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Abstract 

My purpose of this study is to investigate whether elementary school is available for students 

with the disability of autism. If the school is just as accessible for students with autistic 

syndrome as for students with asperger syndrome, or if the school is marked by equal 

treatment. I think this is important to highlight since I think it´s a deficiency in the school's 

accessibility for certain students, and dilemmas occurs regarding students in need of support. 

In order to provide a validated result according to me, I decided to conduct interviews with a 

few employees and ask all of them the same questions. The interviews I conducted was 

performed anonymously. However, all of them are from the same school, in order to achieve 

such a clear result as possible. The interviews have the nominated posts: principal, special 

education teacher, counselor, school nurse, teacher, leisure educator, recreation leader and 

teachers in the special needs school. My selection fell upon these persons since I wanted to 

interview the principal, student health team and some possible people who interacts with 

student health team regarding these issues. 

 

As a result, I received the answers to all the issues and got confirmation of my purpose. There 

is a shortage of school availability for students in need of support. The school can not with 

their current circumstances live up to the pursuit of a school for everybody and be able to 

reach all students. All the persons I interviewed are aware of that. Most of them did not 

believe that inclusion is a good solution for either the individual in need of support, the other 

students, or the teacher. Because the teacher is not able to reach all students and everybody's 

needs can not be met. But the individuals are welcome to be included with the availability of 

resources and the opportunity to personally leave the classroom if necessary. The school is 

available for students with autism, but not enough. Although this school is struggling with the 

dilemma between equality and to categorize pupils to give them special support. This 

dilemma is the underlying reason for why the aim for it to be a school for everybody is not 

met. 
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Sammanfattning 

Den här undersökningen handlar om en specifik skolas tillgänglighet för elever med autism.  

Är det någon skillnad på tillgängligheten för elever med autistiskt syndrom och Aspergers 

syndrom? Är skolan präglad av likabehandling för alla elever?. Detta anser jag viktigt att 

belysa då jag misstänker att det finns en brist i skolans tillgänglighet för vissa elever, och 

dilemman uppstår angående elever i behov av stöd. Alla intervjuer har jag gjort så att 

intervjupersonerna är anonyma, men på en och samma skola för att få ett så tydligt resultat 

som möjligt. För att få fram ett enligt mig validerat resultat valde jag att göra intervjuer med 

samma frågor till alla personer jag intervjuade. Intervjupersonerna har befattningarna rektor, 

specialpedagog, kurator, skolsköterska, lärare, fritidspedagog, fritidsledare och lärare i 

grundsärskolan. Valet föll på dessa personer då jag vill ha med rektor, elevhälsoteam samt 

tänkbara personer som kan samverka med elevhälsoteamet i dessa frågor.  

 

I resultatet så fick jag svar på alla frågeställningar och uppnådde därför mitt syfte. Det finns 

idag brist på denna skolans tillgänglighet för elever i behov av stöd, enligt intervjupersonerna. 

Skolan kan inte med dagens förutsättningar leva upp till strävan efter att bli en skola för alla 

och kunna nå alla elever. Detta är alla personer som jag intervjuat medvetna om. De flesta 

ansåg att inkludering, vilket innebär att alla elever ska vara medräknade i klass i sin årskurs, 

inte är en bra lösning för varken de enskilda individerna eller läraren, då läraren inte alltid 

lyckas att nå alla elever och uppfylla deras behov. Man är däremot positiv till att den enskilda 

individen får vara inkluderad, med tillgång till resurs och möjlighet till att själv kunna lämna 

klassrummet vid behov. Personalen upplever att skolan är tillgänglig för elever med autism 

men inte tillräckligt. Denna skola brottas med dilemmat mellan likabehandling av alla elever 

och kategorisering av elever för att kunna ge dem särskilt stöd. Detta dilemma gör så att 

strävan efter att bli en skola för alla inte uppnås så som de hade önskat, och att skolan idag 

därför inte är en skola för alla. 
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1. Inledning 

Specialpedagogiska skolmyndigheten hävdar att det är viktigt att grundskolan idag är 

tillgänglig för alla elever, även för elever som är i behov av stöd. Myndigheten har gjort en 

tillgänglighetsmodell som förklarar vikten av tillgänglighet genom tre olika miljöer. För att få 

en tillgänglig utbildning enligt modellen behövs en tillgänglig pedagogisk miljö, social miljö 

samt fysisk miljö som samspelar utifrån elevens behov. Alltså om skolans miljö möter elevens 

behov så är skolan tillgänglig för den eleven. (http://www.spsm.se/sv/Stod-i-

skolan/Tillganglighet/Tillganglighetsmodell/, 2014-05-19) 

När jag varit verksam i skolan de senaste åren har det varit mycket intressant att se de andra 

pedagogernas arbetssätt och förhållningssätt mot elever med eller utan 

funktionsnedsättningar. Eftersom jag har upplevt att alla de skolorna jag varit verksam i inte 

är helt tillgängliga för elever med funktionsnedsättningar, så har jag valt att belysa detta i 

denna undersökning. För att precisera mig ännu mer så har jag valt funktionsnedsättningen 

autism med fokus på autistiskt syndrom och Aspergers syndrom. För mig är arbete med elever 

i behov av stöd intressant och något jag vill ha mera kunskap om i mitt framtida yrke som 

lärare i fritidshem. Denna undersökning anser jag viktig, för att elever med 

funktionsnedsättningar ska kunna bemötas på rätt sätt i skolan, annars kan deras 

funktionsnedsättning bli till ett funktionshinder.  

 

Terminologin för elever med särskilda behov är numera ändrat till elever i behov av särskilt 

stöd, vilket även används i skollagen. Därför kommer jag använda mig av denna terminologi i 

min undersökning. (Eriksson, A-L, Göransson, K, Nilholm, C. 2012, s. 20) 

Autismspektrat omfattar många olika syndrom. Men de två syndrom jag har valt att fokusera 

på är autistiskt syndrom, även kallat kanners syndrom, klassisk autism och infatil autism, samt 

Aspergers syndrom. I mitt yrke som lärare i fritidshem så anser jag det viktigt att kunna 

bemöta och tillgodose alla elevers behov även under tiden många av eleverna vistas på 

fritidshemmet. Hela skoldagen är viktig för eleverna, från det att de börjar skolan på 

morgonen, tills de slutar för dagen. Därför är det viktigt att all personal som möter en elev 

under hela skoldagen har förståelse för den enskilda individen, så att alla elever kan bemötas 

efter deras behov. Att kunna bemöta alla elever tillräckligt och kunna ge alla det stöd de 

behöver är svårt, eftersom skolans viktigaste mål enligt läroplanen är att nå kunskapskraven. 
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1.1 Syfte 

Mitt syfte med denna undersökning är att ta reda på hur en grundskola är tillgänglig för elever 

med autism. Är skolan lika tillgänglig för elever med autistiskt syndrom som för elever med 

Aspergers syndrom? 

Syftet med att undersöka både autistiskt syndrom och Aspergers syndrom är att undersöka om 

det finns skillnader och likheter i skolans tillgänglighet av två syndrom under samma diagnos 

eller om skolan präglas av likabehandling av alla elever. 

 

1.2 Frågeställningar 

- Är denna grundskola tillgänglig för elever med autistiskt syndrom samt Aspergers syndrom? 

- Bemöts elever med autistiskt syndrom och Aspergers syndrom olika av skolans personal? 

- Vad skiljer de båda syndromen åt? 

- Vad bestämmer om en elev ska gå i grundskola eller grundsärskola? 

