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Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur den nya skollagen upplevs kunna 

fungera i praktiken i grundskolan. Syftet var vidare att belysa förutsättningar som behövs för 

att grundskolan ska kunna ge barn med autism och autismliknande tillstånd den skolgång och 

undervisning som de behöver och har rätt till utifrån sin funktionsnedsättning. För att 

undersöka syftet har jag genomfört intervjuer, med personer vilka verkar på olika nivåer inom 

en kommun i södra Sverige.  
 

Från hösten 2011 gäller andra premisser för barn med autism och autismliknande tillstånd och 

anledningen till det är att en ny skollag börjar gälla den 1 juli 2011. I nuvarande skollag har 

dessa barn rätten att bli mottagna i särskolan, oavsett om de har en utvecklingsstörning eller 

inte, men till hösten får enbart de med en utvecklingsstörning bli mottagna. Det innebär att 

dessa barn framöver kommer att tillhöra grundskolan och läsa efter grundskolans kursplaner, 

men det finns en möjlighet för barnen att vara inkluderade i särskolan.  
 

Jag har i undersökningen kommit fram till att det behövs kunskaper och förståelse kring 

funktionsnedsättningen, för att personal i grundskolan ska kunna ge dessa barn den skolgång 

och den undervisning som de har behov av och rätt till. Personalen behöver se till hela den 

omgivande miljön och anpassa efter var barns individuella behov. Enligt både litteratur och 

intervjuer går det nämligen inte att tro att en skolgång och en undervisning passar alla barn 

med autism och autismliknande tillstånd. De är alla olika, kanske mer olika än oss andra. 
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1 INLEDNING 
 

”Erik ska egentligen gå i fjärde klass, men har inte varit i skolan på nästa ett år. Erik upplever 

sig som mobbad, men från skolan håller man inte med. Den situation som låg till grund för att 

Erik vägrade att komma till skolan var i andras ögon en bagatell: Andra barn hade upptäckt att 

Erik inte klarade att man flyttade hans jacka och mössa till en annan hängare än den Erik hade 

valt och då satte några i system att flytta Eriks kläder. Dessutom skrattade de andra ofta åt 

Eriks lite ovanliga svar på lärarens frågor. Han blev oerhört stressad, kränkt och arg över det. 

Han kunde fullständigt tappa kontrollen över sitt beteende.” (Socialstyrelsen, 2010, s.9) 
  

”Malin var fram till 14 års ålder alltid lugn och följsam. I skolan var hon alltid den tysta lite 

blyga flickan som knappast märktes. Hennes stora intresse hade varit hästar och större delen av 

sin fritid ägnade hon åt att vara i stallet och sköta om hästarna. Däremot ville hon inte rida. 

Hon var tillsammans med andra flickor i stallet, men inte annars. Hon umgicks inte heller med 

jämnåriga i några andra sammanhang än i stallet. På rasterna i skolan var hon ensam och gick 

oftast till skolans bibliotek. Hon hade alltid haft svårt för röriga, stimmiga och ostrukturerade 

miljöer.” (Socialstyrelsen, 2010, s.9)  
 

De två citaten ovan handlar om Erik och Malin vilka båda uppvisar svårigheter i skolmiljön, 

men gör det på olika sätt. Egentligen är det självklart att de uppvisar olika svårigheter, med 

tanke på att alla människor är olika, men Eriks och Malins olika svårigheter grundar sig på en 

gemensam sak och det är att de båda har en diagnos inom autismspektrumet. Erik och Malin 

visar därmed att alla barn med en och samma diagnos är olika, har olika svårigheter och olika 

personligheter, även om de i grunden har samma områden som de behöver hjälp inom. Citaten 

ger också en inblick över att en diagnos inom autismspektrumet kan visa sig olika hos pojkar 

och flickor. 
 

Detta examensarbete handlar om de barn vilka har fått diagnosen autism alternativt 

autismliknande tillstånd, men som inte har en utvecklingsstörning. Dessa barn kommer inom 

en snar framtid få andra förutsättningar i skolan. Idag har de möjlighet att kunna välja 

särskolan som skolform, men i och med den nya skollagen som träder i kraft den 1 juli 2011 

har de inte längre den möjligheten. Från höstterminen 2011 ska alla dessa barn tillhöra 

grundskolan och de kommer att läsa efter samma kursplaner som alla andra grundskoleelever. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur den nya skollagen upplevs kunna fungera 

i praktiken i grundskolan. Syftet är vidare att belysa förutsättningar som behövs för att 

grundskolan ska kunna ge dessa barn den skolgång och undervisning som de behöver och har 

rätt till utifrån sin funktionsnedsättning. 
 

Jag har länge haft ett starkt engagemang för dessa barn och en stor anledning till det är min 

bror som vid fyra års ålder fick en diagnos inom autismspektrumet samt mitt arbete där jag i 

cirka tolv år arbetat på olika ställen med barn vilka alla haft en diagnos inom detta spektrum. 

Jag vet därför av erfarenheter att dessa barn förbryllar många inom skolans värld och att 

många inte förstår hur specifik hjälp dessa barn där behöver. Ser jag till min bror gick han 

enbart sin gymnasietid på särskolan, men han är en av dem som har en diagnos inom 

autismspektrumet och som inte har en utvecklingsstörning och han skulle i och med nya 

skollagen inte längre få tillgång till särskolan. Han skulle därmed inte längre få möjligheten 

att göra sin gymnasietid på särskolan. Under mina år i skolan har jag också mött flera 

föräldrar vilka varit glada över att valet funnits, även om de inte alltid valt att låta sina barn bli 

mottagna i särskolan. När valet nu försvinner anser jag att det är oerhört viktigt att personal 

inom grundskolan får hjälp och stöd, så de har störst möjlighet att ge alla barn med autism och 

autismliknande tillstånd den skolmiljö som de behöver och har rätt till. 
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2 BAKGRUND 
 

Inom autismspektrumet finns flera funktionsnedsättningar, men i skollagen nämns enbart 

autism och autismliknande tillstånd. Den nämner inte den tredje av de vanligaste, Aspergers 

syndrom och en anledning till det kan vara att den är släkt med autism. Även om skollagen 

inte nämner diagnosen vid namn har barn med den ändå tillhört samma grupp, de som haft 

rätten till särskola, men i och med nya skollagen inte längre har det. Under första rubriken ska 

jag reda ut vad hela autismspektrumet innebär och vad de tre vanligaste diagnoserna betyder, 

men kommer som skollagen sedan enbart använda autism och autismliknande tillstånd. 
 

Skolan har ett flertal lagar och regler att rätta sig efter. Till hösten 2011 kommer dessa att 

förändras på olika sätt och skolan får nya direktiv, som bland annat medför andra premisser 

för barn med autism och autismliknande tillstånd. De nya premisserna för dessa barn har 

skapat diskussioner och under de sista rubrikerna ska jag ta upp de nya premisserna och några 

av de diskussioner de skapat samt belysa dessa barns skolsituation. 
 

2.1 Autismspektrumet 

 

Peeters (1998) ställer sig frågorna: ”Vad är det som gör att barn med en diagnos inom 

spektrumet är så speciella?” och ”Vad är det som gör att de är så svåra att förstå sig på?”. De 

barn som får en diagnos inom autismspektrumet ger uttryck för sina svårigheter på olika sätt 

och det kräver stor förståelse och kunnighet av omgivningen (Socialstyrelsen, 2010). 

Symtomen ser även olika ut vid olika åldrar och vissa kommer inte förrän senare, medan 

andra försvinner med tiden. Då det ser olika ut för varje barn och då varje barn genomgår 

förändringar, är det oftast svårare för omgivningen att förstå. Ytterligare en sak som påverkar 

förståelsen är att dessa diagnoser inte alltid syns (Frith, 2003), om det enligt Gillberg (1999) 

inte finns en tilläggsdiagnos som påverkar. 
 

