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Förord 

Efter en kort tids idoga letande efter intervjupersoner och litteraturböcker till detta arbete, och med den 

härliga vetskapen att det slutligen gav resultat, har detta arbete fått mig att tänka i andra tankegångar när 

det handlar om barn som har fastställda syndrom. 

 

Här kommer en fin dikt som är skriven av en som har Asperger syndrom. Dikten beskriver hur en 

individ tampas med sin diagnos. 

 

 

One foot in and one foot out 

Is what Asperger´s is all about? 

Sometimes I think why me; 

Other times I think it´s the best way to be. 

A little different from the rest 

Makes you think you´re second best. 

Nobody quite understanding 

A hard life which is very demanding. 

I look like any other child 

But little things make me wild.
1
 

(Vanessa Royal) 
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Abstract 

The purpose of the report was to compare the differences between a special needs school and a more 

traditional school when it comes to working with children with Aspergers syndrome. Furthermore I 

wanted to find out the differences in resources when it comes to helping these children. 

I used interviews as a method to elucidate how the schools work with children with Asperger syndrome. 

I interviewed teachers and special educational needs teacher from each of the two schools to understand 

how they worked in their respective schools. 

I investigated how they used their resources but also what kind of resources they had to work with. 

When I am talking about resources I am including both the economical resources and physical resources 

such as books, classrooms and technical equipment. Teaching skills development projects are also 

included. 

In summation I have concluded that my results points to an enhanced capability to take care of children 

with Asperger syndrome in the special needs school. They use a more individual based way of teaching 

and the special needs school is adapted for students with Asperger syndrome. The more traditional 

school have a tougher economical budget than the special needs school which makes it harder for the 

traditional school to help and individualize the education. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Sammanfattning 
 
Syftet med arbetet var att jämföra hur lärare i en traditionell skola och i en specialskola arbetar i klasser 

där det finns elever med Aspergers syndrom. Det var även att studera vad de olika skolorna har för 

resurser till att stötta elever med Aspergers syndrom. 

 

Som metod använde jag mig av intervjuer. Jag intervjuade lärare från en specialskola och både lärare 

och speciallärare från traditionella skolor här i Sverige för att få fram hur de olika skolorna jobbar med 

elever som har Aspergers syndrom.  

 

Jag undersöker hur olika resurser används och vilka resurser som finns. Med resurser menar jag de 

ekonomiska resurserna men även materiella resurser(lokaler, böcker och annan utrustning) samt lärarnas 

egen kompetensutveckling.  

 

Sammanfattningsvis pekar resultatet i min undersökning på att elever i en specialskola får en mycket 

mer individuell utbildning. Specialskolan har lättare att hjälpa elever med Aspergers syndrom då den är 

direkt anpassad till just elever med bland annat Aspergers syndrom. Den traditionella skolan har inte 

samma möjligheter att stödja elever med Aspergers syndrom. Den traditionella skolan styrs mer av hårda 

ekonomiska ramar och får därför svårare att anpassa skolan efter elevens behov. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Mitt intresse för Aspergers syndrom väcktes till liv när jag fick reda på att en i släkten har Aspergers 

syndrom.  Jag fick reda på det när jag skulle börja läsa kursen specialpedagogik på universitetet. Min 

släktings diagnos var väldigt jobbig för honom när han gick i grundskolan och det gick så långt att han 

fick byta till en specialskola som är riktad till elever med speciella behov. I den skolan fick han den 

hjälpen som var anpassad till hans studietakt och som gjorde att han klarade av grundskolan med bra 

betyg. Nu läser han på gymnasiet i en traditionell gymnasieskola och det går bra för honom. Jag skulle 

tro att mycket av det kan ha att göra med att han fick just den hjälpen som han behövde. Detta var 

händelsen som väckte intresset för hur skolan hanterar elever med Aspergers syndrom. Det är med detta 

nyväckta intresse som jag vill undersöka hur skolor i Sverige tar hand om elever med Aspergers 

syndrom och vilka olika resurser som finns till hands. 

Finns det några skillnader och likheter mellan en specialskola och en traditionellskola med hur de stöttar 

elever som har Aspergers syndrom? 

Lärarna i de traditionella skolorna som jag intervjuade menar att de är bra på att ta hand om elever med 

speciella behov. De är också nöjda med möjligheter till vidareutbildning.  

Lärarna på specialskolorna tycker också att de är bra på att ta hand om elever med speciella behov men 

de upplevde att kompetensen för vidareutbildning inte fanns i Sverige.  

I Lgr11, under skolans värdegrund och uppdrag, står det att skolan ska främja alla elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära och Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 
2
  

Här står det att skolan ska ta hand om alla elever oavsett om de har en diagnos eller inte. Alltså har de 

elever med diagnos rätt till att få den utbildning som passar dem. Om en traditionell skola inte passar för 

elevens utbildning då måste man lösa detta med en eventuell flytt till en specialskola(om föräldrarna 

godkänner) som kan ta hand om eleven. Skolan har i uppdrag att anpassa undervisningen till varje elevs 

förutsättningar och behov.
3
 

 

En flytt till en specialskola betyder inte att de får det lugnt och fint utan krav. En specialskola har 

liknande krav på sig som en traditionell skola har. I skollagens 12 kap. för specialskolor står det: 

                                                           
2
 Skolverket, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Sid. 7 

3
 Skolverket, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Sid. 8 
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2 § Specialskolan ska ge de barn och ungdomar som avses i 7 kap. 6 § en utbildning som är anpassad till 

varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den utbildning som ges i 

grundskolan. Utbildningen ska ligga till grund för fortsatt utbildning.
4
 

Här ser man tydligt att specialskolan är till för att hjälpa elever med speciella behov att uppnå samma 

mål som de i traditionell skola. 

 

Att jämföra en traditionell skola med en specialskola skulle kunna uppfattas som lite konstigt då de på 

ett sätt är väldigt olika. Specialskolan är inriktad på elever med olika diagnoser medan en traditionell 

skola är inriktad på en större grupp elever där de allra flesta inte har någon diagnos. Det kan dock vara 

bra att jämföra skolorna för att få en bild av hur framgångsrika de olika skolorna är. Om man jämför 

skolorna så kan man se vilken av skolorna som är bäst på att ta hand om elever med Aspergers syndrom 

och på så sätt få inspiration av hur den andra skolan agerar. Specialskolan kan säkerligen lära sig av den 

traditionella skolan och den traditionella av specialskolan. På detta sätt så når man tillsammans en bättre 

utbildning för elever med Aspergers syndrom. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka, samt jämföra hur lärare i traditionella skolor, respektive 

specialskolor, arbetar i klasser där det finns elever med Aspergers syndrom. Vidare är syftet att studera 

vilka resurser de olika skolorna har till att stötta elever med Aspergers syndrom. Det är alltså lärarnas 

egen uppfattning som undersökts. Detta ger en bra bild över hur undervisningen faktiskt sker men att det 

inte är hela bilden. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur arbetar lärare i traditionella skolor för att stötta elever som har Aspergers syndrom? 

 Hur arbetar lärare i specialskolor för att stötta elever som har Aspergers syndrom?` 

 Vilka resurser har traditionella skolor för att kunna stötta elever med Aspergers syndrom? 

 Vilka resurser har specialskolor för att kunna stötta elever med Aspergers syndrom? 

 

 

                                                           
4
 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-

800/?bet=2010:800#K12 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K12
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K12
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1.4 Begreppsbeskrivningar 

Specialskola 

I detta examensarbete anses en specialskola vara en skola vars huvudsakliga uppgift är att utbilda elever 

med olika syndrom/diagnoser. 

Traditionell skola 

En traditionell skola anses vara en kommunal skola vars huvudsakliga uppgift är att utbilda alla elever 

oavsett bakgrund.  