 

2. Metod  

För att uppnå mitt syfte och få fram den information jag behöver så kommer jag att använda 

mig av litteratur gällande autism och arbete med autism, samt skolans styrdokument. Därefter 

ska jag intervjua de personer som ingår i elevhälsoteamet på den specifika skolan för att 

undersöka om skolan klarar att uppnå styrdokumentens krav. Sedan ska jag sammanställa 

intervjuernas svar under resultat, med en sammanfattning för varje intervjuperson. Slutligen 

kommer jag diskutera litteraturgenomgången och resultatet under diskussion. 

 

2.1 Val av metod 

För att komma igång med mitt arbete så låg mitt fokus först på att förklara vad autism innebär 

under rubriken litteraturgenomgång. Sedan vidareutveckla hur autism fungerar i skolan 

genom att göra kvalitativa intervjuer. Med kvalitativ intervju menar jag att det inte är 

enkätfrågor, utan frågor som ger utrymme för att intervjupersonen ska kunna svara med egna 

ord och vid behov även kunna utveckla svaren. Detta för att få ut så mycket information som 

möjligt av intervjupersonerna. (Patel, R., Davidsson, B. 2003 s.78) Jag valde att göra 

intervjuer för att få fram om personalen på denna skola anser att den skolan klarar att uppnå 

styrdokumentens mål, ända ner på individnivå. Skolans styrdokument var en självklarhet att 

använda mig av, då dessa ska spegla hela skolans verksamhet. Styrdokumenten jag har valt att 

använda mig av är skollagen och läroplanen Lgr11, då dessa är skolans viktigaste 
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styrdokument. Genom att använda mig av samma frågor till alla personer jag skulle intervjua 

så tror jag att det var enklare att få fram mer konkreta svar att kunna jämföra likheter och 

skillnader med. Även lättare att få fram deras egna uppfattningar och tolkningar. 

 

Under intervjuerna så skrev jag ner svaren för hand på ett papper. När alla intervjuer var 

genomförda och jag hade mitt resultat så började jag att sammanfatta intervjuerna. För att få 

ett tydligt upplägg av undersökningen så valde jag att sammanfatta varje person för sig, där 

alla har sin befattning i skolan som rubrik. Eftersom jag har valt att göra alla intervjuer 

anonymt så kommer inte namn på skolan eller personalen att redovisas i denna undersökning. 

För att även göra sammanfattningen av deras intervjuer i resultatet helt anonyma så har jag 

valt att tilltala dem med pronomet hen istället för han/hon. 

 

Valet av hur jag skulle genomföra intervjuerna föll direkt på att möta personen öga mot öga. 

För att få ut det mesta av en intervju så anser jag att det mest givande är att möta personen för 

att få ett större utbyte angående ämnet. Första kontakten med alla var via telefon, där jag 

ringde och frågade om personen ifråga var villig att ställa upp på en intervju gällande mitt 

examensarbete. Endast vid två tillfällen frågade personen vad intervjun gällde, och jag 

berättade att den handlade om autism i skolan. Egentligen hade jag inte velat avslöja för 

personerna innan intervjun vad den gällde, då att jag inte ville att de skulle förbereda sig 

angående ämnet redan innan intervjun. Detta för att få en större trovärdighet i svaren eftersom 

jag då fick deras spontana svar utan att de skulle kunna söka upp information innan. Nästan 

alla personer har jag intervjuat i skolans lokaler eller i deras hem. Intervjun med fritidsledaren 

gjorde jag via telefon och det fungerade lika bra som med de andra intervjuerna. 

Specialpedagogen och jag hade svårt att hitta en gemensam tid till en intervju, så 

telefonkontakten övergick till kontakt via mail. Intervjun blev alltså över mail, vilket jag 

upplevde svårare än att ses och kunna diskutera efteråt. Det upplevdes även svårare för 

specialpedagogen att uppfatta frågorna på rätt sätt, via mail. 

 

2.2 Urval  

När jag valt mitt syfte och ämne så valde jag sedan en grundskola med grundskola och 

grundsärskola i samma byggnad. Skolan har ca 330 inskrivna elever och tillhör en kommun 

med 12 000 invånare. Eftersom jag ville att personalen jag intervjuade skulle ha en bra 

övergripande bild av skolan och arbetet med elever i behov av stöd, så valde jag denna skola 

då den inte hade så många elever. Valet av personer att intervjua blev den personal som jag 
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anser bör vara mest insatt i ämnet. Jag valde att intervjua en rektor då jag anser att en rektor 

ska ha/har en bra översikt över skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd. Rektorn är 

ansvarig för många beslut när det gäller stöd-insatser till elever med funktionsnedsättningar 

och särskilda behov. För att sedan nå den personal som aktivt jobbar med dessa frågor så 

valde jag att intervjua skolans elevhälsoteam. I skolans elevhälsoteam ingår rektorn, 

specialpedagog, skolsköterska, kurator och ibland den personal som vill ha hjälp av 

elevhälsoteamet. Det kan vara en t.ex. vara en lärare eller fritidspedagog som vill ha hjälp 

med utvecklingen för en eller flera elever. De personer jag valde att intervjua är alltså en: 

rektor, specialpedagog, lärare, kurator, skolsköterska, fritidspedagog, fritidsledare samt lärare 

i grundsärskolan. Förhoppningen med att ha med alla dessa befattningar var att kunna få en så 

tydlig övergripande bild som möjligt av skolans arbete med dessa elever. 

Frågorna till intervjun gjorde jag utifrån mitt syfte och mina frågeställningar i den här 

undersökningen. Totalt blev det 12 frågor som jag anser speglade mina frågeställningar. 

Svaren blev tillräckligt tydliga för att kunna svara på frågeställningarna och jag anser att de 

blev besvarade. Eftersom att jag intervjuade så många personer ur personalen, samt använde 

samma frågor till alla så anser jag att validiteten på mitt resultat är tillräcklig för att använda 

till denna undersökning. Jag valde även att intervjua en fritidsledare, då jag anser att en 

fritidsledare får en bra överblick över hur skolan fungerar mer i helhet. Fritidsledaren följer 

inte en specifik klass och är inte fokuserad på ämnesteori. Därför tror jag att fritidsledaren 

kanske upplever många elever på ett annat sätt än t.ex. lärare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3. Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången kommer jag att förklara vad diagnosen autism innebär. Jag kommer 

även gå in närmare på vad autistiskt syndrom samt Aspergers syndrom är. Sedan kommer jag 

via litteratur beskriva hur det fungerar för elever med just dessa funktionsnedsättningar i 

skolan. Slutligen presenterar jag vad styrdokumenten säger om skolans arbete med elever i 

behov av stöd. 

 

3.1 Vad är autism? 

Autism härstammar från grekiskans ord autos, vilket betyder själv. Diagnosen autism består 

av olika syndrom, vilket innebär en samling av olika symptom som förekommer tillsammans i 

så stor utsträckning så att det kan bli ett sjukligt tillstånd. Autism kan innebära brist på 

empati. Personer med brist på empati utvecklar en stor egocentricitet och saknar flexibilitet. 

