöver skrivas över till 
Särskolan för att få den lilla gruppen? Får elever med AS verkligen delta i skolan på 
lika premisser som övriga elever?  

När det sker överskrivningar till särskolan utan att eleverna egentligen tillhör 
elevklientelet bryter man mot skollagen även om föräldrarna är med på det. Det står 
tydligt i skollagen att särskolan är till för elever som är utvecklingsstörda. De elever 
som inte klarar att uppnå grundskolans kunskapsmål på grund av att de är 
utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan. Att vara utvecklingsstörd enligt 
Löfgren-Mårtenson( 2005) innebär att man har en nedsatt intellektuell 
funktionshinder. Andledningen till att AS elever hamnar i Särskolan är att vanliga 
skolan inte klarar av att tillgodose dessa elevers behov. I skola B tar en av 
Specialpedagogerna upp en elev som gått i en vanlig klass fram till årskurs sju. Då 
valde föräldrarna att skriva över henne till särskolan för att hon skulle få en mindre 
grupp i högstadiet. Jag anser att skolan ska kunna ge elever med AS den lilla 
gruppen även i den vanliga skolverksamheten. Alla är mycket noggranna med att 
påpeka att det inte räcker för att eleven har AS för att denne ska få gå i särskolan, 
utan eleven måste ha ett begåvningshandikapp eller flera funktionsnedsättningar 
inom autismspektrat. Vart ska då elever med AS ta vägen eftersom många av dem 
behöver en mindre grupp helt eller delvis för att kunna klara skolan? Jag tror att 
detta kan leda till att fler elever med AS hamnar på Särskolan.  Kan detta vara en av 
andledningarna till att  inskrivning av elever till särskolan ökar? 



5.5  Syftet och problemformulering 
Syftet med denna undersökning är att få fram vilket stöd dessa elever behöver för att 
fungera i skolan samt hur ser rutinerna på några skolor ut idag för att kunna erbjuda 
elever med Aspergers syndrom en fungerande skolgång?

Två av tre kommuner som jag har varit i och gjort mina intervjuer har inte någon 
speciell planering för elever med AS utan de ser till vad varje individ behöver. Den 
större kommunen har ett spår där elever med AS har möjlighet att gå vilket de båda 
mindre kommunerna inte har. Det jag kan se är att integreringen i vanlig klass 
fungerar bättre där man inte har enskilda klasser för elever med AS. Det kan dock 
vara så att skillnaden beror på att den specialpedagog som jag intervjuade arbetade 
med högstadieelever och de andra båda var på låg- och mellanstadiet. 

Har jag fått svar på mina frågor och funderingar. Jag det anser jag att jag har. Jag 
kan se att det finns mycket kvar att göra för dessa elever för att de ska kunna lyckas. 
Kanske är det så att det måste till större enheter för att man ska kunna möta dessa 
elever på ett bra sätt. Min upplevelse under intervjuerna är att det finns mycket 
kunskaper, men att varje kommun försöker ”uppfinna” hjulet på nytt. Jag tror att 
elever med AS skulle ha mycket att vinna på om man samarbetade mer mellan olika 
skolor. Jag tror även att olika kommuner borde samarbeta kring elever med AS för 
att utbyta erfarenheter. 

Jag har gjort intervjuer i tre olika kommuner där två av kommunerna har varit 
ungefär lika stora och den i tredje som var en större kommun än de båda andra så 
ser man att storleken har betydelse. Vilket även verksamhetschefen i skola B 
påpekar att det blir en mer samlad kompetens omkring eleverna. Det märks även på 
svaren på mina frågor hur länge och hur insatt man är i elevernas behov.  I den 
större kommunen finns det specialklasser för elever med AS. Detta gör att 
skolrutinerna ser olika ut beroende på vilken storlek det är på kommunen som man 
bor i. Mycket av planeringen för elever med AS läggs på resursteamen som finns i 
kommunerna oavsett storlek. 

5.6 Slutord 
När jag sökte personer att intervjua så har det varit många samtal till olika skolor 
och jag har blivit skickad både hit och dit innan jag har fått tag på personer som har 
kunnat svara på mina frågor. Okunskapen om elever med AS har jag upplevt som 
stor när jag sökte intervjupersoner och jag har ofta blivit skickat direkt till särskolan. 
När jag efter många samtal till olika skolor och olika personer tillslut har hamnat i 
Resursteamen har kunskaperna om elever med AS varit betydligt bättre. I efterhand 
kan jag se att det hade varit bättre att intervjua speciallärare som arbetar med dem i 
den dagliga verksamheten. I denna undersökning har jag intervjuat 
specialpedagogerna som arbetar som stöttande och rådgivande åt lärarna. 

Under mina intervjuer har jag haft förmånen att träffa många intressanta människor 
med mycket kunskap inom det som de arbetar med. För min kommande yrkesroll 
känner jag att jag har lärt mig mycket och även som förälder till två pojkar med 
denna problematik. Det finns ingen generell lösning på hur skolgången bör vara för 
elever med AS. Jag kan se fördelen med både den lilla gruppen och att de är i vanlig 
klass. Det som är viktigt för dessa elever är just att det finns en tydlig planering som 
är övergripande som Jalakas(2007) tar upp. 