Resurser 

I det här arbetet används uttrycket resurser. Med resurser menas den ekonomiska aspekten som till 

exempel personaltäthet och dess kompetens, material och elevernas fysiska miljö. Med fysisk miljö 

menas i detta arbete klassrum och gruppstorlek.  
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2 Metod 

Jag har valt att använda mig av intervjuer. Intervju som metod till examensarbetet valde jag för att få en 

överblick över hur det ser ut på de olika skolorna. Det är intressant att få se hur de olika skolorna jobbar 

med elever som har Asperger syndrom. Jag ville även få se hur de jobbar på plats i skolan och vilka 

resurser de olika skolorna har att använda sig av. Eftersom att jag använder mig av anonyma intervjuer 

så kommer de jag har intervjuat benämnas som intervjuperson 1-8. 

 

2.1 Intervju 

Intervjuer innebär att man samlar in information som bygger på frågor. Intervjuer är personliga i det 

syftet att intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför intervjun.
5
 En nackdel med intervju skulle 

kunna vara att intervjupersonen upplever sig som kritiserad eller att vi dömer honom/henne. Detta kan 

medföra att intervjupersonen hamnar i försvarsinställning.
6
 Här är det viktigt att tänka på sitt 

kroppsspråk och hur man betonar frågorna. Om intervjupersonen uppfattar dig som kritisk så är det 

lättare att han/hon hamnar i försvarsställning. Ett avslappnat möte med positiv ton är att föredra. En 

annan negativ aspekt på intervjuer skulle kunna vara att man använder sig av för många frågor vilket kan 

leda till att intervjupersonen tröttnar på frågorna.
7
 Här bör man tänka på att begränsa sig och sina frågor. 

Tröttnar intervjupersonen på frågorna så är det troligt att du inte får de utförliga svar du eftersöker och 

på så sätt kan du missa en del viktig information. En tredje nackdel kan vara att man har en bandspelare 

som spelar in intervjun och att detta kan bidra till att intervjupersonen inte känner sig helt bekväm och 

därför inte svarar avslappnat och utförligt.
8
 Här är det också viktigt att försöka hålla en god och 

avslappnad ton när man intervjuar. Det finns däremot en del positiva aspekter med att ha en intervju. En 

skulle kunna vara att man får ta del av kunskaper och erfarenheter från någon som har jobbat länge med 

elever som har olika diagnoser
9
. Det är i klassrummet man märker av hur mycket en skola faktiskt satsar 

på elever med speciella behov och då är intervju som metod ett bra undersökningsinstrument. Skulle jag 

bara använda mig av att undersöka till exempel hur mycket pengar en skola använder så skulle jag få en 

bild som möjligtvis inte skulle stämma överens med verkligheten. En lärare/speciallärare eller pedagog 

lever i skolans klassrum och ser då vilka resurser som finns. 

 

                                                           
5
 Patel R, Davidsson B, Forskningsmetodikens grunder, sid. 73 

6
 Patel R, Davidsson B, Forskningsmetodikens grunden, sid 75 

7
 Patel R, Davidsson B, Forskningsmetodikens grunden, sid 86 

8
 Patel R, Davidsson B, Forskningsmetodikens grunden, sid 87 

9
 Patel R, Davidsson B, Forskningsmetodikens grunden, Sid 10 
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Det finns aspekter man bör beakta innan man genomför en intervju. Det kan vara frågor som vart man 

ska genomföra intervjun, vem ska svara på intervjufrågorna och självklart vilka frågor man ska ställa.
10

 

Har man inte förberett sig så finns en risk att man genomför en sämre intervju och får då inte de svar 

som man önskat att få. Man får helt enkelt inte fram det fakta man söker. Skulle jag komma till en 

intervju utan att ha förberett och noga tänkt ut vilka frågor jag ska ställa så löper jag större risk att missa 

att ställa de frågor som ger mig det fakta jag vill ha. 

 

2.2 Avgränsningar 

Jag har använt mig av intervjuer med sammanlagt åtta lärare, speciallärare eller specialpedagoger. De är 

spridda över delar av Sverige och det är även då sju olika skolor som de representerar.  Alla skolor och 

lärare har haft hand om elever med Aspergers syndrom. Jag har försökt att få med ungefär tio olika 

skolor och lärare men har av flera skolor fått reda på att de inte har haft tid att ta emot mig på grund av 

tidsbrist. Det blev alltså åtta intervjuer med sju olika skolor och detta har gett mig en bra bas inför denna 

undersökning. Jag anser att sju skolor och åtta intervjuer är en rimlig avgränsning och ger tillräckligt 

med information att använda mig av i min jämförelse mellan skolorna. Jag har även valt att avgränsa 

min undersökning till grundskolan. 

 

2.3 Urval 

I min undersökning så vill jag kunna jämföra de olika skolorna så brett som möjligt. Jag menar att om 

skolorna rent geografiskt ligger en bit ifrån varandra så är det en fördel här. Orsaken till att jag ville detta 

var att oftast så påverkas man av grannkommuner och kanske gör på samma sätt som dem. Jag ville ha 

en spridning över landet och på så sätt försöka finna lite mer olikheter mellan skolorna. Jag hade även ett 

krav på att skolorna som jag undersökte skulle vara antingen en specialskola eller en traditionell 

kommunal skola. Dessa skolor var också tvungna att ha elever med Aspergers syndrom. Dessutom vill 

jag att de jag intervjuar ska ha en stor kunskap om att jobba med elever som har Aspergers syndrom. Jag 

hade därför några krav på de som jag ville intervjua. För det första så var de tvungna att ha jobbat med 

minst en elev med Aspergers syndrom. Det skulle helst även ha skett de senaste fem åren. Orsaken till 

att jag satte upp fem år som gräns är att utvecklingen och utbildningen för lärare att hjälpa elever med 

Aspergers syndrom hela tiden går framåt. Om en lärare hade haft en elev för tio år sedan så skulle det 

kunna bli svårt att jämföra med dagens kunskap om hur man ska ta hand om elever med speciella behov. 

Jag ville också ha både speciallärare, lärare och pedagog från specialskolan. Detta ville jag då alla har 

olika ansvarsområden och på så sätt kanske jobbar med eleven på olika sätt. Återigen för att jag vill få 

                                                           
10

 Krag J, Intervju konsten att lyssna och fråga, Sid.175f 
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ett så brett material att jobba med som möjligt. Jag har också försökt att använda mig utav lärarnas 

erfarenhet. Jag försökte få ett stort spann i erfarenhet och det har jag lyckats med då intervjupersonerna 

har mellan 4-38 års erfarenhet inom skolan. Jag hade inga krav på lärarnas kön, ålder eller etnicitet. 

 

2.4 Genomförande 

Intervjuerna har gått till på det sättet att jag har ringt till skolorna och hört mig för om jag kunde få boka 

in en tid för att komma förbi och ha en intervju med en av deras lärare på skolan. Jag ville att 

intervjupersonerna skulle känna sig bekväma och valde att då tillmötesgå dem och låta dem få välja om 

de ville att jag skulle komma till deras skola eller om de ville genomföra intervjun på en annan plats. Det 

fanns inte så många som kunde hjälpa mig med att besvara på intervjufrågorna. De hade helt enkelt inte 

tid. Till slut fick jag tag på några lärare/speciallärare och specialpedagoger som kunde hjälpa mig. Jag 

genomförde några intervjuer på plats i den stad de verkade och några via telefon med de som inte kunde 

träffas på grund av tidsbrist.  

Jag förberedde alla genom att skicka mina intervjufrågor via e-mail till intervjupersonerna så att hon/han 

skulle kunna vara förberedd innan jag kommer till intervjun. Detta är bra då de som jag intervjuade får 

möjlighet att leta upp svar på frågor som de kanske inte kunde svaret på. På detta sätt så får jag mer ut av 

intervjun. Hade de inte kunnat svara på frågan så hade jag i min tur fått mindre fakta och sämre underlag 

till denna rapport. Det skulle också kunna vara en nackdel eftersom att de lärarna nu fick en möjlighet att 

leta svar på de frågor de kanske normalt sätt hade varit kritiska mot skolan med. Jag menar att de kanske 

skulle kunna glorifiera svaren som de gör nu när de har tid att leta upp det bästa svaret. Man tappar lite 

av de spontana svaren man kan få. Jag uppfattar dock de positiva aspekterna av att skicka 

intervjufrågorna i förväg som större än de negativa. 