”She was so pretty – hazel eyes with long curling eyelashes and finely tapered eyebrows, flaxen 

colored curls and such a sweet, far-away expression; I hoped against hope that all would 

eventually go well, and that she was just a slow starter.” (Frith, 2003, s 1) 

2.1.1 Diagnoser inom autismspektrumet  

Begreppet autismspektrum är ett paraplybegrepp som innehåller ett flertal olika 

funktionsnedsättningar. Dessa funktionsnedsättningar innebär att barn får olika diagnoser, 

även om de alla får en diagnos inom autismspektrumet. Vilka diagnoser som finns inom detta 

begrepp och hur de definieras ser lite olika ut, men enligt Socialstyrelsen (2010) finns det tre 

stycken som är de vanligaste och enligt Gerland (2010) finns även två mer ovanliga.  
 

De tre vanligaste är: 

1. Autism eller Kanners syndrom som den också kallas, då barnläkaren Leo Kanner var 

den förste att publicera en rapport om detta 1943. De barn som får denna diagnos visar 

symtom före tre års ålder och nästan alla har andra funktionsnedsättningar, såsom 

utvecklingsstörning, epilepsi samt hörsel- och synproblem (Gillberg, 1999). Några av 

de barn som får denna diagnos har en normal begåvning och de sägs ha en 

högfungerande autism (Socialstyrelsen, 2010).  

2. Autismliknande tillstånd eller atypisk autism som den också kallas. Barn som får den 

har stora svårigheter med det sociala samspelet, men de uppfyller inte kriterierna för 

att få autism eller Aspergers syndrom (Socialstyrelsen, 2010). En anledning till det är 

att symtomen oftast kommer senare och att barnen därför visar en annan form av 
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diagnoserna (Wing, 1998). Barn som får denna diagnos, får ofta även diagnoserna 

grav utvecklingsstörning och svår språkstörning (Socialstyrelsen, 2010).  

3. Aspergers syndrom är en form av autism hos normalbegåvade barn. Mellan denna 

diagnos och högfungerande autism finns det ingen klar gräns och ofta används de som 

synonymer, men barn med högfungerande autism sägs ha en sämre språklig förmåga 

(Socialstyrelsen, 2010) och deras svårigheter visas inte förrän i skolåldern (Gerland, 

Hartman & Larsson, 2001). Barnläkaren Hans Asperger var först med att publicera en 

avhandling om denna diagnos 1944 (Gillberg, 1999). 

De två mer ovanliga är: 

4. Disintegrativ störning är den ovanligaste och innebär att barn utvecklas normalt till en 

början, för att sedan gå tillbaka i utvecklingen och utveckla ett autistiskt 

beteendemönster (Socialstyrelsen, 2010). Oftast börjar symtom visas vid två till tre års 

ålder, men ibland senare. Disintegrativ störning kallas också Hellers demens, då 

pedagogen Theodore Heller var först med att beskriva dessa symtom (Gillberg, 1999).  

5. Den andra ovanliga diagnosen är Retts syndrom och den liknar svårigheterna som vid 

autism, men finns nästan enbart hos flickor (Gerland, 2010).  
 

Förutom de barn som får en av ovanstående diagnoser, finns även andra barn vilka visar 

liknande symtom, men som inte visar tillräckligt många för att få en diagnos. Dessa barn sägs 

istället ha ”autistiska drag”, vilket inte är diagnos i sig, men som alltid förekommer 

tillsammans med en diagnos till exempel ADHD (Socialstyrelsen, 2010). 

2.1.2 Diagnoskriterier 

Redan i början av 1900-talet använde psykiatern Eugen Bleuler ordet autism. Han gjorde det 

för att definiera ett tillstånd där människor avskärmar sig från andra och han gjorde det i 

samband med schizofreni. Det ledde till flera missförstånd mellan autism och schizofreni 

innan det klargjordes att det handlar om två olika sjukdomsbilder (Heimann & Tjus, 1997). 

Leo Kanner var en av dem som började urskilja den faktiska diagnosen autism och han 

observerade noggrant elva barn vilka hade ”autistiska störningar”. Han menade att de bland 

annat hade en avvikande känslomässig utveckling, att de av barnen som kunde prata inte 

gjorde det till andra samt att de ogärna provade nya saker. Han skrev följande (Kanner, 1943): 

”Since 1938, there have come to our attention a number of children whose condition 

differs so markedly and uniquely from anything reported so far, that each case merits – 

and, I hope, will eventually receive – a detailed consideration of its fascinating 

peculiarities.” (a.a., s 1) 
 

Sedan 1943 har diagnosen autism utvecklats mycket och den har fått större uppmärksamhet, 

men den har samma grundsymtom nu som Kanner beskrev då. Liknande grundsymptom hade 

även Asperger med i sin avhandling och trots att han inte kände till Kanner utan gjorde en helt 

enskild bedömning av de barn han studerade, går det i deras verk se mer likheter än olikheter. 

Idag ses ett nära släktskap mellan de två diagnoserna och även om de till viss del skiljer sig åt 

(Frith red, 1998), är de båda en del av autismspektrumet. De samt övriga diagnoser inom 

spektrumet har också tilldelats samma grundsymptom, symtomtriaden och det är utifrån den 

som spektrumets diagnoskriterier är skrivna. Det finns en amerikansk version, DSM-IV-TR 

(Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders) och en europeisk version, ICD-10 

(International Classification of Diseases) och båda är uppbyggda på samma sätt, enligt 

Gerland (2010). Författaren menar att symtomtriaden ser ut som punkterna på kommande sida 

och enligt Socialstyrelsen (2010) måste ett barn enligt diagnoskriterierna tydligt visa en 

avvikande utveckling inom de tre grundområdena för att få autism. Författaren skriver även 

att det i alla kriterier ingår att barnen är mycket ojämna i sin begåvning. 
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 Begränsningar i kommunikation – För kommunikation räcker det att ett av de fyra 

diagnoskriterier som finns visas. De som finns är; att barn kan ha en försenad 

talutveckling eller helt sakna ett talat språk, att det inte klarar att inleda eller 

upprätthålla ett samtal, att det ofta använder samma ord och upprepar sig samt att det 

ofta härmar andra barn i lek (Gerland & Aspeflo, 2009). Enligt Socialstyrelsen (2010) 

börjar cirka hälften av alla barn med autism aldrig att prata och de som börjar gör det 

med stor variation. De skriver även att de barn som får Aspergers syndrom till skillnad 

mot de som får autism, inte är försenade i sitt språk utan utvecklas som andra barn. 

 Begränsningar i social interaktion – Inom detta område har både autism och Aspergers 

syndrom samma diagnoskriterier enligt Gerland och Aspeflo (2009). Vid social 

interaktion ska barnen visa symtom på minst två av de fyra diagnoskriterier som finns. 

De kriterier som finns är att barn kan ha svårt med ögonkontakt, kroppshållning och 

att använda olika ansiktsuttryck och gester, att de inte kan skaffa kompisar på samma 

sätt som jämnåriga eller på samma villkor, att de inte kan eller har nedsatt förmåga till 

att svara på andras känslor och att anpassa sitt beteende gentemot andra samt att de 

inte spontant kan dela intressen, glädje eller aktiviteter med andra. 

 Begränsningar i intresse och beteende – Även inom detta område har både autism och 

Aspergers syndrom samma diagnoskriterier och inom detta område ska ett av de fyra 

diagnoskriterier som finns visas. De fyra kriterier som finns är; att barnen har en 

överdriven fixering vid ett eller flera begränsade intressen, att de har tvångsmässiga 

fixeringar vid rutiner och ritualer, att de har olika specifika motoriska rörelser till 

exempel att vifta med händerna samt att de reagerar vid olika saker till exempel lukter, 

material, hur saker känns och hur de låter (Gerland & Aspeflo, 2009). 
 