(Beckman, V. Kärnevik, M. Schaumann, H. 1994 s. 9-13) Syndromen kallas tillsammans även 

autismspektrum. Detta omfattar alltså Aspergers syndrom, autistiskt syndrom, atypisk autism 

samt desintegrativ störning. Personer som har en diagnos inom autismspektrat faller in under 

syptomtriaden Wings triad. (http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=19410, 2014-04-30) 

Det är alltså de tre områden som mest kännetecknar autismspektrat. Dessa tre områden är: 

svårigheter med kommunikation, social kontakt med andra människor samt begränsning i sina 

intressen och beteenden. (Olsson, B-I, Olsson, K. 2007, s. 61) De har brister i sin fantasi, 

därav den bristande beteendeförmågan. (Gillberg, C. Peet, T. 2002 s. 36)  

Aspergers syndrom kan även uttryckas som en spektrumstörning, vilket innebär att en person 

med Aspergers syndrom uppfyller samma kriterier som en person med autistiskt syndrom. 

Men till skillnad mot autistiskt syndrom så har Asperger syndrom en hög intellektuell nivå, 

men funktionsbrister som är förknippat med autistiskt syndrom och Wings triad. Aspergers 

syndrom blir diagnostiserat med samma kriterier som autistiskt syndrom, förutom när det 

gäller störningar i kommunikation som autistiskt syndrom har. Aspergers syndrom kallas även 

för högfungerande autism, samt autism med en IQ-nivå över 70. (C, Gillberg, mfl. 2002, s. 

39-40) 

 

3.2 Autism i skolan 

Aspeflo anser att det idag finns brister och svårigheter att nå läroplanens mål samt att alla 

elever ska känna sig inkluderade och medräknade i klassen, i sin årskurs. Det är uppenbart att 

http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=19410
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elever går ur grundskolan och inte har självkänslan i behåll. För att göra någonting åt detta så 

behövs det att förändra skolans system för att alla ska kunna driva utvecklingen framåt, för 

just nu är det inte en hållbar och långsiktig förändring som sker. Skolans system måste räkna 

med ett visst antal barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ha beredskap 

för dessa i budgeten. Det är viktigt att alla som är verksamma i skolan är medvetna om att alla 

elever omfattas av samma styrdokument, det vill säga skollagen och läroplanen, även de 

elever som är i behov av stöd. Om skolan ska kunna uppnå ett inkluderande arbetssätt så 

förutsätter det att det finns pedagogiska strategier, ansvarstagande, samverkan, kunskap och 

reflektion från alla i personalen. (Aspeflo, U, s. 1-4) 

Att alla vinner på att vara inkluderade, alltså medräknade i sin årskurs och i en klass är viktigt 

att belysa. Tideman, M. m.fl. (2004) anser att om alla är inkluderade innebär det positiva 

effekter för alla elever. De som har funktionsnedsättningar lär sig undervisningen bättre och 

får bättre förutsättningar när de sen kommer ut i vuxenlivet. Där lär sig de eleverna om 

uppförande och socialt samspel med elever utan funktionsnedsättningar. Utifrån samma 

uppfattning så vinner även eleverna i klassen utan funktionsnedsättningar på att alla ska vara 

inkluderade. Alla elever får då en större förståelse för mångfald och får en större medkänsla 

för personer som har det svårt. De lär sig även umgås med annorlunda personer, vilket leder 

till ett mindre segregerat samhälle med mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter innebär 

att alla elever ska har rätt till utbildning i den kommun de bor i, oavsett förmåga. (Tideman, 

M. Rosenqvist, J. Lancheim, B. Ranagårgen, L, Jacobsson, K. 2004, s.230-231) 

 

Enligt Funkis – funktionshindrade elever i skolan, som är statens offentliga utredning, så ska 

specialpedagogiska insatser i skolan minska elevers handikapp genom att anpassa personalens 

bemötande och miljö efter enskilda individens behov. (Olsson, B-I. m.fl. 2007, s. 115) Elever 

med autism är alltid beroende av att personer i den omgivande miljön förstår deras 

nedsättning och anpassar sig efter dennes behov. De som inte har kunskap om autism kan 

uppleva beteenden hos elever med autism som onormalt och därför istället avvisa eleverna. 

Vilket gör att det är viktigt att lärare är medvetna om vad autism innebär, för att kunna 

bemöta och tillfredsställa deras behov i klassrummet. (Gillberg, C. m.fl. 2002, s. 123) 

Oavsett om en autistisk elev är stum eller inte så har de enklare att förstå skriftligt än talat 

språk. (Gillberg, C. Mfl. 2002, s. 26) Alla elever med autism bör innan tio års ålder 

genomföra ett IQ-test och andra neuropsykologiska test, (Gillberg, C, Mfl. 2002, s. 57) 

eftersom de flesta elever med autism har ett lägre IQ än 70. De som har Aspergers syndrom 
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har istället ett högt IQ. Men om eleven har ett autismliknande tillstånd så kan IQ-nivån ligga 

på vilken nivå som helst. (Gillberg, C. m.fl. 2002, s. 51) 

Ladberg, G. (1994) anser att många inom skolans verksamhet upplever att det ibland handlar 

mer om lärarens behov än elevens när det gäller att lärarna vill ha en mindre storlek på 

elevgrupperna. Ladberg, G (1994) anser att andra hävdar att det faktiskt inte är alla elever som 

klarar av att vara i stora grupper och att det därför finns behov av att ha mindre grupper. Det 

är orimligt att klara av att undervisa de elever som har stora svårigheter i det klassiska 

klassrummet, eftersom att även de eleverna har behov av mindre grupper. Det är viktigt att 

läraren får handledning och stöd för att klara av så stora grupper. (Ladberg, G. 1994, s. 96) 

 

Lärarna tror inte på sig själva längre och tror inte att de mäktar med alla elever med 

svårigheter, därför är det många elever som segregeras till mindre grupper utanför 

klassrummet, då de anses störa de andra eleverna i deras utveckling. (Brodin, J. 2004, s. 139) 

 

I skollagen står det att skolans utgångspunkt ska vara, alla elevers bästa. 

(http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/100800.PDF, sid 3) Tideman m.fl. ( 2004) anser att 

uppfattningen finns att inkludering av alla elever inte är bra för alla, då känsliga elever som 

kanske har en traumatisk uppväxt eller liknande kan ha svårt för att möta avvikande elevers, 

ibland oförutsedda beteenden. Skolans fokus ligger egentligen på att eleverna ska lära sig 

läsning, skrivning, matematik och inhämta kunskap, inte enbart på social fostran. När skolans 

fokus mestadels ligger på kunskapskraven så kan detta leda till att specialiserat stöd uteblir för 

en elev i behov av stöd som är inkluderad i klass. Eleven kan då vara inkluderad, men kanske 

inte delaktig. (Tideman, M. m.fl. 2004, s. 232) 

 

Eriksson, A.-L. m.fl. (2011) anser att det har stor betydelse för elever att få vara i mindre 

grupper i klassrummet. Om klassen blir mindre så underlättar det för elever i behov av stöd. 