När jag har kommit till intervjun för att träffa lärarna så har jag frågat om det är okej att jag använder 

mig av en inspelningsfunktion på mobiltelefonen. På detta sätt blir det lättare för mig att kunna lyssna av 

sen när intervjun är färdig. Ingen av intervjupersonerna hade någon invändning mot detta. Jag förklarade 

även om deras anonymitet i denna undersökning.  

De första frågorna i intervjun var medvetet lite lättare att svara på då jag ville att de skulle känna sig 

bekväma med mig och frågorna. Jag gjorde detta på grund av att om de är bekväma i intervjun så pratar 

de mer och jag får ut så mycket information som möjligt. Frågorna i början är också till för att man ska 

få en överblick över var de har jobbat tidigare och även vad de har gått för utbildning innan de fick jobb. 

Efter intervjuerna så satt vi oftast och fikade eller diskuterade mer allmänt. Detta kan vara bra då man 

efter en intervju kan vara i affekt efter att ha blivit intervjuad och kanske avslöjat något som personen 
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inte hade trott den skulle avslöja. Detta kan vara bra att göra och om inte annat så är man hövlig
11

. 

Telefonintervjuerna gick till på ett lite annorlunda sätt. Intervjupersonerna hade fått frågorna i förväg 

som alla andra men dessa intervjuer blev lite kortare samt att jag inte spelade in svaren utan skrev ner 

det i ett block.  

 

2.5 Bearbetning 

Efter att jag har genomfört intervjuerna så har jag skrivit ner alla svar i ett block för att sedan läsa 

igenom svaren flera gånger. Antalet gånger som jag har läst igenom varierar från intervju till intervju. 

Jag har spelat in alla intervjuerna där vi sitter ner tillsammans och under hela bearbetningen av arbetet så 

har jag lyssnat om och om igen på ljudfilerna och samtidigt läst vad jag hade antecknat. Däremot 

spelades inte telefonintervjuerna in. De skrevs upp på papper under intervjuns gång. Skulle jag ändå 

uppskatta hur många gånger jag har lyssnat på intervjuerna så skulle jag svara ungefär tio gånger på de 

flesta men någon mer gång på den från specialskolan då läraren hade mycket mer specialiserad fakta 

eftersom läraren jobbar på en specialskola som är anpassad för elever med särskilda behov. Orsaken till 

att jag har lyssnat om på intervjuerna och läst om mina anteckningar är att jag ha försökt att strukturera 

upp likheter samt olikheter i deras svar. Sedan har jag även under arbetets gång behövt gå tillbaka till 

intervjuerna för att finna fakta och dubbelkolla att svaren var som jag trodde.  

Jag har valt att inte transkribera intervjuerna då jag vill att de ska vara anonyma. Svaren på frågorna var 

av den art att jag inte kan skriva ut deras svar utan att den som läser detta arbetet kan lista ut en eller 

flera av intervjupersonerna. Därför har jag valt att inte transkribera någon av mina intervjuer så det blir 

samma anonymitet för alla.  

 

2.6 Metoddiskussion 

Denna undersökning består till stor del av intervjuer med lärare/speciallärare och specialpedagoger. 

Detta är bra då jag får reda på hur det fungerar i klassrummet på de olika skolorna. Jag menar att det är i 

klassrummet som undervisningen för elever med asperger syndrom sker. En rektor eller annan chef 

skulle kunna prata om hur mycket skolan satsar av sina ekonomiska resurser för att ta hand om sina 

elever. Det är dock i klassrummet man ser och märker hur en elev med till exempel asperger faktiskt tas 

hand om. Får eleverna all den hjälp den behöver?  

Detta får jag fram med intervjuerna. Däremot skulle jag kunna kritisera detsamma i denna undersökning. 

Jag har ingen intervju med en rektor. En sådan intervju skulle ge mig en större inblick i den ekonomiska 

                                                           
11

Krag J, Intervju konsten att lyssna och fråga, Sid 196 
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aspekten samt vilket ansvar en rektor har. Här skulle jag också kunna få höra hur rektorn resonerar om 

vidareutveckling av hans personal. Jag har tillfrågat några rektorer men de har inte kunnat ställa upp på 

intervju, på grund av tidsbrist, och har oftast hänvisat mig till en specialpedagog eller speciallärare.  

Jag vill också vara självkritisk och kritisera min egen intervjukunskap. Jag hade läst flera böcker om vad 

man ska tänka på inför en intervju och hur man genomför den. Däremot så kände jag mig inte själv så 

bekväm som jag hade önskat. Jag var spänd och kände att jag hade svårt att gå ifrån manus för att inleda 

de bekväma och avslappnade diskussioner som kan komma av att jag och intervjupersonen är just 

bekväma. Däremot så är jag nöjd över resultatet av intervjuerna. Jag känner under bearbetningen av 

arbetet att jag har tillräckligt med information och kunskap om ämnet och därför kan genomföra 

undersökningen.   

 

2.7 Källkritik 

Mina källor i denna undersökning är alla skrivna inom de senaste 20 åren. De flesta av dessa har jag valt 

då jag sökt efter böcker om Aspergers syndrom. Jag har valt dessa då de har varit bra och informativa 

samt att jag sökte trovärdiga och kända källor inom ämnet Aspergers syndrom. Mina källor är alla 

böcker som är specialiserade på Asperger syndrom. Detta gjorde att jag fick en mycket bra förståelse för 

diagnosen och bra fördjupat material till min undersökning. Jag har heller ingen orsak att ifrågasätta 

deras böcker utifrån deras källor då flera av böckerna har använt sig av trovärdiga referenser som till 

exempel riksföreningen autism(RFA). Jag har också medvetet använt mig av författare som anses vara 

trovärdiga och framstående inom ämnet. Källor som Hans Östman som samarbetar med RFA och 

Gunilla Gerland som gett ut många bra böcker om Asperger är exempel på trovärdiga källor. Bägge två 

har själv Aspergers syndrom.  

Det finns några källor som sticker ut. Jag har till exempel en bok från Gunilla Gerland som jag valt då 

jag blev tipsad om henne från en av intervjupersonerna. De har haft henne som föreläsare på den 

specialskolan och de tycker att hon är bra både som föreläsare och författare. En annan källa som man 

kan ifrågasätta är Intervju. Konsten att lyssna och fråga av J Krag Jacobsen. Denna bok är skriven 1993 

och står därför ut som en av de äldsta källorna. Denna bok valde jag eftersom att den var en av få som är 

direkt specialiserad på just intervjuer. Många av de andra böcker jag stötte på hade ett kapitel ägnat till 

intervjuer. Denna bok går grundligare in på alla aspekter av intervjuer och jag använde den då den 

förberedde mig bra inför mina kommande intervjuer. 

Den bok som ändå har varit mest relevant för min undersökning får bli Hur skolan kan hjälpa elever 

med Aspergers syndrom. Denna bok var bättre än de andra för min undersökning då den är inriktad på 

hur skolan kan hjälpa elever med Asperger. 
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Vad det gäller om mina intervjukällor så skulle jag kunna kritisera att jag inte har intervjuat någon 

rektor. En rektor har större insyn över de olika resurserna som till exempel personaltäthet, personalens 

kompetens, material och elevernas fysiska miljö.  

En lärares svar på intervjufrågor kan vara olika även om de jobbar på samma skola. Anledningen kan 

vara att de inte har jobbat lika länge på skolan och då kan klimatet på skolan ha varierat från år till år. 

Med detta menar jag att den läraren som har jobbat lite längre på skolan kan ha mer negativ feedback om 

skolan medan den andra läraren som kanske har jobbat en kortare tid känner positivt för skolan. Den mer 

erfarna läraren kan ha upplevt mer problem genom åren. 