Till skillnad mot autism och Aspergers syndrom, saknar barn som får diagnosen 

autismliknande tillstånd symtom inom ett eller två av de tre grundområdena. Antingen kan de 

utebli helt eller uppkommer de aldrig då denna utvecklingsrubbning gör en senare debut. 

Trots att denna diagnos saknar symtom inom något eller några områden, oavsett anledning, 

går det att påvisa att den är en funktionsnedsättning inom autismspektrumet och den har fått 

samma diagnoskriterier som autism (Autism & Aspergerförbundet, 110310). För alla barn 

som uppvisar symtom på störningar inom autismspektrumet, är det viktigt med tidig upptäckt 

och att de tidigt får komma i kontakt med professionella som får genomföra en allsidig 

utredning. I en utredning ingår det att göra observationer och intervjuer, den kognitiva 

funktionen testas, en utvecklingsbedömning görs samt en kroppslig undersökning där det 

medicinska området ingår. Genom utredning visar det sig vilka diagnoskriterier var barn 

uppfyller och vilka styrkor och svagheter som finns. Utifrån denna utredning kan sedan en 

kartläggning göras och i den är det viktigt att se till både barn, hem och skola, för att få veta 

vilka anpassningar var och en behöver (Socialstyrelsen, 2010). För att tidigt kunna upptäcka 

och förstå att ett barn har symtom inom autismspektrumet, krävs kunskaper. Finns inte det, är 

det lätt att tro att de bara är sena i sin utveckling (Vårdguiden, 2008). 

2.1.3 Särskilda svårigheter inom autismspektrumet  

Barn vilka har en diagnos inom autismspektrumet vill gärna att allt ska vara som det brukar, 

de har svårt med förändringar och de gör gärna samma saker många gånger, enligt De Clercq 

(2007). Hon skriver följande om sin man och autistiske son som ska hyra film: 
 

”Pappa, är det den här du ska se på ikväll? 

Ja, Thomas. 

Har du sett den förut, Pappa? 

Nej. 

Varför tar du den då?” (a.a., s.60) 
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Ofta beskrivs barnen ha en annorlunda kognition, det vill säga de tänker, tar in, bearbetar, 

uppfattar och tolkar omgivningen på ett annorlunda sätt. Det finns främst tre kognitiva 

områden som barn inom autismspektrumet har svårigheter med. Det första är mentalisering 

eller Theory of mind som Wing (1998) kallar det och det innebär att kunna tänka sig in i och 

förstå hur andra tycker och tänker och förstå att andra kan tänka på ett annorlunda sätt. Det 

andra är svag central koherens som innebär att de har svårt att se helheter och sammanhang, 

men dessa barn ser lätt detaljer. Bristande exekutiva funktioner är det tredje och det är ett 

samlingsnamn som innebär att planera och organisera för att kunna arbeta mot ett visst mål 

(Socialtjänsten, 2010). Många barn har också en annorlunda perception vilket betyder att de 

har svårt att sortera och samordna sinnesintryck. Det har inget med själva sinnesorganet att 

göra, utan beror på att intrycken hanteras på ett annorlunda sätt i hjärnan (Gerland, 2010). Inte 

ovanligt är att sömnen hos barnen är påverkad och att de sover oregelbundet, att de äter på 

något ovanligt sätt till exempel inte blandar mat eller bara äter en viss mat samt att vissa har 

svårt att sköta sin hygien och behöver hjälp med att lära sig det (Socialstyrelsen, 2010). Vissa 

barn med dessa diagnoser har problem med koordinationen och att bedöma avstånd och de 

blir lätt stressade om de utsätts för höga krav. Gällande alla svårigheter är det viktigt att hitta 

en bra balans med krav, att hitta bra handlingsstrategier samt att inte utsätta barnen för 

situationer de inte förstår, för det kan skapa panikreaktioner och de kan bli aggressiva eller 

självskadande. Det gäller för omgivningen att ligga steget före för att kunna förebygga stress 

och förbereda barnen på vad som komma ska och vad som förväntas av dem (Gerland, 2010).  
 

Alla svårigheter finns mer eller mindre hos barn med en diagnos inom autismspektrumet. 

Vissa går att arbeta bort med tiden genom att hitta olika strategier, men andra kan finnas kvar 

hela livet eller bytas ut mot andra (Gerland, 2010). Svårigheterna ser även annorlunda ut 

mellan flickor och pojkar. De har oftast olika specialintressen och fler flickor än pojkar söker 

sig till jämnåriga kompisar. En svårighet som kan uppstå där, är att kompisar ofta missförstår 

och feltolkar och att barnen inom spektrumet också gör det med dem, på grund av den 

annorlunda kognitionen. Kompisar kan även tycka att det är jobbigt då dessa barn ofta vill 

styra i lek och kan bete sig på sätt som de inte vet hur de ska hantera. Om det vid de tillfällen 

inte finns någon i omgivningen som kan förstå anledningen till beteendena, är det inte 

ovanligt att barnen får panikattacker och kan skada sig själva eller andra (Socialstyrelsen, 

2010). Enligt Hejlskov (2009) måste vuxna i omgivningen ha kunskaper för att kunna förstå 

barnens beteenden och för att kunna skydda dem från osäkerhet så de inte blir stressade. Han 

menar att barn inte vill missköta sig, men att de inte alltid har förmågan att kunna sköta sig.  

2.1.4 Antal barn inom autismspektrumet 

Idag finns det cirka 15 000 barn med en diagnos inom autismspektrumet i Sverige och det är 

knappt en procent av alla födda barn. Hur fördelningen mellan de olika diagnoserna ser ut är 

olika, men ungefär dubbelt så många får diagnosen Aspergers syndrom mot autism och fler 

pojkar än flickor får en diagnos (Socialstyrelsen, 2010). Enligt Gerland (2010) har antalet 

barn med en diagnos inom autismspektrumet stigit med åren. Hon menar att anledningar till 

det bland annat är att diagnoskriterierna ser annorlunda ut idag, att våra kunskaper inom 

spektrumet har ökat och att diagnoser inom spektrumet oftare ställs som en tilläggsdiagnos. 
 

Av de barn som får en diagnos inom spektrumet har inte alla en tilläggsdiagnos och alla har 

inte en utvecklingsstörning, men enligt Gillberg (1999) kan diagnoserna autism och 

autismliknande tillstånd i princip förekomma tillsammans med vilken annan diagnos som 

helst, fysisk eller psykisk. Även Autismcentrum (Stockholm läns landsting, 110324) skriver 

att just de barnen ofta får tilläggsdiagnoser och de poängterar att en diagnos inom 

autismspektrumet och utvecklingsstörning är två skilda diagnoser. Enligt Gillberg (1999) har 

cirka 70 till 80 procent av alla barn med autism och autismliknande tillstånd en lägre 
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intelligenskvot än 70, vilket innebär att de också får diagnosen utvecklingsstörning och 

Socialstyrelsen (2010) skriver att de barn som har Aspergers syndrom och de som ses ha en 

högfungerande autism, är normalbegåvade och därmed inte har en utvecklingsstörning. 

2.1.5 Antal barn inom autismspektrumet i undersökningskommunen 

Enligt samordnaren för alla barn med särskilda behov i undersökningskommunen finns det i 

kommunen i dagsläget 66 barn vilka har en diagnos inom autismspektrumet, men som inte har 

en utvecklingsstörning. De är fördelade mellan förskoleklass och årskurs 9, men flertalet av 

barnen går i årskurs 4 till årskurs 7. Alla de 66 barnen går idag i grundskolan och få av dem är 

mottagna i särskolan. Förutom de barnen finns ytterligare ett antal barn med en diagnos inom 

autismspektrumet som inte har en utvecklingsstörning, men de går och är mottagna i 

särskolan. Det går idag inte att säga hur många de är, då inte alla utredningar är klara, men 

enligt samordnaren och rektorn på särskolan kommer de barn det gäller att skrivas ut ur 

särskolan i och med att den nya skollagen börjar gälla och att det i dagsläget inte är bestämt 

hur deras skolgång kommer att organiseras. Ett alternativ är att de är inkluderade i särskolan. 
 