Det blir även en anpassad och lugn miljö med mindre sinnesintryck, för elever med Aspergers 

syndrom. (Eriksson, A-L, mfl. 2012, s. 127) 

 

Att skolan och specialpedagogiken samtidigt ska kunna både motverka och acceptera 

olikheter är ett dilemma. Ska den enskilde individen anpassa sig till skolan eller ska skolan 

anpassa sig till den enskilde individen? Det är dilemmat i uttrycket en skola för alla. I en 

strävan efter en skola för alla så innebär det att alla elever ska ses som likvärdiga. Men om 

http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/100800.PDF
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alla elever ska mötas på lika sätt och efter samma förutsättningar så riskeras de elever med 

funktionsnedsättningar och funktionshinder att inte få det stöd de behöver. För att då kunna ge 

dessa elever särskilt stöd så måste den eleven först kategoriseras och då har skolan ändå inte 

mött alla elever likvärdigt. (Tideman, M. Mfl. 2004, s.235) Skolan idag visar att den är till för 

de elever som kan anpassa sig efter den verksamhet som erbjuds, eftersom vi idag 

kategoriserar elever och segregerar de elever som inte klarar av skolans avsedda mål till 

grundsärskolan. (Eriksson, A-L, mfl. 2012, s. 132) 

Winter, M (2008) anser att bra strategier för att nå en elev med Aspergers syndrom i 

klassrummet är bildscheman med fotografiska bilder, då elever med Aspergers syndrom kan 

ha svårt för abstrakta bilder. Detta är en fördel för de eleverna då de har en förmåga att tänka i 

bilder. En annan strategi Winter, M (2008) anser bra är checklistor för att eleven ska få en bra 

överblick av vad som ska göras under dagen. Kartor för att eleven ska kunna hitta enkelt i 

skolans lokaler, samt en bra placering i klassrummet för att underlätta för elevens 

överkänslighet så att eleven inte blir distraherad. Även tidhjälpmedel som visar tidåtgång är 

ett bra hjälpmedel för elever med Aspergers syndrom då de ofta har dålig tidsuppfattning. 

Andra strategier som är bra för elever med Aspergers syndrom är att visa tålamod, uppmuntra 

misstag, tydlig information, upprepning av instruktioner samt bra kommunikation mellan hem 

och skola. (Winter, M. 2008, s. 24-37) 

 

3.3 Grundsärskolan 

”Skollagen anger att barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav 

därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskola” (Skolverket, allmänna 

råd, Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, s. 14) 

Grundsärskolan är till för elever med utvecklingsstörning och det krävs en noggrann 

bedömning av eleven innan denne placeras där. Därför ska inte andra elever än de med 

utvecklingsstörning inkluderas där, då det annars blir fel målgrupp. (Brodin, J. Lindstrand P. 

2004, s. 67) Elever med enbart autism får inte längre tillåtelse att gå i grundsärskola. Om en 

elev med autism har behov så kan en utredning för utvecklingsstörning genomföras för 

eleven. (http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=22365)  

 
 

http://www/
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3.4 Vad säger styrdokumenten? 

 

Skollagen 

Om en elev är i behov av särskilt stöd, så har den eleven möjlighet till att få särskilt stöd, dock 

genom att det ges i samma elevgrupp som eleven tillhör. (Skollagen, kap 3, 7§) Om en elev 

inte klarar kunskapskraven som grundskolan kräver så behövs en utredning under ledning av 

rektorn med samråd av elevhälsan. (Skollagen, kap 3, 8§) För att en utredning ska ske så 

behövs först ett åtgärdsprogram för den enskilda individen för att framhäva vilka behoven är 

och hur dessa behov ska tillgodoses och utvärderas. (Skollagen, kap 3, 9§) Beroende på vilket 

behovet är och om det finns särskilda skäl till att särskilt stöd ska ges i annan 

undervisningsgrupp så kan eleven få den möjligheten. (Skollagen, kap 3, 10-11§) Om skolan 

inte i rimlig grad kan nå upp till elevens behov så kan eleven erbjudas anpassad studiegång. 

Då ansvarar rektorn för den aktuella skolformen som ska vara så likvärdig som möjligt med 

övrig utbildning. (Skollagen, kap 3, 12§) Skolplikten ska genomföras i grundskolan om inte 

särskilt behov utretts. Om eleven visar sig ha en utvecklingsstörning och inte klarar 

grundskolans kunskapskrav så ska eleven fullfölja sin skolplikt i grundsärskolan. Utredningen 

ska omfatta en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. För att eleven ska 

placeras i grundsärskola så krävs vårdnadshavarens medgivande. Om vårdnadshavaren inte 

lämnar sitt medgivande till denna placering så kan eleven placeras där ändå, om skolan anser 

att det finns synnerliga skäl med hänsyn till elevens bästa. (Skollagen, kap.7, 4-5§) 

 

Läroplanen 

I läroplanen står att målet för skolan är att varje elev ska utveckla sina studier och sitt eget 

ansvar över dessa. Varje elev ska därigenom utveckla sin egen förmåga till att bedöma sina 

och andras resultat. (Lgr11, s.18) Alla som är verksamma i skolan ska ha respekt för skolans 

gemensamma miljö och ha respekt för varje människas egenvärde och välbefinnande. (Lgr11, 

s.7) Elevernas utveckling ska främjas av skolan där det är viktigt med varierande arbetssätt 

och varierande innehåll i undervisningen. Skolan ska ha som strävan att skolans miljö ska 

vara en trygg och social gemenskap som ger eleven lust till att lära sig och utvecklas. (Lgr11, 

s.10) Detta är viktigt för att skolan ska kunna utvecklas tillräckligt så att den uppnår de 

nationella målen, genom eleverna. (Lgr11, s.11) För att uppnå detta så måste alla som jobbar i 

skolan vara uppmärksamma på vilka elever som är i behov av särskilt stöd och stödja dessa 
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efter sina behov. Lärarens uppgift är att kunna se och ta hänsyn till alla enskilda elevers behov 

och förutsättningar genom elevens erfarenheter och tänkande. (Lgr11, s.14)   

 

4. Resultat 

Här kommer mitt resultat av intervjuerna att redovisas. För att ni som läsare ska få en bättre 

överblick så kommer jag att skriva en sammanfattning av alla svaren från varje 

intervjuperson. Där beskriver jag deras version av hur de upplever sin skolas tillgänglighet för 

elever med autism. Frågorna är utformade efter mitt syfte och mina frågeställningar i denna 

undersökning. 

 

4.1 Rektor 

När rektorn tänker på autism i skolan och just autistiskt syndrom samt Aspergers syndrom så 

tänker hen att det är en funktionsnedsättning, inte ett funktionshinder. Men det är en 

funktionsnedsättning som måste bemötas med särskilt stöd från skolan. Hen tänker även att 

just Aspergers syndrom inte alltid måste vara en nedsättning i skolan, eftersom de eleverna 

har ofta en hög intelligens. De eleverna klarar sig enklare genom skolgången än elever med 

autistiskt syndrom, tack vare att elever med Aspergers syndrom har högre intelligens. 

Likheterna mellan dessa två syndrom anser hen är att eleverna kan upplevas blockerade, svåra 

att få kontakt med. Att de har svårigheter med det sociala samspelet med sina lärare och 

klasskamrater. Skillnaden är att Aspergers syndrom inte ger något underlag för en plats i 

grundsärskola, vilket autistiskt syndrom är. För att nå den enskilda individen så använder sig 

rektorn av elevhälsoteamet som består av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog och 

ibland inbjuden personal som samarbetar för att det ska bli så bra som möjligt ut på 

individnivå. Lärarna gör även åtgärdsprogram till de enskilda individerna för att kunna ge det 

bästa stödet till de elever som är i behov av stöd.  

 

Rektorn vill och strävar efter att skolan ska vara en skola för alla, men anser att den idag inte 

är det. Hen anser att skolan helt enkelt inte klarar av att uppnå alla elever behov. Det är viktigt 

att det största arbetet sker individuellt och anpassat på individnivå, för att alla elever är olika 

och har individuellt sett olika behov. Hen tycker att begreppet ”en skola för alla” innebär att 

det är viktigt att alla elever ska ha rätt till att få ingå i en klass, och att det ska vara en rättighet 

i skolan. Alla ska ha den rättigheten, men om eleven inte klarar av att vara i klassen hela tiden 

så ska där finnas en resurs som vid behov kan följa eleven till eget rum. Om alla elever i 
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behov av stöd skulle segregeras från klass så skulle det inte vara bra för samhället och de 

enskilda individerna, tror rektorn. Rektorn anser att skolan följer styrdokumenten så gott det 

går och att det är en bra skola för eleverna. 