Man bör också ha i åtanke att de man intervjuar kanske inte alltid är benägna att kritisera sitt arbetssätt 

eller själva skolan. De kan känna lojalitet med skolan och på så sätt vara benägna att ge positiva svar. 

Detta var något jag försökte jobba med i mina intervjuer. Att få dem att känna sig trygga och att de har 

ett mer lättsamt samtal istället för en intervju kan vara väldigt viktigt här. 
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3 Litteraturgenomgång 

3.1 Vad är Aspergers Syndrom 

Asperger syndrom är en form av autismspektrumstörning det vill säga att hos vissa personer som i regel 

normal eller god begåvning och med följande gemensamma svårigheter. Som att de har en begränsad 

förmåga till socialt samspel, de har begränsade intressen, tvångsmässighet och speciella rutiner, verbala 

och icke verbala kommunikationsproblem och att de även har motorisk klumpighet.
12

 

Aspergers syndrom är att man har svårt för det sociala samspelet med andra människor, man har svårt 

för att kommunicera med andra, att man inte riktigt förstår hur andra tänker och sen att man är känslig 

mot ljus, ljud, konsistens, smak, lukt och beröring. 
13

 

En del kan ha vissa behov av att göra några saker på ett speciellt sätt, eller i en viss ordning. Det innebär 

att man är ritualbunden. Men det är även vanligt att man kan ha svårt för förändringar som man inte är 

förberedd på och då kan det bli svårt.
14

  

Något som är gemensamt hos personer med Aspergers syndrom är svårigheter att öppna sig och vara 

privata, det vill säga att de inte pratar om sina innersta känslor. De kan bli väldigt upprörda, samtidigt 

som de saknar förmågan att uttrycka känslorna eller förklara dem i ord. 
15

 

En del personer med Aspergers syndrom kan bli väldigt upprörda om man inte använder sig av rätt ord i 

en mening.
16

 

Det finns inte bara negativt med att ha Aspergers Syndrom som en del kan tycka utan det kan även vara 

positivt med att ha Aspergers Syndrom, där är att de är väldigt trofasta, lojala och pålitliga. Men de är 

även engagerade och är bestämda i det de gör.
17

 

 

3.2 Historisk bakgrund 

Asperger syndrom hette från början schizoid personlighetsstörning och den som kallade det var en rysk 

läkare som heter Eva Ssucharewa. Hon fick fram att det var barn som hade beteendestörningar och 

svårigheter med att umgås med vänner.
18

 Därefter var det Hans Asperger som var en österrikisk 

barnläkare och han gjorde en beskrivning av barn som har ett visst behov av kontakt och 

beteendeproblem.
19

 Hans Asperger var väldigt engagerad i de barn som var odugliga, han tyckte att de 

                                                           
12

 Östman H, Hur skolan kan hjälpa elever med Asperger syndrom, sid. 35 
13

 Winter M, Aspergers syndrom, sid. 7 
14

 Gerland G, Aspergers syndrom – och sedan, sid. 9 
15

 Attwood T, Om Aspergers syndrom, sid. 76 
16

 Attwood T, Om Aspergers syndrom, sid. 96 
17

Jalakas I, Nörd syndromet, sid. 14 
18

 Jalakas I, Nörd syndromet, sid. 25 
19

 Ehlers S, Gillberg C, Aspergers syndrom - ett överskikt, sid. 5 
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inte passade in någonstans och att de saknade respekt. Hans Asperger beundrade barnens självständiga 

tänkande och deras prestationer.
20

 Den här mannen skrev många artiklar om det men tyvärr så fick inte 

andra forskare reda på det förrän långt senare när han redan var död.  Däremot så var det en brittisk 

psykiatriker och en forskare som hette Lorna Wing som fick syn på Hans Apergers artiklar och läste 

dem och därefter forskade hon vidare på detta och skrev några artiklar till som slutligen visade sig vara 

Aspergers syndrom. 
21

 I slutet av 1980-talet i Sverige så var det paret Gillberg som började sammanfatta 

Hans Aspergers fallbeskrivningar. Deras jobb resulterade i att de hade hittat tjugo olika symtom som de 

sedan la in i sex olika rubriker. För att man ska kunna ha denna diagnos så måste man uppfylla några 

symtom utifrån varje rubrik. 
22

 

 

3.3 Barn med Aspergers syndrom 

Barn med Asperger syndrom har en tendens att styra och diktera i leken. Sociala kontakter tolereras så 

länge som de andra barnen spelar på deras villkor. Ibland kan det vara så att de undviker de sociala 

samspelen men det är inte på grund av brist på social kompetens utan att de har ett behov av att 

kontrollera leken.
23

 

Barn som har Aspergers Syndrom de kan bli relativt stressade, oroliga eller att de är trötta det innebär att 

deras sociala förmåga blir då begränsade och det är då som de inte klarar av att göra vissa saker som 

många andra barn klarar av vid pressade situationer. 
24

 

Barn med Apergers Syndrom de har civilkurage, de faller inte för grupptryck utan de står för sina åsikter 

oavsett hur obekväma de än är. De har inga förutfattade meningar om andra människor utan uppfattar 

dem som de är. 
25

 

 

3.4 Vilka resurser och insatser behöver personer med Aspergers syndrom? 

Både föräldrar och lärare behöver först och främst en expert eller en resurs men även ett stöd inom 

problemområdet. På skolan behövs det specialpedagoger och speciallärare som kan vara ett stöd för 

läraren. Deras uppgift är att uppmuntra eleven att vara socialt, flexibelt och samarbetsvilligt när eleven 

leker eller när den ska vara samarbetsvillig i en studiegrupp. Specialläraren ska hjälpa eleven genom 

olika regler för samspel. Man ska handleda eleven genom de sociala svårigheterna. Uppmuntra eleven 

till förmågan att tala. Att kunna hjälpa eleven att vilja utvecklas och att använda sina specialintressen 
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 Frith U, Autism och aspergers syndrom, sid. 15 
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 Jalakas I, Nörd syndromet, sid. 25 
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 Jalakas I, Nörd syndromet, sid. 28 
23

 Attwood T, Om Aspergers syndrom, sid. 38 
24

 Winter M, Aspergers syndrom, sid. 9 
25

 Jalakas I, Nörd syndromet, sid. 14 
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som ett medel att förbättra sin motivation, skicklighet och kunskap. Specialläraren ska också låta eleven 

få öva på ett program som innebär att eleven ska förbättra på sin grov och finmotorik. Specialläraren ska 

även se till satt eleven kan förstå andras perspektiv och tankar men även att eleven kan hantera sin 

auditiva eller taktila känslighet.
26

 

 

3.5 Vad krävs av skolan och lärarna? 

Många barn börjar i en vanlig skola och då krävs det framför allt för de elever som har Aspergers 

syndrom att skolan har tillgång till resurser och stöd. Men även att läraren har en personlighet och 

läggning och förstår elevens problem.
27

 

Den läraren som har elever med syndromet Aspergers behöver ha ett lugnt temperament, vara 

förutsägbar i sina känsloladdade reaktioner, ha en flexibel inställning till kursmaterial och undervisning 

och kunna se barnets positiva sidor. Läraren behöver också ha en dos humor. Så det gäller att rektorn ser 

till så att det är rätt personal som får de eleverna som har Aspergers.
28

 Klassrummets storlek och 

omgivning har en stor betydelse. Dels för att eleverna behöver mindre rumsyta och de behöver gå i en 

klass som är välstrukturerade med en inspirerande stämning. Något som är väldigt viktigt är också när 

eleven ska börja i klassen då gäller det att läraren har tillgång till allt praktiskt stöd i form av en 

personlig assistent eller en speciallärare. Men det är även viktigt att läraren kan få stöd från sina kollegor 

och från skolledningen.
29

  

Något som skolan och även lärarna behöver tänka på är när det är dags för eleven att byta skola. Då 

gäller det att både den läraren som eleven hade och den nya läraren har ett möte för att gå igenom om 

vad som passar för just denna elev. Vad är det för stöd eleven behöver, vilka speciella förmågor har 

eleven, vilka strategier fungerar bäst och självklart elevens bakgrund om sitt syndrom.
30

 

 

3.6 Vad kan lärarna göra? 

Det finns några strategier som läraren kan använda sig av inne i klassrummet med det sociala beteendet. 