2.2 Synen på autism och autismliknande tillstånd från förr till nu 

 

Enligt Wing (2000) har det under historiens gång skrivits mycket om dessa barn. Det finns 

berättelser om bortbytingar som trollen lämnade då de tog människobarn, om personer som 

saknade både social förmåga och förnuft samt om barn som ansågs vara besatta av djävulen. 

Dessa historier är främst från 1500-talet. Författaren skriver att det även finns andra historier 

från 1800-talet, där personer som beskrivs ha autistiska symtom istället får hjälp. Dock i både 

gammal och ny litteratur går det att hitta historier om personer som uppträder annorlunda och 

som anses ha en specialbegåvning, vilken ligger på en högre nivå än deras utvecklingsnivå. 
 

Kanner (1943) ansåg att orsaken till att barnen han studerade visade de störningar som de 

gjorde, var på grund av genetiska faktorer samt för att barnens föräldrar var kalla, likgiltiga 

och stränga. Genom hela 1950-talet ansågs föräldrarna vara ansvariga, men under 1960-talet 

började det att förändras och det för att starka föräldrar vågade stå emot att det var deras fel 

och startade föreningar där de hjälptes åt i arbetet. En man vid namn Victor Lotters studerade 

1966 Kanners tankar om att föräldrarna bar skulden, men han fann inga bevis för det. Så sent 

som under 1990-talet började man förstå att autismspektrumet innebär en störning i 

utvecklingen (Wing, 2000). Gillberg (1999) skriver att varje tid har sina tänkbara förklaringar 

och menar att det idag är accepterat att det beror på en biologiskt betingad avvikelse i 

nervsystemet samt att det finns en ärftlig faktor. Socialstyrelsen (2010) menar att det också 

kan vara en följd av skador från graviditeten och förlossningen. Enligt Gerland (2010) har 

autismspektrumet idag helt klart biologiska förklaringar, men hon menar att det inte är 

intressant att leta efter orsaken till varför en diagnos sätts. Det är istället viktigare att utveckla 

en förståelse, så vi i omgivningen kan bemöta och skapa goda livsvillkor för dessa personer. 

2.2.1 Inkluderingstanken 

Många vilka borde fått en diagnos inom autismspektrumet kallades förr för mentalsjuka och 

placerades på institutioner där samhället inte behövde se dessa udda personer (Peeters, 1998), 

men under 1960-talet uppstod en annan tanke som började praktiseras under 1970-talet. 

Personer med olika funktionsnedsättningar skulle nu inkluderas i mer normala miljöer och det 

kom att gälla både skolan och hela den dagliga tillvaron (Blom, 2003). Även Skolverket 

(2005) skriver att inkluderingstanken kom till under 1960-talet och att grundskolan 1962 blev 

en skola för alla, även för barn med funktionsnedsättningar. Dock skriver de att alla barn med 
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funktionsnedsättningar och utvecklingsstörning inte fick skolplikt förrän 1968. På de stora 

institutionerna gick vård och beskydd före självbestämmande och enligt Peeters (1998) blev 

inkludering till viss del ett mål i sig och inte ett hjälpmedel för barn inom autismspektrumet. 

Han skriver att det därför bakom varje inkludering i skolan måste finnas en klar tanke och att 

det krävs särskilda förutsättningar för att kunna utveckla de speciella pedagogiska strategier 

som behövs, bland annat utbildad personal. Alla beslut om vart ett barn med en diagnos inom 

autismspektrumet ska gå i skolan, måste baseras utifrån en individuell bedömning om vart var 

barn mår bäst. Det finns inga snabba lösningar och en lösning passar inte alla. 
 

2.3 Lagar, styrdokument och bestämmelser 

 

Under 2010 togs ett beslut om en ny skollag, en ny läroplan och nya kursplaner, som kommer 

att träda i kraft den 1 juli 2011. Då detta examensarbete är framåtsyftande kommer främst de 

nya skrifterna tas upp. Förutom lagar och styrdokument kommer även andra bestämmelser 

som gäller skolan, för barn både med och utan en funktionsnedsättning, belysas. 

2.3.1 Skollagen 

Enligt rådande skollag (Regeringen, 2000) har barn med autism och autismliknande tillstånd 

rätten att bli mottagna i särskolan, oavsett om de har en utvecklingsstörning eller inte, men 

enligt nya skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010, a) 11kap 2§ kommer särskolans elever 

framöver vara de vilka har en utvecklingsstörning. Dock finns ett tillägg till detta i 29kap 8§, 

där det står att särskolans elever även kan gälla barn vilka ”fått en betydande och bestående 

begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada, föranledd av yttre våld 

eller kroppslig sjukdom”. De menar att barn med autism och autismliknande tillstånd ska 

jämställas med andra barn med en utvecklingsstörning enbart om de också har en, men det 

står även att lagen får tillämpas med avseende på den tidigare kursiverade texten. 
 

Enligt 10kap 2§ ska en utbildning i grundskolan utformas så att alla elever utvecklas och får 

de kunskaper de behöver för att klara ett aktivt deltagande i samhällslivet, vilket även står i 

rådande skollag. I 3kap 2§ står det att skolan ska ge alla elever ”den ledning och stimulans 

som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling” och i 7§ att de som behöver är 

berättigade till särskilt stöd utöver det. Precis som tidigare ska detta stöd i första hand ges 

inom klassens ramar, men kan ersättas av en annan undervisning eller vara ett komplement till 

en annan undervisning. Enligt 7kap 9§ finns också möjlighet till integrering åt två håll, det 

innebär att en grundskoleelev kan få sin utbildning i särskolan och en särskoleelev kan få sin 

utbildning i grundskolan. Viktigt är bara att alla inblandade är överens om hur skolgången ska 

se ut och oavsett vart utbildningen ges ska alla elever få möjlighet att utvecklas så långt det är 

möjligt och göra det utifrån sina förutsättningar. I 7kap 15§ står att ett barn har rätten att gå 

ytterligare två år i skolan, om det är så att de inte nått upp till de kunskapskrav som gäller för 

skolformen. De kan gå både år 10 och 11 om så behövs (Utbildningsdepartementet, 2010, a). 

2.3.2 Grundskoleförordningen 

Enligt grundskoleförordningen (Regeringen, 1994) ska särskilt stöd ges till alla barn som 

behöver specialpedagogiska insatser och i första hand ska barnen få det stödet inom klassens 

ram, men det får ges på andra platser om det finns särskilda skäl för det. Ett beslut om 

specialpedagogiska insatser tar rektorn och om ett barn får det ska skolan i samarbete med 

hemmet genomföra en utredning om vad för speciella insatser barnet behöver. Denna 

utredning ska enligt grundskoleförordningen utmynna i ett åtgärdsprogram. Ett 

åtgärdsprogram ska även skrivas för de barn som riskerar att inte nå upp till skolans mål, för 
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om ett barn inte nått alla mål kan inte ett betyg sättas i ämnet enligt kapitel 7. Däremot får 

enstaka mål bortses då barnen slutar år 9, om det är så att särskilda skäl finns såsom att en viss 

funktionsnedsättning medför att ett barn hindras att nå ett visst mål. 