4.2 Skolsköterska 

Skolsköterskan anser inte att hen i sitt arbete med elever med autistiskt syndrom och 

Aspergers syndrom bemöter dem annorlunda än vad hen gör med andra elever. Hen anser att 

hen inte möter alla elever utefter vilken diagnos eleven har. Hen kanske ibland pratar 

tydligare med en del elever med svårigheter för att vara säker på att de ska förstå. Men i 

många fall är det bättre att ha kunskap om den enskilda individen och utgå därifrån, än att ha 

kunskap om vad varje diagnos innebär. Skolan är tillgänglig för elever med både autistiskt 

syndrom och Aspergers syndrom anser skolsköterskan, men hen anser att skolan tyvärr inte 

lever upp till uttrycket ”en skola för alla”. Hen önskar att skolan ska bli mer tillgänglig, för att 

bättre kunna nå dessa elever på den nivå de befinner sig. För att underlätta deras skolgång så 

anser hen att de specialpedagogiska insatser som idag används på skolan är olika hjälpmedel 

och anpassat material.  

 

Hen anser inte att det är någon större skillnad på autistiskt syndrom eller Aspergers syndrom 

och att Asperger i skolan, är ett funktionshinder. Eleverna känner att de inte passar in. 

Omgivningens förväntningar är det som skapar hindret och störningen och därför är det 

omgivningen som äger problemet, tack vare deras förväntningar på eleven. För att skapa så 

bra förutsättningar som möjligt för elever med autistiskt syndrom och Aspergers syndrom så 

anser skolsköterskan att det ska finnas struktur, kunskap, extra resurser och anpassade lokaler. 

Kompetens hos personalen anser hen är viktigt och elevens omgivning ska ha större kunskap 

om den enskilda individen än om diagnosen. Detta ska finnas i alla situationer, alla lektioner, 

samt rastsituationer. Om alla ska vara inkluderade i klass så upplever inte hen att det direkt 

innebär att alla elever är delaktiga, men att det är självklarhet att det är mot en inkludering de 

ska sträva, så länge som inte någon far illa av det. Alltså ska vi inte inkludera till vilket pris 

som helst. Dock anser hen att det hjälper eleverna i behov av stöd framåt i sin utveckling 

genom att få tillgång till att vara delaktiga i klassrummet och gemenskapen där. 

 

4.3 Kurator 

Kuratorn jobbar för att i sitt arbete följa likabehandlingsplanen och skolans andra 

styrdokument som skollagen och läroplanen. Andra dokument hen använder sig av är 
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Skolverkets och Skolinspektionen allmänna råd. Hen kan inte svara ja på frågan om hen anser 

att skolan följer alla styrdokument, men att hen anser att skolan lever upp till sina lagar och 

förordningar. Andra dokument kan hen tycka att de faktiskt ska få vara lite levande och kunna 

utvecklas, men självklart ska de följas. Ambitionen finns alltid från skolan att det ska vara en 

skola för alla. Däremot så tror hen inte att skolan är där än, och att den frågan borde istället 

ställas till eleverna, ifall eleverna anser att skolan är tillgänglig för dem. Hen försöker att inte 

tänka så mycket på diagnoser när hen ska träffa sina elever, utan utgår istället ifrån hur hen på 

bästa sätt kan möta eleverna för att nå dem individuellt. Kuratorn anser att skillnaden på 

elever inom autismspektrat är så stort så det kan innebära allt ifrån en svårighet som knappt 

märks, till svårigheter så stora så att de kan vara farliga för andra. Enligt hens uppfattning så 

jobbar inte skolan idag främjande med elever med funktionsnedsättningar, så skolan inte är 

helt tillgänglig för dessa elever. Istället skulle hen vilja se en anpassad skola med anpassade 

rutiner och bemötande. Att inte bara jobba individuellt, vilket skolan är mycket duktig på 

idag. Skolan ska kunna vara så tillgänglig så att inte resurser behövs. Kvar att jobba på för att 

nå dit är t.ex. utveckling av lokaler, miljö, litteratur, material och förhållningssätt. Hen brottas 

mycket med synsättet att alla ska bemötas lika samt att vissa faktiskt har behovet av ett 

särskilt bemötande, att detta talar emot varandra. Hen anser även att bemötande och 

pedagogiskt förhållningssätt är viktigt. Kuratorn förespråkar absolut att alla elever i behov av 

stöd ska vara inkluderade i klass, för att olikheter är viktigt och ger mycket kunskap och 

erfarenheter till eleverna. Då kan eleverna lära sig att visa respekt och hänsyn till varandra, 

men att det då kan vara svårt för elever som är utåtagerande, då de inte alltid blir förstådda av 

andra elever. I det arbetet är det viktigt att vara lyhörd och tänka på värdegrunden och 

likabehandlingsplanen. Hen hoppas inte att elever med Aspergers syndrom upplever att deras 

funktionsnedsättning är ett funktionshinder för dem i denna skolan, utan att de istället kan 

uppleva att det är en nedsättning, som skolans miljö har anpassat sig tillräckligt efter så att det 

inte innebär en nedsättning för dem. Hen anser att skolan är duktig på att inte göra det till ett 

hinder för eleven.  

 

4.4 Lärare grundskola 

Läraren är verksam i skolan och är mentor för en egen klass i mellanstadiet. Hen anser att hela 

skolsystemet inte är bra, att det är det som gör att det inte är en skola för alla. Systemet är så 

kantigt så att det sållar bort de eleverna som kanske är mera kreativa, då de eleverna kanske 

har andra styrkor än vad systemet begär av dem. I hens klass och i sitt arbete tror hen att de 

följer läroplanen, och tror att de andra på skolan också håller sig till detta. Vid erfarenhet av 
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arbete med Aspergers syndrom så anser hen att det inte är någon skillnad i arbetet gällande de 

eleverna utifrån läroplanen. När det gäller elever med autistiskt syndrom så har hen inte så 

stor erfarenhet av detta. För att utveckla arbetet med elever med dessa syndrom så är ett 

samarbete med specialpedagogen viktigt, för att kunna få tips för hur de ska kunna utveckla 

arbetet och nå den enskilda individen. Enskilt schema till de elever som behöver anser hen är 

viktigt. Andra viktiga stöd som hen anser är bra för elever med Aspergers syndrom är 

tydligare utlärning och tydligare instruktioner, även varierad undervisning för att kunna fånga 

alla elevers intresse. Detta försöker hen själv att alltid hålla sig till i sin undervisning med sina 

elever. För att nå den enskilda individen så anser hen att det alltid går att göra mer i det 

arbetet, men att hen gör så gott det går med de förutsättningar som finns. Eftersom att läraren 

inte har några erfarenheter av autistiskt syndrom så kan inte läraren säga vad hen upplever att 

det är för skillnad eller likheter mellan autistiskt syndrom samt Aspergers syndrom. Hen anser 

däremot att Aspergers syndrom inte är ett funktionshinder i skolans miljö, utan en 

funktionsnedsättning. Om de blir bemötta på rätt sätt av omgivningen så kan det gå så bra att 

det inte längre är en funkionsnedsättning, i klassrummet. För att utveckla arbetet med elever 

med Aspergers syndrom så anser hen att det behövs ännu mer tydlighet och struktur från 

läraren. Även mer utrymmen, tillgång till fler lokaler och resurser. Detta är viktigt för att 

elever med diagnos och elever i behov av stöd ska kunna vara inkluderade i klass, men 

samtidigt ha tillgång till en resurs och ett annat utrymme vid behov. Detta anser läraren är en 

bra lösning för ett arbete med en strävan mot att bli en skola för alla. 