Dels kan det vara när eleven är en störnings moment i klassrummet då kan man be eleven att titta på de 

andra eleverna och se hur de gör. Till exempel så kan man säga att se vad de andra eleverna gör de sitter 
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 Attwood T, Om Aspergers syndrom, sid 199f 
27

 Attwood T, Om Aspergers syndrom, sid. 201 
28

 Attwood T, Om Aspergers syndrom, sid. 202 
29

 Attwood T, Om Aspergers syndrom, sid. 202f 
30

 Attwood T, Om Aspergers syndrom, sid. 203 
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tysta och arbetar men då gäller det också att de eleverna är tysta.
31

 Läraren kan även uppmuntra eleven 

med några aktiviteter som innehåller samarbetsövningar inne i klassrummet.  

Läraren kan se till så att det är en lugn miljö i klassrummet som t.ex. att sätta möbeltassar under stolar 

och bord för att undvika skrapningar mot golvet. Det är bra om man hittar en bra plats till barnet med en 

gång för att de har svårt för förändringar. Se till så att det ordning och reda, att det är fasta rutiner som 

man följer och att man ger tydliga och detaljerade instruktioner som underlättar för barnet. Det är viktigt 

att man bryter ner stora uppgifter till mindre delar och att man skriver eller ritar i vilken ordning de olika 

delarna ska göras. För att underlätta i skolarbetet för de här barnen då kan man använda deras 

specialintressen det går oftast lättare för dem att göra klart sina arbeten. Gymnastik är ett ämne som de 

här barnen tycker är jobbigt för att de är inte bra på koordination och motorik.
32

 

När man vill ha uppmärksamhet från eleverna som har Asperger syndrom så är det bra om man gör 

något visuellt medan man pratar. Ett exempel skulle kunna vara att man visar en bild på något som man 

pratar om. När man gör så här så har elever lättare att komma ihåg vad läraren har sagt för något. 
33

 

Elever med Asperges Syndrom behöver tydliga ramar och de behöver allt förklarat i minsta detalj och 

därför är det viktigt att man kan hålla klassrummet i samma skick varje dag. För att en elev med 

Aspergers Syndrom inte klarar av nya förändringar inne i klassrummet.
34

 Som struktur inne i 

klassrummet så kan ett bildschema vara bra att ha, fast helst i fotografiska bilder och dessa bilder ska se 

till så eleven vet vad den ska göra här näst på tur.
35

 Det är även bra om eleven har en att göra lista som är 

ett hjälpmedel för eleven så att hon/han vet vad den ska göra och sen stryka över det den har gjort för att 

få bättre koll på vad man har gjort och vad som är kvar att göra.
36

 Att få en elev med Aspergers Syndrom 

att göra rätt är att uppmuntra dem när dem gör något fel det är ett sätt att låta dem träna att göra fel. Det 

man kan säga då är att ”jag är glad över att du gjorde fel, för nu vet jag vad jag ska lära dig…Ska jag 

lära dig det nu, så att det blir rätt till nästa gång?” På det här sättet så flyttar du problemet från eleven 

till dig som lärare. Det gör att eleven inte behöver känna att den har gjort något fel utan snarare att man 

kan få eleven att försöka göra något av skolarbetet. 
37

 

Det finns olika strategier som en lärare kan använda sig av och det kan vara att man lär eleven hur den 

ska börja och avsluta sociala lekar, att man ska vara flexibel och även klara av ensamhet utan att 
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förolämpa andra. Man ska förklara för eleven vad den borde ha gjort istället i vissa situationer. Att man 

förklarar för eleven hur den kan be om hjälp. Det är även viktigt att man lär eleven att förstå känslor.
38

 

Det underlättar för både eleven, lärarna och föräldrarna om eleven har tillgång till assistenter eller 

speciallärare. Som kan handleda eleven individuellt och även i mindre grupper för att förbättra elevens 

kompetens.
39

 

 

3.7 Vad ska skolan och lärare göra? 

Skolan har som uppgift att vare elev ska få en individuellt anpassad skolgång och har ett uppdrag att 

varje elev ska nå sin potential. I Lgr11 står det att Den ska främja alla elevers utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära. Med detta menas att alla elever oavsett eventuella diagnoser har rätt till en 

likvärdig skolgång. Vidare står det i Lgr11 att  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak-

grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.  

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet 

ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten 

anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska 

fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 

också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla.40 

I dessa två avsnitt i Lgr11 ser man tydligt att elever med till exempel Aspergers syndrom har samma rätt 

till en likvärdig utbildning oavsett om du går på en specialskola eller en traditionell skola.  

Det står även i Lgr11 under skolans riktlinjer så ska alla som arbetar i skolan uppmärksamma och stödja 

elever i behov av särskilt stöd.
41

 

Utöver vad skolans personal har för uppgifter så finns det många viktiga uppgifter för rektorn. Rektorn 

ska enligt skolverket; 

- Undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och 

den hjälp de behöver. 
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- Personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 

uppgifter. 

- Resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som 

lärare gör.
42

 

 

All personal på skolan har viktiga uppgifter. De har ett gemensamt ansvar att ta hand om eleverna. 

Däremot så har rektorn större ansvar än övriga. Den slutsats man kan dra är att alla elever oavsett 

eventuella diagnoser har rätt till en individuell skolgång. 

 

3.8 Vad tar jag med mig av litteraturen? 

Några punkter i litteraturen som jag kommer att ta med mig och som jag tycker är viktigt att man som 

lärare behöver veta om. Det är dels att en elev som har Aspergers Syndrom har svårt för det sociala 

samspelet med andra människor, att de kan även ha svårt för att kommunicera med andra elever. Som 

både lärare och fritidspedagog kan det även vara bra att veta att en elev som har Aspergers syndrom 

oftast har ett behov av att kontrollera i leken och i de fallen är det bra att man har det i åtanke som lärare. 

Som Attwood skrev att på skolan behövs det specialpedagoger och speciallärare som kan vara ett stöd 

för läraren. Lärarens uppgift är ändå att uppmuntra eleven att vara social, flexibel och att vara 

samarbetsvillig i lekens roll eller när eleven ska arbeta i en studiegrupp.
43

 

Som lärare behöver jag ha en flexibel inställning till kursmaterial och undervisning och att kunna se 

barnets positiva sidor.  

Något som jag tyckte var riktigt bra var det citatet som handlar om att få en elev med Aspergers 

Syndrom att göra rätt och att det är bra att man uppmuntrar de när de gör något som är fel. Citatet löd så 

här: ”jag är glad över att du gjorde fel, för nu vet jag vad jag ska lära dig…Ska jag lära dig det nu, så 

att det blir rätt till nästa gång?” när man utrycker  på detta vis då flyttar man problemet från eleven till 

dig som lärare. Denna metod kommer jag att ha nytta av i min fortsatta yrkesroll som fritidspedagog.
44
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4 Resultat 

Syftet med undersökningen var att söka efter skillnader och likheter mellan traditionella skolor och 

specialskolor, hur de jobbar med elever som har Asperger syndrom. Undersökningen handlade också om 

att studera vad de olika skolorna har för resurser för att kunna stötta elever med Aspergers syndrom. 

 

Skolornas resurser 

I specialskolorna har de gott om tekniska hjälpmedel. Det vill säga att alla elever har en varsin dator och 

alla klassrum har en digitaltavla som används flitigt med tanke på det visuella behovet för elever med 

Aspergers syndrom. Men de använder sig även av ett inläsningsmaterial som används till att läsa av 

böcker. En inläsningspenna drar man över texten i en bok som man sedan kan koppla till datorn och 

spela upp som en ljudbok. Detta görs för de elever som har svårt för att sitta och läsa i en bok. Sen 

använder de också något som heter alfa-smart som man använder för att vissa inte vill skriva för hand. 