2.3.3 Läroplan och kursplaner  

I dagens styrdokument är läroplanen Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994) och 

kursplanerna för grundskolan (Skolverket, 2000) två olika dokument, men från hösten 2011 

kommer de att bli ett och samma dokument och kursplanerna kommer att bli en del av 

läroplanen Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 2010, b). I både den gamla och nya läroplanen 

är rubrikerna desamma, men en stor skillnad är att ”mål att sträva mot” och ”mål att uppnå” 

nu är bortplockade och istället finns bara ”mål” som eleverna ska ha tillägnat sig då de slutar 

grundskolan. Både Lpo94 och Lgr11 anger att alla elever ska få en utbildning som är 

anpassad efter deras förutsättningar och behov och att den utbildningen ska vara likvärdig. I 

Lgr11, samma text finns i Lpo94 men ordet ”skall” har bytts mot ”ska”, står det följande:   
 

”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.” (Regeringen, 2011, s.4) 
 

Skolan har ett ansvar för alla elever. De ska få möjlighet att utveckla de kunskaper de behöver 

för deras skull och för att klara ett liv i samhället och alla lärare ska kunna ge det stöd som 

behövs för att alla ska klara det. Alla lärare ska kunna stimulera och handleda de elever som 

har det svårt i skolan. Precis som i Lpo94 har eleverna i Lgr11 ett personligt ansvar i skolan, 

över sina studier och sin arbetsmiljö och lärare ska ”utgå från att eleverna kan och vill ta ett 

personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan” (s.9). Enligt Lgr11 ska alla 

elever i grundskolan ges de förutsättningar de behöver för att ha störst möjlighet att nå upp till 

kursplanernas mål. I grundskolans nya kursplaner är målen omarbetade och det finns 

kunskapskrav inskrivna om vad eleverna behöver nå för att få ett betyg i den nya sexgradiga 

skalan, A till E. Betyg införs också från årskurs 6 (Utbildningsdepartementet, 2010, b).  

2.3.4 Förenta nationerna 

Barnkonvention antogs 1989 av Förenta nationernas, FN, generalförsamling och började gälla 

1990. Konventionen består av 54 artiklar och nästan samtliga länder har skrivit under att de 

ska följa den, däribland Sverige. Den är till för att tillvarata alla under 18 års rättigheter och 

för att förbättra deras villkor. En av de viktigaste principerna är att barns bästa alltid ska stå i 

centrum, vara i främsta rummet samt att alla barn oavsett vilken miljö de lever i har rätt till de 

rättigheter som står i de 54 artiklarna. En rättighet som står i artiklarna är att alla barn, oavsett 

behov och förutsättningar och oavsett fysiska och psykiska begränsningar, ska ha rätt till en 

tillgänglig och kostnadsfri skolgång och att undervisningen i den ska utveckla deras 

möjligheter till fullo. Barnen har även rätten att få det stöd som de behöver för att kunna 

tillgodogöra sig utbildningen och kunna nå målen för den (SOU 1997:116, 1997). 
 

Vid sidan av barnkonventionen står FN:s standardregler och de två kompletterar varandra. 

Tillsammans utgör de grunden för de rättigheter som barn med funktionsnedsättningar har. 

Standardreglerna antogs 1993 och omfattar 22 stycken regler. I dem står det att alla människor 

med funktionsnedsättningar har lika rättigheter och lika värde som alla andra och de tar upp 

rätten till likvärdig utbildning och att omgivningen har ett ansvar för att skapa den. För att 

kunna skapa lika villkor och göra alla barn med funktionsnedsättningar delaktiga i skolan, 

menar reglerna att det måste finnas en tillgänglighet i den yttre miljön och att den måste 
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anpassas och eventuellt byggas om. För att omgivningen ska veta hur detta kan gå till och hur 

en undervisning bör läggas upp måste det finnas rutiner om hur lämpligt stöd kan se ut och 

omgivningen måste ha kunskaper och veta vart ytterligare hjälp finns att tillgå. I reglerna 

finns även konkreta tips på hur man kan göra. Reglerna menar att den lika rätten till 

utbildning för barn med funktionsnedsättningar, ska vara en inkluderad del av den ordinarie 

utbildningen, men att det får finnas olika former för specialundervisning då den ordinarie 

undervisningen inte räcker till och inte kan tillgodose barnens behov (DS 2008:35, 2008). 
 

FN beslutade 2007 att barn med autism och autismliknande tillstånd måste uppmärksammas, 

för de finns i alla delar av världen oavsett geografi, klass och etnicitet. De införde då 

Världsautismdagen som firas den 2 april varje år. Oavsett vart barnen bor behöver de alla 

anpassad träning och undervisning och därför är det viktigt att denna funktionsnedsättning 

uppmärksammas. På denna dag anordnas aktiviteter av olika slag runt om i världen och alla 

som vill får möjlighet att lära sig mera om autism (World Autism Awareness Day, 110415). 

2.3.5 Salamancadeklarationen  

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) utgår från varje barns rätt till 

utbildning, att varje barn har unika egenskaper, intressen och inlärningsbehov samt att alla 

utbildningssystem ser till mångfald och garanterar att varje barns egenskaper tas tillvara. 

Deklarationen har en inkluderingstanke och vill att alla barn i behov av särskilt stöd får 

tillgång till en ordinarie skola. Grundtanken är att få skolor att erkänna ett behov av att arbeta 

mot en skola för alla och förverkliga en skolundervisning för alla, där barnen sätts i centrum 

och får en pedagogik som tillgodoser dess behov. För att förverkliga denna bild och kunna 

skapa en skola för alla, uppmuntrar deklarationen samarbete mellan skolor, mellan hem och 

skola och mellan skolor i olika länder vilka arbetar med inkludering.  
  

Skolchefer kan enligt deklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) spela en avgörande roll 

gällande hur lyhörda personal på en skola är gentemot barn i behov av särskilt stöd och en 

nyckelfaktor är att både ledning och personal har kunskaper. Genom kunskaper går det att 

bygga upp en bra verksamhet och undervisning för alla barn och inlärningen kan öka. 
 

2.4 Samhällsdiskussioner 

 

De nya bestämmelserna i skollagen gällande barn med autism och autismliknande tillstånd har 

skapat diskussioner i samhället. På följande sidor kommer några av dessa att redovisas. 

2.4.1 Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Specialpedagogiska skolmyndigheten är en myndighet som arbetar för alla barn, ungdomar 

och vuxna vilka har en funktionsnedsättning. I en skrivelse över den nya skollagen skriver de 

att de är positiva över att särskolans elevkrets ska begränsas till barn med utvecklingsstörning. 

De skriver även att grundskolan måste bli uppmärksammade på vilket ansvar de får gentemot 

de barn med autism och autismliknande tillstånd med normalbegåvning som kommer till dem 

och att det ansvaret borde vara formulerat i skollagen. Med det menar spsm, att trots en 

normalbegåvning medför en diagnos inom autismspektrumet att alla de barnen behöver stöd 

för att kunna utvecklas och nå kursplanernas mål. Barnen behöver i skolmiljön få tillgång till 

de verktyg de behöver och all information, läromedel, undervisning och lokaler måste 

anpassas. Dessutom menar spsm att alla dessa barn, precis som alla andra barn måste få 

möjligheten att välja vilken skola han eller hon vill gå i (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2009).  
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2.4.2 Autism & Aspergerförbundet 

Autism & Aspergerförbundet är ett förbund som arbetar för att förbättra villkoren för barn, 

ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Då 

den nya skollagen kom på tal formulerade de vad de anser dessa barn behöver få i skolan. De 

precis som spsm menar att normalbegåvade barn med en diagnos inom autismspektrumet 

behöver specifika anpassningar i skolmiljön för att kunna klara av skolan och 

kunskapskraven. Förutom kunskapskraven, anser de att det också är viktigt att undervisa 

dessa barn i socialt lärande och livskunskap samt att en diagnos måste tas hänsyn till vid 

betygsättning. De skriver, att de genomfört en undersökning vilken visade att enbart 43 

procent av alla barn med autism, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd som går i 

grundskolan får godkänt i kärnämnena och det på grund av att skolpersonal ofta saknar rätt 

kompetens samt att skolmiljön brister. I undersökningen kom de även fram till att många av 

barnen varit hemma under kortare eller längre tider på grund av samma anledningar (110329). 
  