 

4.5 Fritidsledare 

Fritidsledaren anser inte att hen möter elever med autistiskt syndrom och Aspergers syndrom 

så mycket i sitt arbete på skolan. Men hen anser att arbetet med elever med 

funktionsnedsättningar bör utgå ifrån individen och dennes behov, inte utifrån dennes 

diagnos. Detta eftersom att hen upplever att samma diagnos på olika elever oftast inte betyder 

att de har samma behov, då behoven uppstår individuellt. Hen upplever att de som har en grov 

grad på sin diagnos oftast har lättare att få stöd i skolan, alltså ett bättre stöd. Medan de elever 

som inte är i så stort behov av stöd kanske inte får det stöd de behöver för att behovet är inte 

tillräckligt för en åtgärd. Likheter mellan autistiskt syndrom och Aspergers syndrom tycker 

hen är att båda syndromen har en kombination av varandra och att de har många liknande 

beteenden. Skillnaden på dessa syndrom i skolan är att de elever med Aspergers syndrom går 

i vanlig grundskoleklass, medans de elever med autistiskt syndrom oftast går i 



18 
 

grundsärskolan. Att inkludera alla elever i klass tror hen inte är till alla elevers fördel då det 

finns de elever som mår dåligt av det, och att en del elever inte fixar att vara inkluderade helt 

enkelt. Fritidsledaren anser inte själv att hen har så stor inblick i hur arbetet med elever i 

behov av stöd sker utifrån styrdokumenten, men att hen förutsätter att de som arbetar med 

dessa elever följer läroplanen så gott de kan. Hen anser att skolan inte utesluter någon och att 

den gör så gott den kan, för att ha möjlighet till att ge alla det stöd som de behöver. Det kunde 

göras mer på skolan i detta arbete om det funnits mer kompetens bland personalen anser 

fritidsledaren. 

 

4.6 Fritidspedagog 

När fritidspedagogen svarar på frågorna så är hen tydlig med att hen svarar utifrån lågstadiet 

och fritidshemmet, med störst fokus på fritidshemmet eftersom att det är där hen är mest 

verksam. Fritidshemmet är en verksamhet som hen anser bortglömd angående resurser för 

elever i behov av stöd, speciellt elever med autistiskt syndrom och Aspergers syndrom. Om 

en elev är i behov av en resurs under skoltid, så är det inte lika självklart att elevens resurs ska 

med vidare till fritidshemmet tillsammans med eleven efter skoldagen. Detta trots att eleven 

fortfarande är i skolans verksamhet och fortfarande är i lika stort behov av stöd som under 

skoltid. Det är en anledning till att hen anser att stödet brister och att skolan inte är en skola 

för alla. Hen upplever att skolan inte är helt anpassad även under skoltid, för att skolans 

lokaler inte är tillräckliga för alla elever. Det behövs fler och bättre lokaler, särskilt för 

fritidshemmet då det inte alls finns utrymme för alla elever, och speciellt inte för elever i 

behov av att ha eget utrymme. För elever i behov av särskilt stöd så behövs ibland särskilt 

material till dessa elever, vilket är lärarens uppgift att ge till elevens resurs. Även detta skulle 

skolan kunna bli bättre på, för att eleverna ska få ett så bra anpassat material som möjligt för 

att kunna utvecklas. 

Hen upplever att det är enklare för de elever med större nedsättning att få tillgång till ett bättre 

stöd från skolan. Men trots att autistiskt syndrom kan upplevas som en större 

funktionsnedsättning än Aspergers syndrom i skolan, så upplever hen inte att de får större stöd 

för det. De har större behov av eget utrymme och kanske egna saker och eget material. Om 

personalen vore samspelta och samarbetade med samma bemötande och förhållningssätt till 

samma elev så är hen säker på att det skulle vara till fördel för elever i behov av stöd. Särskilt 

elever med Aspergers syndrom och autistiskt syndrom, då de har stort behov av struktur. 

Detta är en viktig del i arbetet för att kunna nå den enskilda individen.  
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Angående skillnader mellan autistiskt syndrom och Aspergers syndrom så upplever hen att 

det kan vara stor skillnad mellan alla individer med dessa två syndrom. Likheter hen har 

upplevt att det är utåtagerande beteende samt långsammare rörelser. Hen upplever att elever 

med Aspergers syndrom kan bli väldigt utsatta i skolan och därför kan deras syndrom bli ett 

funktionshinder för de eleverna. Hen anser att det är bra för elever med autistiskt syndrom och 

Aspergers syndrom att inkluderas i klass för att de andra eleverna då får umgås med elever 

med funktionsnedsättningar och funktionshinder vilket ger en ökad förståelse. Möjligheten att 

kunna ha en tillflykt utanför klassrummet om det blir för mycket för eleven i behov av stöd är 

då extra viktig. Att eleven har en tillgång till resurs både under skoltid och på fritidshemmet 

tror fritidspedagogen är en bra lösning för den enskilda individen.  

 

4.7 Lärare i grundsärskola 

I grundsärskolan anser läraren att de är en skola för alla där de tar vara på alla individer och 

möter dem där de är i sin utveckling. De använder sig av deras starka sidor och intressen för 

att utveckla vidare därifrån. I grundsärskolan följer de Läroplanen för grundsärskolan och hen 

anser att arbetet med att följa läroplanen uppfylls bra. De når ut till den enskilda individen där 

de använder sig av hjälpmedel som individuella scheman, tidshjälpmedel, tydliga början och 

slut på uppgifter, framförhållning, samt kartlägger utvecklingen. Även direkt feedback är 

viktigt för att vägleda eleverna rätt i sin utveckling. I grundsärskolan finns ingen elev med 

Aspergers syndrom då det krävs en utvecklingsstörning för att gå där. Förut fick elever med 

Aspergers syndrom gå i grundssärskolan, vilket hen anser att de borde få fortsätta att göra 

även idag. En del elever har helt enkelt svårt att gå i klass med sin funktionsnedsättning då de 

ställs inför större prövningar där. Läraren anser att grundskolan har svårare att uppnå 

styrdokumenten och nå den enskilda individen då de är färre personal på fler elever. Hen 

anser att det finns för många brister för att grundskolan ska kunna vara en skola för alla idag, 

men att de strävar efter att bli det. Just nu anser hon inte att grundskolan lever upp till 

uttrycket, en skola för alla. Att alla inkluderas i klass tror inte hen är till alla elevers fördel och 

hen belyser än en gång vikten av att utgå ifrån varje individ. Den största skillnaden som 

skiljer autistiskt syndrom och Aspergers syndrom anser hen är begåvningsnivån. Annars anser 

hen att nivån på deras funktionsnedsättning är lika mellan båda syndromen. Problemområden 

är kommunikation, socialt samspel, sinnesintryck, samt förståelsen av vad andra tänker. För 

de som har Aspergers syndrom så upplever läraren att i skolan blir deras syndrom en 

funktionsnedsättning och inte ett funktionshinder. Hen menar att med rätt miljö som är 
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anpassad efter deras individuella förutsättningar så minskar funktionsnedsättningen. Hur stor 

nedsättningen blir i skolan, beror alltså på hur anpassad omgivningen är.   