Den kan man sedan koppla till en dator. 

Specialskolorna jag besökte hade satsat på att eleverna skulle få exakt det de behövde. De hade datorer 

med förinlagda program som var anpassat till just den individen samt ett klassrum som var utformat för 

att passa eleverna. De flesta traditionella skolorna använder sig av surfplatta, datorer, hörselkåpor om 

man vill att det ska vara tyst i klassrummet och ett tim-ur som är till för om eleven behöver lite hjälp att 

komma igång med sitt arbete. Sen har eleverna även tillgång till ett hjälpkort som de lägger på bordet 

om de behöver hjälp av sin lärare. Hjälpkortet är till för elever som har svårt för att uttrycka sig i 

klassrummet. I och med att de inte kan uttrycka sig så använder dem sig av kortet genom att lägga den 

på bordet eller sträcker upp den i luften. För att visa att de behöver hjälp.  

Det fanns dock två tydliga undantag. En skola hade anpassat stödet för eleverna väldigt likt en 

specialskola. De hade datorer för de elever som behövde speciella program likt specialskolan. De hade 

också ett brett utbud av material som kan vara till stöd. Det fanns dock en skola som hade i stort sett 

inget extra material eller stöd för elever med speciella behov. De ansåg att alla elever ska inkluderas i 

den traditionella undervisningen. Intervjuperson 3 sa att ”vi inte har något speciellt material att tillgå 

för elever med speciella behov. Vi vill inkludera alla i den traditionella undervisningen. Detta har gett 

ett bra resultat”. 

Skolornas arbetssätt 

Sättet som skolorna arbetar på var faktiskt väldigt likt. Alla skolorna börjar med att skriva upp alla 

lektioner och raster på tavlan. De hade ett tydligt upplägg för hur dagen skulle se ut. Intervjuperson 4 

uttryckte varför de gjorde så här: - ”Vi gör detta för alla och inte bara för elever med speciella behov. 
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Även så kallade vanliga elever har ett behov av trygghet och att veta hur dagen kommer att se ut ger en 

känsla av trygghet.” 

Den skillnad i arbetssätt som fanns var att i en av specialskolorna samt två skolor i en mellanstor stad så 

hade de egna scheman för de elever som behövde detta. Vissa elever var i behov av ett mer 

individanpassat schema. De hade oftast svårt att koncentrera sig på en uppgift så länge som en normal 

lektion pågår. Därför hade de kortare lektioner men å andra sidan så hade de fler lektioner. Tiden på en 

skoldag var densamma. De andra skolorna hade ett schema som de gick efter oavsett om någon hade 

andra behov. De var då mer benägna att plocka ut elever med behov av stöd till ett extra rum som de 

kunde få ett extra stöd.  

    

Skolornas vidareutbildning 

Vad det gäller vidareutbildning av personal så var alla lärare, speciallärare och specialpedagoger rörande 

överens om att det fanns någon utbildning eller föreläsning de ville gå på så var detta helt okej för 

rektorn. Intervjuperson 3 sa till exempel ”Min rektor har sagt att om jag hittar någon föreläsning som 

är bra för mig att gå på så behöver jag bara säga till. Kostnaden är inget problem”. Alla skolor hade 

fria tyglar att vidareutbilda sig. På några av de traditionella skolorna så kunde det vara så att de får en 

elev med en diagnos de tidigare inte har stött på inom skolan. Då anordnade oftast skolan en föreläsare 

som kunde hjälpa dem att förstå vad diagnosen innebar och hur de kan hjälpa elever med denna diagnos.  

På specialskolan fanns dock ett problem att de var oftast tvungna att inhämta vidareutbildning ifrån 

andra länder. De har haft en föreläsare som kommer från USA som stort stöd i deras utveckling. Med 

problem så menas att det då blev dyrare än att anlita någon i närområdet. Ett annat problem var att i de 

traditionella skolorna så fanns ett missnöje hos lärarna gentemot rektorn. 

Intervjuperson nummer 8 sa: - ”Ett stort problem med vidareutvecklingen är att man ändå förväntas att 

jobba 100 % och sedan vidareutbilda sig på egen tid. Detta hade varit okej om man hade fått betalt för 

det men om man jobbat många år med att inte få betalt för sin vidareutbildning så blir man rätt 

irriterad.” 

 

Skolornas organisation 

Organisationen mellan skolorna skiljer sig också. I de flesta traditionella skolorna har dem två eller tre 

stycken pedagoger som jobbar dels som speciallärare och dels som specialpedagog. Det är oftast bara de 

på skolan som har specialpedagogiken i sin utbildning. Lärarna hade ofta en kort utbildning om en 

specifik diagnos som anordnades om behovet fanns. De jobbar även som resurs till klassläraren om en 

eller flera elever behöver extra stöd. På en av de traditionella skolorna så hade de inte någon speciell 
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personal alls som tog hand om dessa elever utan de hade skapat ett nätverk av lärare/pedagoger som alla 

ansvarade för alla elever och då visste alla vilka som hade ett större behov av hjälp. Detta hade de för att 

de försöker behandla alla lika och att elever med speciella behov ska känna sig inkluderade. 

Intervjuperson 3 hade dock en önskan om att de skulle få en eller två personer som skulle kunna stödja 

just de elever som har det behovet. Specialskolan har fem anställda som jobbar med elva elever och de 

alla har specialpedagogiken i utbildning. Däremot så är det många gånger som dem inte har 

väletablerade strukturer eller rutiner för hur arbetsuppgifterna ska skötas i specialskolan och i en 

traditionell skola så är detta ett krav för annars blir det rörigt på skolan om inte alla lärare på skolan har 

samma linje.  

Specialskolan har haft inhyrda föreläsare som till exempel Gunilla Gerland. Hon har skrivit böcker om 

Asperger syndrom. De har även haft olika forskare som har varit på skolan och haft föreläsningar. En av 

forskarna som dem har haft kommer från Pennsylvania och heter John Dougherty. Han är professor på 

en högskola samt lärare i en skola med elever med särskilda behov. John Dougherty har varit skolans 

handledare och gett dem både positiv och konstruktiv feedback med hur de tar hand om elever med 

speciella behov.  

 

Skolans lokaler 

När vi kommer till klassrummet så har det traditionella klassrummet stora ytor. Man ser alla i rummet. 

Som elev med speciella behov så kan man antingen sitta längst fram för att då ser eleven bara tavlan och 

läraren. Eleven kan egentligen behöva sitta vart som helst i klassrummet beroende på vilka behov 

individen har. Om eleven har behov att gå ut då är det bra om eleven sitter närmast dörren. Men de 

traditionella skolorna har även ett rum som specialläraren eller specialpedagogen sitter i och dit kan 

eleven gå till om de vill sitta jobba i ett tyst rum. I specialskolorna hade de mycket lite tavlor eller 

teckningar uppsatta på väggarna då detta skulle kunna distrahera en del av eleverna.  

I specialskolorna så är det ett litet mindre rum med tre små bås i som är avskärmade och där inne sitter 

eleverna och jobbar. Det finns forskningar som en lärare från en specialskola har tagit del av som har 

bevisat att mindre stimuli utanför har ökat chansen att eleverna lyckas med sina studier när de sitter så 

här i klassrummet. Inne i båsen har dem två hyllor med fack som består utav de ämnen som de kommer 

att ha under dagen och i de facken finns alla deras uppgifter som de ska göra under dagen i skolan. 
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5 Diskussion 

Syftet med det här arbetet var att undersöka samt jämföra hur specialskolor och traditionella skolor tar 

hand om elever med Aspergers syndrom. Vidare ställde jag frågor om hur skolornas resurser ser ut. 

Diskussionen som följer tar upp mina frågeställningar och resonerar runt dem. Sist i min diskussion tar 

jag upp några tips på vad man skulle kunna läsa för att få en djupare syn på Aspergers syndrom och hur 

vi kan hjälpa dessa elever i skolan. 