Min önskan både som lärare och förälder är att det fanns en möjlighet för alla elever 
likt Danderydsmodellen som Jalakas(2007) skriver om. Danderydsmodellen innebär 
att eleverna kan välja gå i liten grupp eller vanlig klass och där lärarna får anpassa 
sig till eleverna samtidigt som de erbjuds social träning, kommunikationsövningar, 
handikappsinsikt samt hjälp med framtiden. Det mesta av undervisningen sker i ett 
hemklassrum där varje elev har sin egen arbetsplats och sin egen dator. Lärarna 
kommer till eleverna istället för tvärtom. På tavlan finns det tydliga scheman med 
vad som ska ske under dagen, de närmsta dagarna och även längre fram.  Jag tror 
också som Jalakas (2007) att barn med AS behöver en plan för hela livet, deras 
problem är inget som försvinner. Ofta är det en oro för både barn och föräldrar över 
att inte veta vad som kommer att hända framöver. Eftersom barn med AS ofta blir 
stressade när det inte vet vad som ska hända eller vad som förväntas av dem. Alla 
förändringar skapar oro och stress för dem (Jalakas,2007), jag tror att det är extra 
viktigt att det finns bra skolrutiner och långsiktig planering för dem.   
 
Vidare tycker jag att det vore intressant att undersöka vilken självbild eleverna har 
beroende på om de har gått i en liten grupp eller om de har varit integrerade i en 
vanlig klass. Hur upplever de pedagoger som arbetar med eleverna i vanlig klass att 
det fungerar? Hur upplever eleverna det själva? Hur upplever föräldrarna till elever 
med AS att det fungerar? 

Jag vill avsluta mitt arbete med ett citat av Hans Asperger genom Jalakas (2007) 
”…exceptionella människor måste få exceptionell behandling i undervisningen, 
deras speciella svårigheter måste tas med i beräkningen. Vidare kan vi visa att 
människor, trots avvikelser, kan fullgöra sin sociala roll i samhället, särskilt om de 
finner förståelse, kärlek och vägledning. Även sociala problem i många fall kan bli 
så genomgripande att de överskuggar allt annat, så kompenseras problemen i vissa 
fall av en hög nivå originellt tänkande, som ofta kan leda till exceptionella 
prestationer senare i livet.”(s.154).  
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Bilaga 1
Skolledare 
Vad är din yrkesroll?
Hur ser rutinerna/planeringen ut för elever med Aspergers syndrom? 
Vem är ansvarig för att skolrutinerna/planeringen för elever med Aspergers 
syndrom i kommun? 

OM det finns specialverksamhet för elever med Asperger:
Hur kommer det sig att ni har det? 
Hur har de vuxit fram? 
När startade det? 
Och varför? 
Vem var drivande? En eldsjäl?   

Måste eleven ha en diagnos för att få den hjälp den behöver?
Vad betyder diagnosen för eleven i skolan? Generar det mer hjälp? Får skolan mer 
resurser?

Finns det någon planering för elever med Asperger från dagis till gymnasiet? Finns 
det långsiktig planering för dessa elever?
 
Finns det någon i kommunen som har specialkompetens för att kunna möta elever 
med Aspergers syndrom behov?

Anser du att ni har den kompetens som krävs för att kunna fatta beslut i frågan?

Anser du att de resurser som krävs för att kunna hjälpa dessa elever?

Anser ni att det på skolorna finns den kompetens som krävs för att kunna möta 
dessa elever?

Anser du att kommunens storlek spelar roll för att elever med Aspergers syndrom 
ska kunna kräva att det finns speciell skolgång för dem?



Bilaga 2
Specialpedagoger

• Vem är ansvarig för att skolrutinerna för elever med särskilda behov i 
kommun? 

• Finns det ett samarbete mellan de olika stadierna för elever med AS?

• Hur ser det ut på just er skola/område: hur kommer ni i kontaktat med elever 
som har problem? 

o Vilka rutiner arbetar ni efter? Hur lägger ni upp skolgången för 
elever med Asperger? 

o När börjar planeringen för dessa elever? Hur börjar planeringen?

o Vilka kriterier behöver de uppfylla för att få hjälp? Behöver eleverna 
ha en diagnos för att få extra hjälp?

o Vilket stöd dessa elever behöver samt vilka behov de har för att 
kunna ta till sig den kunskapsmängd som läroplanen föreskriver?

• Vad behöver elever med Aspergers syndrom för att fungera i skolan?
Liten grupp
Specialschema?
Integerering ? OM de integreras: Hur? I alla ämnen? I en 
del? 
Måste de ha en diagnos för att få gå i specialklass ?
Behöver de specialklasser?

• OM det finns specialklasser
Varför har asperger klasser vuxit fram?
Vad är fördelen med specialklasser för dessa elever?
Hur ser klasserna ut? 
Hur länge har ni haft särskildskolgång för dessa elever?
Vart tar eleverna vägen efter att ha gått i en liten grupp?
Hur ser en ev. överslussning till vanlig klass ut?

• Vad är fördelen med just den skolgång som ni bedriver för dessa elever?
• Hur skulle ni vilja att skolan såg ut för elever med Asperger? 
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