 

4.8 Specialpedagog 

Specialpedagogen var den enda av mina intervjupersoner som ansåg att deras skola är en 

skola för alla. Men hen anser att de måste bli bättre på att möta alla elevers olika behov och få 

en ökad anpassning för en optimal utveckling. Hen är även den enda av personerna som 

nämner tillgänglighetsmodellen, där hen belyser vikten av en god balans mellan social miljö, 

pedagogisk miljö och fysisk miljö. Om dessa tre miljöer samspelar så optimerar de elevers 

möjligheter till lärande. Olika styrdokument som hen använder sig av i sitt arbete är 

skollagen, sekretesslagen, läroplanen, förordningar, föreskrifter och FN:s barnkonvention. 

Hen anser att skolan har de styrdokumenten som utgångspunkt i sitt arbete, men att skolan 

måste utvecklas för att nå alla elever. När hen arbetar för att nå den enskilda individen så 

anser hen att det är viktigt att lärare och elev har en bra relation så att läraren kan få förståelse 

för bakomliggande problem till olika beteenden hos elever. Att inte bara döma eleven utefter 

dennes beteende. Det går inte att döma någon efter dennes diagnos eller funktionsnedsättning, 

utan det är viktigt att utgå från varje individ och dennes individuella behov.  

 

Hen är helt för inkludering, och anser att det är till alla elevers fördel om även elever i behov 

av stöd får vara inkluderade i klass och att de där ska få det stöd de behöver. Även 

styrdokumenten är för inkludering, och hen väljer att följa detta då forskning visat på att det 

gynnat alla elever. För de elever som behöver en lugnare stund med mindre intryck så ska det 

ges, dock utan att glömma bort vart vi egentligen strävar. Angående Aspergers syndrom och 

autistiskt syndrom så vill inte specialpedagogen uttrycka om hen anser att det är någon 

skillnad mellan dessa syndrom, utan belyser vikten av att se till varje elevs behov. Aspergers 

syndrom upplever hen som en funktionsnedsättning som blir till ett funktionshinder i en icke 

fungerande miljö. Hen anser att det krävs en tydlig, strukturerad, förutsägbar och lugn miljö 

för att kunna möta dessa elevers behov. 

4.9 Sammanfattning av resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Alla personer som jag intervjuat, förutom specialpedagogen, var eniga om att skolan idag inte 

är tillgänglig för alla elever. Att det inte är en skola för alla, även om deras strävan är att bli 

det. De flesta av dem anser att en inkluderad skola för alla inte är det optimala, men ändå 

strävar alla åt att bli en skola för alla, för att de följer styrdokumenten. Det som skiljer 
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personerna åt är att de har skilda åsikter om vad det innebär med en skola för alla. För några 

av de andra innebär det att alla elever ska vara inkluderade i klass i grundskolan. Medans 

andra anser att inkludering innebär att kunna möta alla elever där de är oavsett om de är 

inkluderade i klass i grundskolan eller inte. Specialpedagogen anser istället att skolan är en 

skola för alla och att det är till alla elevers fördel att inkluderas i klass. Alla ansåg att deras 

skola är tillgänglig för elever med Aspergers syndrom samt autistiskt syndrom, men att det 

fortfarande finns mycket att utveckla. 

De är eniga om att den optimala lösningen för alla elever med eller utan funktionsnedsättning 

är att de elever som är i behov av stöd får tillgång till en resurs i klassen. Lika viktigt är det att 

det ska finnas tillgång till små lokaler att kunna använda vid behov, för alla elever. Viktigast 

är att de elever som har en funktionsnedsättning ska ha rättigheten precis som alla andra att få 

gå i en klass i grundskolan, men under sina egna förutsättningar. Skolan är tillgänglig för 

elever med dessa syndrom, genom den sociala, pedagogiska och fysiska miljön. För en elev 

med autistiskt syndrom så innebär oftast att den eleven går i grundsärskolan eftersom att de 

eleverna oftast även har en utvecklingsstörning. Eleven med Aspergers syndrom får gå i klass 

i grundskolan då den eleven är högintelligent. Där är den största skillnaden mellan de med 

autistiskt syndrom och Aspergers syndrom. Dock var inte alla personer jag intervjuade 

medvetna om detta. De flesta personerna jag intervjuade hade kunskap om vad diagnosen 

autism innebär, samt de två syndromen, men inte tillräckligt för att kunna svara helt utförligt 

på alla frågor angående detta. Några har inte mött diagnosen inom skolans miljö tillräckligt 

ofta för att bli bekant med symptomen. Därav har några av intervjupersonerna rätt när de 

påstod att det behövdes mer kompetens från omgivningen för att kunna möta dessa elevers 

behov. En del av personalen anser själva att de inte är helt insatta.  

 

Eftersom de flesta personerna jag intervjuade inte upplevde tillgängligheten för elever med 

Aspergers syndrom som tillräckligt, men bemötandet av autistiskt syndrom som tillräckligt, så 

finns uppenbarligen en skillnad i hur dessa elever bemöts i skolan. Skillnaden är som ovan 

nämnt att de elever med autistiskt syndrom får gå i grundsärskolan, medan de elever med 

Aspergers syndrom får gå i grundskolan. Även om de har samma nedsättningar och 

svårigheter förutom när det gäller deras intelligens, så bemöts de olika med olika krav från 

omgivningen. Eleverna med Aspergers syndrom utsätts för större prövningar än eleverna med 

autistiskt syndrom, eftersom de båda har svårigheter med kommunikation och samspel. Men 

ändå förväntas den eleven med Aspergers syndrom att klara av dessa prövningar, för att den 
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har en högre intelligens. När jag frågade alla personerna om de ansåg att skolan följer 

styrdokumenten i arbetet med elever i behov av stöd så var det några av dem som hoppades 

att de själva ansågs följa dem, men att de inte vet helt säkert då de anser att det finns brister. 

Min åsikt är att alla som är verksamma med elever på en skola ska vara medvetna om hur 

skolans arbete går till utifrån styrdokumenten och även veta vad som gäller angående elever i 

behov av stöd och vara förberedda på att det kan dyka upp i arbetet. Detta gör att personalen 

kan arbeta med förståelse i sina relationer till eleverna. Viktigt är också att all personal får 

känna sig inkluderad i det arbetet. 
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5. Diskussion 

Syftet med denna undersökning har varit att belysa hur elever med autism bemöts av skolan. 

Om skolan är tillgänglig för elever med autistiskt syndrom och Aspergers syndrom. Mina 

frågeställningar är om elever under samma diagnos men med olika syndrom bemöts olika av 

skolans personal, samt vad som skiljer dessa syndrom åt. Detta intresserar mig för att jag 

upplevt att bemötandet av elever med denna funktionsnedsättning inte är tillräckligt inom 

skolan, genom att elever i behov av stöd bemöts annorlunda än elever utan behov av stöd från 

personalen och andra elever. Om skolan då har tänkt att följa en likabehandlingsplan så har 

den planen brustit redan vid att de kategoriserat en elev till att vara en elev i behov av stöd. 

Styrdokumenten och likabehandlingsplanen borde istället göra så att två elever inte bemöts 

olika trots att de har två olika syndrom eller diagnoser, eftersom att alla elever ska bemötas 

lika enligt likabehandling. Men ändå bemöts de olika och kategoriseras utifrån sina diagnoser 

och inte vilka de är som individer. Detta anser jag skapar ett stort dilemma som jag anser värt 

att belysa. 