”Elever med autism har en annorlunda tankestil, kommunikation och sätt att hantera 

sinnesintryck och behöver därför ett sådant specialiserat stöd i utbildningen att det svarar mot 

de kognitiva svårigheterna eleven har. En autismvänlig miljö, det vill säga en lärmiljö som är 

utformad utifrån särskild kunskap om autism med stora krav på visuellt tydliggörande, 

förutsägbarhet och frihet från störande intryck, är nödvändigt för att inlärning skall vara 

möjlig.” (a.a., s 3) 
 

Autism & Aspergerförbundet påpekar i sin skrivelse att ekonomi och organisation inte får 

påverka att alla barn måste få det stöd de behöver (110329). De skriver också på sin hemsida 

att inkludering inte alltid är att föredra för dessa barn. De menar att en inkluderande skola 

istället borde innebära att verksamheten anpassas så att den fungerar för varje barn, men att 

det inte går utan kunskaper då diagnoser inom autismspektrumet är svåra att förstå (110325). 

2.4.3 Kunskapscentrum för utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar 

På Karolinska institutet har det öppnats ett kunskapscentrum för autism, ADHD och andra 

utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Ansvarig där är Sven Bölte och centret är bland 

annat till för att skolor ska kunna söka hjälp. Bölte (Nohrstedt, 2011) anser att inkludering är 

bra för barn med autism, men enbart för de av barnen som har intellektuella förutsättningar 

för att klara det och där skolan kan sätta in de resurser som behövs. Han menar att 

skolpersonal måste vara engagerade, ha kunskaper och att alla måste hjälpas åt. På skolan 

måste det finnas smårum dit barnen kan gå, struktur över raster då de ofta är ett problem samt 

måste matsalen tittas över då kö kan skapa problem och då dessa barn ofta äter mat på ett 

annorlunda sätt. Genom att skapa en bra miljö, skapas förutsättningar för en lyckad 

inkludering och en lyckad skolgång. Då ett barn med autism ska börja skolan eller byta skola 

är det därför viktigt att rätt förutsättningar skapas direkt och det görs genom att skolan 

planerar innan barnet kommer, personal förbereder sig och föräldrar görs delaktiga då de är en 

viktig kunskapskälla (Nohrstedt, 2011).  

2.4.4 Föräldrar 

Flera föräldrar vilka har normalbegåvade barn med autism eller autismliknande tillstånd, är 

oroliga över regeringens beslut att deras barn inte längre får gå i särskolan. En mamma skrev 

ett brev till Jan Björklund där hon förklarar sin oro om att många av dessa barn hamnar i kläm 

i och med det nya beslutet, bland annat hennes egen son. Hon skriver att flera av barnen har 

gått många år i särskolan, då de inte klarat en skolgång i grundskolan trots att de inte haft en 

utvecklingsstörning, och hon undrar hur det kommer att anpassas i grundskolan nu och om 

kompetensen, pengarna och lokalerna finns (Tess, 110314). En annan mamma har en son som 
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går i årskurs 8 och som alltid gått i särskola, men som till hösten får börja i en 9:a i en 

grundskoleklass. Även hon är orolig för alla de barn som redan börjat i särskolan 

(Aftonbladet, 110314). 
 

2.5 Skolsituationen  

 

Då ett barn har autism eller autismliknande tillstånd, menar De Clercq (2007) att omgivningen 

måste förstå barnen och kunna anpassa för dem samt att den kan hjälpa barnen att själva 

förstå. För att omgivningen ska klara det måste den försöka sätta sig in i hur barnen har det 

(De Clercq, 2007) och förstå att människor kan fungera på olika sätt (Abrahamsson, 2010). 

Enligt Socialstyrelsen (2010) är det därför viktigt att personal som dagligen möter dessa barn i 

skolan har kunskaper och vet hur funktionsnedsättningen kan visa sig. Genom kunskaper ser 

och förstår personal lättare vad dessa barn behöver och att de oftast är i behov av särskild 

anpassning under hela skoltiden för att kunna klara skolarbetet och skolvardagen. 
 

De flesta av dessa barn ”ser allt” och det tar mycket energi. För att skapa en bra miljö kan det 

enligt De Clercq (2007) därför finnas behov av att skala bort alla störande inslag, så barnen 

kan koncentrera sig på det de ska lära sig. Om de hindras i sitt lärande, har inte omgivningen 

skapat de rätta förutsättningarna genom att den inte sett eller förstått barnens behov. Då 

barnen inte gör som de ska är det lätt att skälla på dem, men för många av dem har det liten 

eller ingen effekt alls då de inte förstår vad de gjort fel genom enbart tal. Enligt 

Socialstyrelsen (2010) är det lätt att tro att de av dessa barn som talar bra har en utvecklad 

språkförståelse, men oftast är det inte så och därför behövs mer än talat språk för att de ska 

förstå. Det kan behövas visuellt stöd i form av till exempel sociala berättelser och seriesamtal. 

De Clercq (2007) menar att det istället för att skälla på barnen, är bättre att lära dem vad som 

förväntas av dem och för att skapa en bra miljö måste vi göra skoldagarna lugna, 

strukturerade, förutsägbara och meningsfulla. För att skapa en bra miljö på hela skolan, är det 

enligt Socialstyrelsen (2010) viktigt att se till alla platser som barnen befinner sig på och 

anpassa dem efter barnens behov samt att anpassa undervisningen så att de förstår den och 

kan ta till sig den. För det krävs en kunnig personal som kartlägger barnens behov. 
  

Det gäller att vara tydlig i kommunikationen med dessa barn, menar Socialstyrelsen (2010). 

När personal i skolan pratar med dem ska de därför gärna använda korta meningar, tala 

långsamt och inte använda ord som är otydliga och abstrakta till exempel snart, kanske, vänta 

och vi får se. Om personalen använder ironi och liknelser måste de förklara dem, då barnen 

lätt missförstår dem. Barnen behöver i skolan, enligt Peeters (1998) bland annat få lära sig hur 

de kan tala samt lära sig sociala koder om hur människor fungerar tillsammans, så de förstår 

vad ord och handlingar kan medföra och så att missförstånd kan undvikas. 
 

  ”Att ha autism är inte detsamma som att vara omänsklig. Men det innebär att vara 

annorlunda. Det innebär att sådant som är normalt för andra människor inte är normalt för mig 

och att det som är normalt för mig inte är normalt för andra. Jag är på sätt och vis oerhört illa 

utrustad för att överleva i denna värld, likt en utomjordning som har strandat utan karta… Visa 

mig respekten att möta mig på mina egna villkor – inse att vi båda är lika främmande för 

varandra och att mitt sätt att vara inte bara är en skadad variant av ditt. Ifrågasätt dina 

antaganden. Definiera dina villkor. Arbeta med mig för att bygga broar mellan oss.” (a.a., s 2) 
 