 

Vilka resurser har de traditionella skolorna respektive specialskolorna för att kunna stötta elever 

med Aspergers syndrom? 

Jag har kommit fram till i att det finns en del skillnader men även en del likheter mellan skolorna. En 

skillnad var att specialskolorna har större ekonomiska ramar när det handlar om att köpa in tekniska 

hjälpmedel till eleverna med speciella behov. De har helt enkelt mer pengar och kan köpa in vad de 

behöver till eleverna. Något som de traditionella skolor som jag besökte inte har eller prioriterar. Det 

kändes som om eleverna med speciella behov i specialskolorna fick det som de behövde oavsett kostnad 

medan samma elever inom den traditionella skolan inte fick detta då ekonomin inte tillät detta.    

Likheter mellan skolorna var att de hade goda förutsättningar till att vidareutbilda sig för där fanns det 

mindre ekonomiska begränsningar. Alla skolorna och dess rektorer var måna om sin personals 

vidareutbildning. I min litteraturgenomgång skrev jag om rektorns ansvar. En av de uppgifter som 

rektorn har är att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 

utföra sina uppgifter och detta var alla överens om att rektorerna prioriterade. 

Däremot så är det mycket begränsat när det gäller att lära sig om just Asperger syndrom. Här handlar det 

om att kommunen eller i vissa fall skolan själv kan få köpa in utbildning i form av till exempel en 

professor från USA. Alltså gå till en individ och säga att dina kunskaper är värdefulla för oss och fråga 

om individen skulle kunna tänka sig att ha en utbildning för oss lärare. Jag blev förvånad när jag fick 

reda på att en av specialskolorna måste söka sig utanför Sveriges gränser för att fortsätta utbilda sig. Jag 

trodde att vi hade den kunskapen inom Sveriges gränser. Asperger har vi ändå vetat om att det funnits 

sedan åttiotalet. Att man ska behöva flyga in forskare ända från USA för att de ska komma till Sverige 

och lära oss hur man ska kunna hjälpa elever med Asperger syndrom eller andra neuropsykologiska eller 

sociala behov var överraskande för mig. Pengar finns på skolorna för att kunna vidareutbilda sig i alla 

fall och det är bra för både skolan och eleverna. Att ha en kontinuerlig utbildning tror jag är ett måste för 

alla skolor och detta kommer i så fall leda till att vi kan ta hand om elever med Aspergers syndrom på ett 

bättre sätt. Däremot måste jag ifrågasätta det som intervjuperson 8 säger: -”Ett stort problem med 

vidareutvecklingen är att man ändå förväntas att jobba 100 % och sedan vidareutbilda sig på egen tid. 
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Detta hade varit okej om man hade fått betalt för det men om man jobbat många år med att inte få betalt 

för sin vidareutbildning så blir man rätt irriterad.” Om man inte får avsatt tid till vidareutbildning utan 

måste göra detta på egen tid så tror jag att de kommer vara mindre motiverade att utbilda sig vidare. Jag 

tror att om man måste vidareutbilda sig utan att få varken tid eller betalt för det så skapar det en irritation 

hos den som ska utbilda sig. Detta medför att man antingen inte vill utbilda sig eller att man känner sig 

tvingad och utbildar sig då utan att riktigt känna motivationen för det. Detta kommer i sin tur leda till att 

de inte lär sig så mycket som de skulle kunna göra om de hade varit motiverade och haft en positiv 

inställning till utbildningen.  

 

Skolorna i Sverige har en ansträngd ekonomi och en risk är att man inte har tillräckligt med personal på 

bland annat raster. Att ha för lite personal på skolgården skulle kunna mynna ut i en otrygg skolgård. Jag 

menar att med för lite personal så skulle man kunna ha svårt att upptäcka alla platser där det kan hända 

något i form av bråk eller mobbning. Om man missar detta på skolgården så leder det till en generellt 

sämre stämning i skolan där mobbning och andra bråk skulle kunna växa och bli ett näst intill permanent 

problem. Alla skolor behöver tillräckligt med personal för att kunna upptäcka dessa tecken direkt så att 

de skulle kunna jobba mer proaktivt med sitt elevhälsoarbete. Om eleverna i sin tur skulle känna sig 

otrygga på skolgården så skulle jag tro att deras betyg och kanske hela skolans snittbetyg minskar. 

Elever är beroende av och har rätt, enligt skollagen, att känna sig trygga i skolan.  I två av de 

traditionella skolorna jag var på har de anställt ungdomar utan utbildning som hjälper till på raster. Detta 

kan vara ett ganska litet problem men för en som har fått eller är under utredning för en diagnos kan 

detta vara förödande. De som inte har rätt utbildning kommer rimligtvis inte heller att kunna ta hand om 

eleven lika bra som en utbildad specialpedagog förmodligen skulle ha gjort. Båda skolorna uppger att 

det är svårt att få tag på personal i den stad de bor i.  

 

I specialskolorna jag besökte var alla anställda utbildade inom specialpedagogik och de har haft både 

föreläsare och forskare som har lärt dem och handlett dem med hur dem ska kunna hjälpa de eleverna 

med speciella behov. Sen är dem fem lärare på elva elever så det är en stor skillnad mellan de två 

skolorna. En annan skillnad är att specialskolan är en liten organisation och där är alla lärare tillgängliga 

så är det något man undrar över så går man till en lärare och frågar. Man kan självklart även i en 

traditionell skola gå och fråga läraren om något men med så många fler elever per lärare så blir det 

svårare att få kontakt med lärarna. När man ska söka en tjänst på specialskolan så måste man först och 

främst ha utbildningen och sen ska man anpassa sig till skolans syn på utbildning. I och med detta så har 

dem högre kompetens hos lärarna på specialskolan. För att dem kräver att sökaren har utbildningen och 

sen att de måste kunna anpassa sig eftersom att de jobbar med elever med speciella behov och då krävs 

det lite extra av personalen.  
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Hur arbetar lärare i de traditionella skolorna respektive specialskolorna för att stötta elever som 

har Aspergers syndrom? 

För att stötta elevernas lärande så har de båda skolorna inte riktigt liknande organisationer. I de 

traditionella skolorna så har man oftast ett extra rum som man kan ta ut elever med speciella behov som 

till exempel Aspergers syndrom. Detta gör man för att de ska få lugn och ro. Det fanns även en skola 

som försöker inkludera alla elever oavsett sina olika behov i sin traditionella undervisning. Detta hade 

fungerat bra enligt intervjupersonen men på en följdfråga om hur de har kunnat mäta framgången så 

kunde hon bara säga att det är så de har uppfattat det. Detta betyder inte att det som de gör inte är så bra 

som intervjupersonen säger men det är heller inget säkert sätt att mäta framgång på.  

Specialskolorna hade anpassat sina klassrum efter vad elever med Aspergers syndrom bör ha enligt 

litteraturen i min undersökning. I litteraturen skrev jag om att elever med Aspergers syndrom behöver ha 

mindre rumsyta och att de behöver gå i en klass som är välstrukturerad med en inspirerande stämning. 

Detta fann jag hos specialskolorna men inte hos de traditionella skolorna som hade de mer vanliga 

klassrummen som är klart större och med bilder och tavlor uppsatta på väggarna. 

 

Attwood menar att det finns några strategier som läraren kan använda sig av inne i klassrummet med det 

sociala beteendet. Dels kan det vara när eleven är en störnings moment i klassrummet då kan man be 

eleven att titta på de andra eleverna och se hur de gör. Till exempel så kan man säga att se vad de andra 

eleverna gör de sitter tysta och arbetar men då gäller det också att de eleverna är tysta. Läraren kan även 

uppmuntra eleven med några aktiviteter som innehåller samarbetsövningar inne i klassrummet. I de 

traditionella skolorna så är det vanligast att man tar ut eleven till extrarummet där eleven med Aspergers 

syndrom kan få sitta med en speciallärare. Här skulle lärarna kunna jobba mer för att inkludera eleven i 

klassen genom att ha dessa strategier till hands. De kanske behöver utbilda sig ännu mer men frågan är 

om de ens vet om att man kan göra såhär. Samtidigt kan det vara lätt för lärarna att ta den enkla utvägen. 