 

Genom litteraturen och styrdokumenten framgick det hur arbetet med elever i behov av stöd 

ska gå till. Där stod även hur skolan ska vara tillgänglig för alla elever, men inte lika mycket 

om hur tillgänglig skolan faktiskt är och hur det arbetet fungerar i praktiken. För att kunna 

presentera detta i resultatet så valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer och intervjua 

viktiga personer i ämnet på skolan för att se om de hade samma uppfattningar om deras 

gemensamma skola. Utifrån detta tänkte jag att få ett mera trovärdigt resultat, eftersom att alla 

fick samma frågor om samma skola. Det fungerade bra och de personerna jag intervjuade var 

tacksamma över att jag belyser denna fråga, då alla anser den vara viktig. 

 

I resultatet framgår att de alla vill ha en skola för alla, men att skolan idag inte räcker till för 

att en skola för alla. Det är stor skillnad på att vilja vara en skola för alla och att faktiskt vara 

en skola för alla. Att vara en skola för alla behöver inte innebära att det är en skola med en 

enda lokal som alla är inkluderade i, utan kan också vara en skola med många lokaler och 

med flera elev-grupper som kan vara tillgänglig för alla. För mig är en skola för alla en skola 

som tar hänsyn till alla elever och alla elevers behov. Men om alla ska inkluderas i 

grundskolan men stödet för elever i behov av stöd inte är tillräckligt, då kan vi fråga oss för 

vems skull vi egentligen inkluderar alla i klassrummet? Är det för att alla andra elever utan 

funktionsnedsättningar ska få lära sig att ta hänsyn till en elev med en funktionsnedsättning, 

eller är det för att eleven med en funktionsnedsättning ska visa hänsyn till de som inte har en 
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funktionsnedsättning?  Likabehandling ska absolut prägla skolan, men den får inte prägla vårt 

tankesätt så mycket att vi glömmer bort att det i praktiken inte fungerar att bemöta alla lika i 

skolan, för alla är inte lika och har inte samma förutsättningar.  

Personerna jag intervjuade på den aktuella skolan var mer eniga gällande dessa frågor än jag 

hade förväntat mig. När jag frågade om de ansåg att det är en skola för alla så hade jag nästan 

väntat mig att någon skulle svara ja, men alla utom specialpedagogen svarade nej. Mina 

förväntningar var inte att skolans personal skulle vara så medvetna om problemet. Någonstans 

hade jag förväntat mig att alla skulle vara mer fundersamma till mina frågor, men istället så 

bekräftade varenda person jag intervjuade att detta faktiskt är ett mycket stort dilemma och 

problem i skolan idag. Personalen brottas med hur de VILL att skolan ska vara, hur skolan 

SKA vara och hur den faktiskt ÄR. Alla vill att skolan ska vara en skola som är tillgänglig för 

alla, men de inser också problemet att det inte är någonting som är inom räckhåll just nu. Jag 

förstår dem och håller med fullt ut. Jag anser att skolan idag inte är tillräcklig tillgänglig för 

alla elever och vi har lång väg kvar. Målet att alla ska känna sig inkluderade och delaktiga är 

svårt att nå eftersom att skolans största och viktigaste mål idag är att nå kunskapskraven, inte 

att arbeta med inkludering och om alla elever ska känna sig delaktiga. 

 

För att framtidens skola ska kunna utvecklas så hoppas jag på en lösning som ska lösa detta 

dilemma. Dock tror jag att dilemmat kommer att kvarstå så länge styrdokumenten är de 

samma, men att skolan kommer att välja olika sätt att handskas med det. Om skolan istället 

skulle ha tillgång till mindre elev-grupper med utökad personal och kompetens så tror jag att 

det skulle vara en bra början till ett arbete där det är lättare att nå alla individer. I dagens skola 

med stora elev-grupper och för lite personal är det omöjligt att kunna nå ut till alla elevers 

behov vare sig det är elever i behov av särskilt stöd eller ej. Om skolan hade strävat efter 

lärarnas bästa så hade elevgrupperna minskat. Hade skolan strävat efter elevernas bästa så 

hade elevgrupperna minskat även då. Ändå strävar skolan efter att alla ska inkluderas i klass 

och taket för toleransnivå på elevgrupperna höjs. Kommunerna sparar in på resurser i 

klassrummet, för att spara pengar. Detta är inte att se till varken elevernas eller lärarnas bästa. 

Absolut inte att se till det bästa för elever i behov av stöd. 

Mitt arbete med denna undersökning anser jag har gått bra. Jag hade en tydlig bild av vad jag 

ansåg var problemet, men eftersom att jag ansåg det som ett dilemma så hade jag svårt att 

bestämma mig för hur problemet skulle vinklas. Jag hade en förhoppning om att kunna 

intervjua hela elevhälsoteamet och rektor, vilket jag faktiskt fick tillgång till. Resultatet blev 
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tydligt och jag är nöjd med min undersökning, men är dock inte nöjd med att dilemmat 

fortfarande kvarstår. 

 

5.1 Slutsats 

Min slutsats är att skolan präglas av ett stort dilemma. Styrdokumenten talar för en skola för 

alla, där alla elever är inkluderade i klass, även elever i behov av stöd.  För att ett arbete med 

en sådan strävan ska fungera så måste all personal vara medvetna om detta och ha samma 

strävan. På denna skola är det endast specialpedagogen som anser det är bra att alla elever 

inkluderas. Hen är även den enda som anser att de är en skola för alla. De andra 

intervjupersonerna anser inte att inkludering är det bästa för alla elever, och anser inte heller 

att skolan är en skola för alla. Då är det svårt att få ett bra arbete med en god utveckling, när 

personalen inte tillsammans är eniga och samspelta med styrdokumenten. För mig är den 

bästa lösningen att alla elever ska ha möjlighet att vara inkluderade och delaktiga, men att inte 

några elevers behov ska bli åsidosatta. Flera lokaler och fler resurser behövs för att nå alla 

elever. Arbetet ska utgå ifrån de enskilda individerna, men där dyker dilemmat upp, för 

likabehandlingen försvinner. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

1. Anser du att ni är en skola för alla? 

2. Anser du att er skola är tillgänglig för elever med funktionsnedsättningen aspergers 

syndrom? 

3. Anser du att er skola är tillgänglig för elever med funktionsnedsättningen autistiskt 

syndrom? 

4. Vilka styrdokument använder du dig av i ditt arbete med elever med dessa 

funktionsnedsättningar? 

5. Anser du att er skola följer alla styrdokument i ert arbete med dessa 

funktionsnedsättningar? 

6. Enligt Funkis – funktionshindrade elever i skolan så ska specialpedagogiska insatser i 

skolan minska elevers handikapp. Vilka specialpedagogiska insatser använder ni er av på er 

skola? 

7. Hur jobbar ni för att nå den enskilda individen? 

8. Anser du att ni når den enskilda individen utifrån styrdokumenten? 

9. Vad anser du är största skillnaden mellan elever med autistiskt syndrom och elever med 

aspergers syndrom i skolan? Samt likheter? 

10. Tror du att det är till alla elevers fördel att alla elever med funktionsnedsättningar 

inkluderas i klass? 

11. Upplever du att aspergers syndrom är ett funktionshinder eller en funktionsnedsättning i 

skolans miljö? 

12. Vad anser du behövs för stöd till en elev med aspergers syndrom/autistiskt syndrom? 

 

 
 
 

 