Skolan måste respektera barnen och utgå från deras annorlunda sätt att fungera, för bakom de 

beteenden som kan ses märkliga finns alltid en förklaring. Det finns alltid en anledning till 

varför barnen tänker, tolkar och förstår världen på ett annat sätt och därför beter sig 

annorlunda och det gäller att hitta dessa anledningar. Det finns många metoder att arbeta efter 
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med barn med autism och autismliknande tillstånd, men det finns inte tillräcklig forskning för 

att avgöra vilken metod som är bäst. Kanske är det så att en metod inte är bäst, då barnen har 

stora individuella skillnader (Socialstyrelsen, 2010). Abrahamsson (2010) menar att det talas 

om de tusen gångernas pedagogik och det för att en metod inte fungerar för alla och att en 

metod inte fungerar i alla situationer. Oavsett metod behöver barn med autism och 

autismliknande tillstånd genom pedagogiken i högre grad än andra lära sig hur man lever, hur 

man använder talet och hur man umgås med andra och de behöver en pedagogik som stärker 

deras förmågor och kringgår deras svårigheter (Gillberg, 1999). Det är viktigt att hitta den 

utvecklingsnivå barnen är på och att skolpersonal inte luras av att de kan ses vara mer 

högfungerande än de är. Utan kunskaper är det lätt att bli lurad, för barnen är ofta ojämna i sin 

begåvning och kanske kan en sak bra en dag, men inte en annan dag och kanske kan något 

svårt men inte det mest basala som att klä på sig. Hittar personalen inte rätt nivå är det lätt att 

ställa för höga krav och det åstadkommer oftast inget bra resultat (Wing, 1998), men det är 

inte heller bra att ställa för låga krav, för ett understimulerat barn blir lättare asocialt och 

aggressivt. Barnen ska som alla andra barn utmanas och stimuleras, med en fin balansgång 

(Abrahamsson, 2010). För att undvika missförstånd och för att personal i skolan ska kunna 

lägga undervisningen på en ”lagom” nivå och hjälpa och anpassa på bästa sätt, är samarbete 

mellan skola och hem en viktig faktor (Wing, 1998). Genom ett bra samarbete kan delar i 

pedagogiken arbetas med både i skolan och i hemmet enligt Gillberg (1999), för barn lär sig 

mer genom en helhet och inte genom att göra något då och då. 
 

Då barn med autism och autismliknande tillstånd inte tycker om förändringar är det i 

skolsituationen viktigt med kontinuitet gällande både personal samt den inre och yttre miljön. 

Att jobba med dessa barn kräver tålamod och lyhördhet och det är viktigt att få regelbunden 

handledning för att på bästa sätt kunna bygga upp en bra miljö med kontinuitet och struktur 

(Gillberg, 1999). Skolpersonal kan lätt uppleva känslor såsom förtvivlan, trötthet och 

hjälplöshet och för att de ska klara av jobbet behöver de hjälp och stöd att själva utvecklas, 

men vems ansvar är det att de får den utbildning och fortbildning som de behöver? Gerland, 

Hartman och Larsson (2001) ställer sig den frågan och de säger att då det finns en ledning 

som har kunskaper om funktionsnedsättningen behöver inte personal kämpa för att få 

utbildning och fortbildning och författarna menar att då både ledning och personal har 

kunskaper fungerar verksamheten bäst. Skolverket (2001) skriver att den absolut viktigaste 

faktorn för att skolsituationen ska fungera och barnen ska utvecklas kunskapsmässigt, är att 

skolpersonal är engagerad och vill samarbeta med barn, hem och kollegor. 
 

Att tvinga barn att sitta stilla i en bänk en hel dag är utifrån barnens behov inte meningsfullt 

och för de som ligger på en låg utvecklingsnivå är kanske inte skolämnena det viktigaste, utan 

att de lär sig att klä på sig och leka. För de barn som ligger på en högre nivå är skolämnena 

meningsfulla och de barnen mår även bra av att få arbeta med dem, menar Gillberg (1999). 

Om barn med autism och autismliknande tillstånd inte gör något i skolan och verkar 

omotiverade, gör de inte det medvetet. För de vägrar enligt Peeters (1998) inte medvetet och 

de är inte omotiverade, de är bara oförmögna att vara villiga ibland och behöver lära sig det. 

2.5.1 Pedagogik för barn med autism och autismliknande tillstånd 

Vilken metod skolpersonal väljer att arbeta efter, ska utgå ifrån vad barnen tycker om och vad 

som driver dem framåt och så länge den metoden inte skadar barnet självt eller andra i 

omgivningen bör den användas även om den kan verka konstig, menar Abrahamsson (2010). 

Två arbetsmetoder som arbetats fram i USA är TEACCH och beteendemodifikation. 

TEACCH är ett åtgärdsprogram för behandling av autism och metoden är uppbyggd av att 

delar från många olika metoder har plockats ihop till en. Genom det kan ett stort utbud 

erbjudas till varje barn med autism och autismliknande tillstånd och dennes familj. Metoden 
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är inriktad på att utveckla kommunikationsfärdigheter och självständighet samt minska 

destruktiva beteenden. Samarbete mellan professionella och föräldrar är viktigt och några av 

de viktigaste inslagen i metoden är att träna barnen i tids- och rumsuppfattning, genom att ge 

dem struktur. Beteendemodifikation är en inlärningsteori där positiva beteenden förstärks och 

belönas samtidigt som icke-önskvärda beteenden negligeras och ska arbetas bort. Innan ett 

barn får påbörja denna metod ska de testas och sedan läggs arbetet upp utifrån barnets nivå. 

Nivån höjs sedan gradvis allt eftersom barnet visar framsteg (Heimann & Tjus, 1997). 
 

Oavsett vilken metod som används, skriver Gillberg (1999) att barnen behöver få en ram för 

sin dag i form av ett schema och de behöver få träna en sak i taget, helst i samma miljö och 

vid samma tid varje dag. Ett schema får inte ändras hastigt och hur det ska utformas beror på 

barnens behov. För vissa barn räcker det med text, men för andra behövs bilder samt för vissa 

räcker det att det står ämnet, medan det för andra behövs att alla arbeten inom ett ämne finns 

med. Heimann och Tjus (1997) menar att barnen med hjälp av ett schema kan få struktur 

genom att de, beroende på hur schemat är utformat, kan får svar på: Vad ska jag göra idag? 

Var någonstans? Tillsammans med vem? När? Hur mycket och hur länge? Vad ska hända 

sen? Enligt Abrahamsson (2010) är det i arbetet med barnen viktigt att vara flexibel, för 

genom det kan vi anpassa arbetet så att alla barn blir stimulerade och kan utvecklas.  

2.5.2 Inkludering i grundskolan 

Är det bäst i en homogen eller heterogen miljö? Ska barnen vara inkluderade eller 

exkluderade? Dessa frågor ställer sig Peeters (1998) och han anser att dessa frågor aldrig kan 

få samma svar för alla barn med autism och autismliknande tillstånd, då de alla är olika. En 

del av dessa barn klarar att gå i en grundskoleklass med särskilt stöd, medan andra behöver få 

undervisning i små grupper eller enskilt, vissa tider eller heltid (Socialstyrelsen, 2010). 

Skolverket (2009) har genomfört en undersökning i Sverige om hur skolgången för dessa barn 

ser ut inom grundskolan och de menar att det ser mycket olika ut och de skiljer på rumslig, 

social och didaktisk inkludering respektive exkludering. De skriver att det på flera ställen har 

skapats små permanenta grupper där barn blir exkluderade inom alla tre områden från sin 

klass och att barn på andra ställen är med i klass hela tiden eller vissa tider och då blir 

inkluderade på olika sätt. Dock skriver de att även om barn är rumsligt inkluderade, innebär 

inte det att de är socialt och didaktiskt inkluderade, utan för det krävs arbete. De menar att 

små grupper med enbart barn med autism och autismliknande tillstånd kan vara bra om alla 

har samma grundproblematik, men att det kan vara problematiskt då barnen är olika och ofta 

har olika tilläggsdiagnoser. De anser också att det både kan vara bra och mindre bra att barnen 

är med sin klass hela tiden. Avgörande faktorer för hur skolgången blir, är hur organisationen 

är upplagd samt vad skolan anser om små grupper. Enligt Gillberg (1999) mår inte alla barn 

med autism och autismliknande tillstånd bra av att vara med andra barn och enligt 

Abrahamsson (2010) är vissa i behov av att vara med ”normala” barn för att utvecklas mer. 
 