Att bara flytta ut den som stör ordningen i klassen. 

Jag tycker att det låter jättebra med några extra lugna rum i traditionella skolor. Även Attwood (2000) 

påpekar att klassrummets storlek och omgivning har en stor betydelse för elever med Aspergers syndrom 

och då är det bra om skolan kunde relatera till det. Låt oss säga att vi har en elev som inte klarar av för  

mycket ljud, rörelse eller förändringar. Då blir den eleven tvungen att sitta i det lilla extrarummet och 

jobba väldigt ofta. Detta kan leda till att eleven börjar exkluderas ur klassen. Då ser man att den eleven 

kommer att få det ännu svårare med att söka kontakt med andra elever i och med att den eleven knappt 

är med de andra eleverna. Denna brist på kontakt med andra elever kan visa sig på till exempel raster. 
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Då har de resurslärare och andra pedagoger som kanske inte ens har specialpedagogik i sin utbildning. 

En del kanske inte ens har någon utbildning och då ska dem hjälpa eleven som har en svår diagnos till att 

få den eleven att söka kontakt med andra elever. Det kan vara en fara i dagens skola.  

 

Eleverna på specialskolorna kan få stöttning i den sociala delen genom att de åker ut på olika utflykter 

och studiebesök för att dem ska få vänja sig vid det. Sedan jobbar dem också med de sociala koderna 

och då är det lärarna som hjälper dem med de förutsättningarna som behövs.    

Man kan se skillnader mellan skolorna på vad de fokuserar på när man ska prata om hjälpmedel. I 

specialskolorna har dem ekonomin till att satsa på både personal och tekniska hjälpmedel. Medan i de 

traditionella skolorna så finns inte ekonomin till att satsa på de tekniska hjälpmedel som behövs. Här 

fanns dock en traditionell skola som stack ut med ett upplägg som var väldigt likt specialskolans 

upplägg för elever med Aspergers syndrom. Alla skolorna lägger pengar på att vidareutbilda personalen 

så att dem får en bättre kompetens i sitt yrke. På de flesta traditionella skolorna tycker de att man kan 

spara in på det elektroniska hjälpmedel för dem tycker att det fungerar hyfsat bra ändå med de 

hjälpmedel som dem har tillgång till. Alltså på specialskolan så använder dem mer elektroniska 

hjälpmedel medan den traditionella skolan använder sig av kompensatoriska hjälpmedel. Så som 

hörselkåpor, tim-ur och andra tillgångar som inte är elektroniska. På ett sätt så kan jag hålla med om att 

man kan spara in pengar på de elektroniska hjälpmedel för att dels så kostar dem väldigt mycket och för 

det andra så finns det andra hjälpmedel som fungerar lika bra. Men jag tror att det är roligare med 

läsplattor och datorer med pedagogiska program och jag tror att om man tycker att det är roligare så har 

man lättare att lära sig.  

 

Resultatet av undersökningen var inte helt oväntat. Enlig mig, så är specialskolan bättre på att ta hand 

om elever med speciella behov än vad en traditionell skola är. Känslan jag får under min undersökning 

är att specialskolorna satsar mer pengar på resurser för eleverna medan traditionella skolor verkar ha 

mindre pengar att satsa på de elever som har speciella behov. 

Specialskolan är anpassat efter varje elevs behov medan traditionella skolan har en mer generell ram på 

hur det ska se ut och sedan anpassar man undervisningen på en individuell nivå. Det som ändå förvånade 

mig en del var att specialskolan inte hade en jättetydlig struktur och ansvarsfördelning. Något som den 

traditionella skolan var väldigt tydligt och bra med. 

Jag tror att både specialskolor och traditionella skolor skulle tjäna enormt på att ta hjälp av varandra. De 

skulle kunna lära av varandra. Specialskolan skulle främst kunna lära sig av traditionella skolans struktur 

och den traditionella saknar den kunskapen som specialskolan och dess lärare eller pedagoger innehar. 
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Tyvärr finns det en aspekt som hela tiden påverkar och det är det ekonomiska. De ekonomiska ramar 

som finns inom främst traditionella skolorna gör att man hela tiden har svårt att anställa pedagoger och 

lärare även om de skulle behövas. Man har heller inte råd med alla teknisk utrustning som skulle vara ett 

stöd för elever med speciella behov. Jag förstår att man inte kan köpa in allt eller anställa hur många som 

helst men skulle själv önska att elever med diagnoser som till exempel Aspergers syndrom fick gå på en 

specialskola eller i alla fall en vanlig skola med mer resurser. Alltså mer pengar till elektroniska 

hjälpmedel, lärare och specialpedagoger. 

Specialskolorna hade också anpassat sina klassrum efter vad elever med Aspergers syndrom bör ha 

enligt litteraturen i min undersökning. I litteraturen skrev jag om att elever med Aspergers syndrom 

behöver ha mindre rumsyta och att de behöver gå i en klass som är välstrukturerad med en inspirerande 

stämning. Detta fann jag hos specialskolorna men inte hos de traditionella skolorna som hade de mer 

vanliga klassrummen som är klart större och med bilder och tavlor uppsatta på väggarna. 

 

5.1 Framtida forskning 

En av de största svårigheterna med mitt arbete var att begränsa mig. Det finns väldigt mycket forskning 

om Aspergers syndrom samt hur barn eller elever med Aspergers syndrom agerar. Jag skulle ha velat 

utöka min undersökning men problemet var att jag skulle ha fått avgränsat. Ett av de ämnen inom 

Aspergers som jag skulle vilja utforska är hur själva diagnoserna går till. Jag skulle även vilja forska i 

hur elever med Aspergers syndrom har klarat sig efter avslutad skolgång. Hur många elever går från en 

specialskola tillbaka till en mer traditionell skola? Detta är några punkter där jag själv skulle vilja forska 

vidare. Avslutningsvis vill jag säga att för att få en bra bild av vad Aspergers syndrom är så skulle jag 

rekommendera, utöver de referenser jag själv valt att använda, följande författare och böcker: 

Den kompletta guiden till Aspergers syndrom av Tony Attwood 

En riktig människa av Gunilla Gerland 

Autism: svårigheter och möjligheter av Gunilla Gerland 

Explosiva barn av Ross Greene 

Autismspektrum av Lorna Wing 

Utöver dessa författare och böcker kan jag även rekommendera en elektronisk källa: 

http://www.autism.se 
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Bilaga 1 Intervjufrågorna 

 Hur länge har du varit lärare? 

 Hur länge har du jobbat på denna skola? 

 Hur kommer det sig att du började jobba på denna skola? 

 Vilken utbildning har du?  

- Vilken utbildning har du för att ta hand om elever med Aspergers syndrom? 

- Vilken utbildning har ni totalt sett på skolan när det gäller elever med Aspergers syndrom? 

 Vilka möjligheter har du och dina kollegor till kompetensutveckling när det gäller elever med 

Aspergers syndrom? 

 

 Vilka organisatoriska förutsättningar har ni på den här skolan? 

- Hur många elever går det i varje klass? 

- Hur många lärare och pedagoger arbetar i varje klass? 

- Hur ser klassrummen/lokalerna ut? 

- Vilken tillgång till material har ni? (såsom tillgång till läromedel, datorer etc.) 

 Hur arbetar ni för att stötta elever med Aspergers syndrom? 

- Hur organiserar ni skoldagen? 

- Hur bedriver ni undervisningen? 

 

 Hur skulle du beskriva vilka möjligheter den här skolan har till att stötta elever med Aspergers 

syndrom? 

 

 Om du fick önska något som skulle underlätta för dig att ta hand om barn med Aspergers 

syndrom vad skulle det vara för något? 

 

 

 

 

 

 