Klasstorleken är enligt Skolverket (2001) en avgörande faktor för hur pedagoger i 

grundskolan har möjlighet att anpassa för en elev med autism och autismliknande tillstånd. De 

menar dock inte att storleken på klassen i sig är direkt avgörande för hur barnens 

kunskapsutveckling ser ut, men att storleken påverkar på så sätt att en stor klass gör att en 

ensam pedagog oftare känner sig stressad och utbränd. Indirekt påverkar därmed klasstorleken 

barnens lärande. Valet mellan om ett barn ska gå i en liten grupp eller i en klass i avseende på 

vart barnet får störst kunskapsutveckling, skriver författarna att den lilla gruppen enbart är 

bättre då den använder sig av andra arbetsformer, om inte barnets behov säger annat. Enligt 

Gerland, Hartman och Larsson (2001) är inte extra resurser allt och högre personaltäthet löser 

inte alla problem. De menar att för mycket personal kan försvåra samarbete och hämma 

verksamheten, men enligt Blom (2007) är det just mindre klasser och större personaltäthet 
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som personal i grundskolan efterfrågar då de har ett barn i behov av särskilt stöd. I en liten 

klass kan det enligt Skolverket (2001) vara lättare att passa in och kunna koncentrera sig och 

för vissa barn är en liten klass en förutsättning för att kunna fullfölja sina studier. 
 

Inkludering är enligt Skolverket (2009) en process och i den måste skolans organisation och 

arbetet i klassen anpassas efter varje barn. I processen måste hela skolan vara engagerad och 

skapa en miljö där barnet är en del av verksamheten och är accepterat samt måste det få 

möjlighet att nå de mål som krävs för ett godkänt betyg. För att skolpersonal ska kunna skapa 

en inkluderande miljö, är det viktigt att de vet vilka hjälpmedel som kan kompensera barnens 

svårigheter och för att det annorlunda ska bli naturligt i undervisningen behöver det bli en del 

av vardagen i klassrummet. Många barn med autism och autismliknande tillstånd tycker inte 

om att behöva arbeta med andra saker än sina klasskompisar, så för att olikheter och 

variationer inte ska vara konstigt utan ska bli standard i skolarbetet måste pedagogen planera 

att flera barn arbetar med olika material och i olika grupper. Bergquist (2000) skriver: 
 

”När en integrering … fungerar, har man på många sätt gått det autistiska barnet till mötes. Då 

finns en skyddad plats dit barn och en vuxen kan dra sig undan när stimulansen i den stora 

gruppen leder till upplevelser av kaos och otrygghet… I denna trygga plats får barnet dagligen 

en individuell undervisning av en vuxen. Undervisningen är noggrant planerad… (s 126) 
 

2.6 Särskolans pedagogik 

 

I särskolan arbetar personal med en pedagogik som började utvecklas i början av 1900-talet. 

Enligt Blom (2003) hade den då fyra principer; barn skulle få den tid de behövde för att lära 

sig saker och tid för förberedelse, de skulle få en individualiserad undervisning, de skulle få 

utveckla det som de hade förutsättningar för samt skulle de få uppmuntran och beröm i arbetet 

och inte straff. Författaren menar att liknande principer används än idag, men med tillägget att 

barnen behöver förberedas genom att få veta när, var och hur för att känna sig trygga och de 

behöver få konkreta och flexibla metoder i undervisningen för att kunna tillgodogöra sig den. 

Genom anpassade undervisningssätt vill särskolan nå att alla barn får kunskaper i basämnena 

och blir så självständiga som möjligt, att alla barn utvecklar ett självförtroende och då är det 

viktigt att de känner tillhörighet och trygghet samt att de slipper uppleva ständiga 

misslyckanden. Barnen ska också lära sig vad som är rätt och fel och de ska må bra i skolan. 

Barn i särskolan kan få hela sin undervisning där, men de barn som klarar av det kan då det är 

möjligt få undervisningen i en grundskoleklass vissa tider. Oftast blir det dock svårare med 

åren att inkludera särskoleelever i grundskolan och det för att det då är svårare att se till 

elevernas välmående samt att alla då inte själva vill. Ibland har särskolan fått kritik för att den 

är för omvårdande och att personalen ser mer till trygghet än kunskapsinlärning (Blom, 2003), 

men särskolan har precis som grundskolan mål som barnen ska nå och nya kursplaner 

kommer till hösten 2011. I kursplanerna har ”efter egna förutsättningar” tagits bort, för att 

särskolan ska se mer till kunskapsinlärning (Utbildningsdepartementet, 2009). För att kunna 

infria det skriver regeringen (SOU, 2008) att större vikt kommer läggas vid att pedagoger 

inom särskolan har rätt ämneskunskaper och undervisar i de ämnen de har utbildning för samt 

att de även har en speciallärar- eller specialpedagogexamen. 

2.6.1 Särskolan i undersökningskommunen 

Enligt undersökningskommunens hemsida går det idag cirka 50 barn i särskolan och några 

mottagna barn är individintegrerade i grundskolan. De barn som går i särskolan går i små 

klasser med en högre personaltäthet, all undervisning utgår ifrån barnen och deras skolpeng är 

högre än för ett grundskolebarn. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Den 1 augusti 2010 trädde den nya skollagen i kraft och från och med den 1 juli 2011 är den 

en styrande lag över skolor och deras verksamhet. I denna lag har barn med autism och 

autismliknande tillstånd inte längre rätten att bli mottagna i särskolan, om de inte även har en 

utredd utvecklingsstörning, och deras vårdnadshavare får inte längre valet om de vill att deras 

barn ska gå i grundskolan eller särskolan. För att grundskolan ska få detta att fungera, behöver 

det finnas en plan för hur det ska implementeras i praktiken och det med tanke på att barn 

med autism och autismliknande tillstånd behöver något utöver den vanliga pedagogiken och 

behöver att den omgivande miljön anpassas då den påverkar lärandet.  
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur den nya skollagen upplevs kunna fungera 

i praktiken i grundskolan. Syftet är vidare att belysa förutsättningar som behövs för att 

grundskolan ska kunna ge dessa barn den skolgång och undervisning som de behöver och har 

rätt till utifrån sin funktionsnedsättning. 
  

Frågeställningarna är följande: 
 

 Hur skapas förutsättningar i grundskolan för att barn med autism och autismliknande 

tillstånd ska få den skolgång de behöver och har rätt till utifrån sin 

funktionsnedsättning och sina behov? 

 Vilka möjligheter och hinder ses för att personal i grundskolan ska kunna ge barn med 

autism och autismliknande tillstånd den undervisning de behöver, för att de ska kunna 

nå upp till kursplanernas mål? 
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4 TEORETISK RAM 
 

I detta examensarbete har Urie Bronfenbrenners teoretiska perspektiv, utvecklingsekologi, 

spelat en central roll. Hans perspektiv har inspirerat mig att tänka helt utifrån barnet och se att 

hela den omgivande miljön är viktig. Detta examensarbete är upplagt efter det. 
 

4.1 Utvecklingsekologi 

 

Under slutet av 1970-talet utvecklade psykologen Urie Bronfenbrenner det teoretiska 

perspektivet utvecklingsekologi, ur det utvecklingspsykologiska perspektivet. Han ansåg att 

utvecklingspsykologin alltför mycket genomförde laboratorieexperiment och det ville han 

komma ifrån (Andersson, 1986). Bronfenbrenner (2005) ansåg att en undersökning måste 

genomföras i sin rätta miljö och inte på något annat ställe, för att man som forskare ska få 

fram sann kunskap. Ur det utvecklingsekologiska perspektivet studerade han hur barn 

utvecklas i olika miljöer och för att få fram sann kunskap, genomförde han undersökningarna 

i den miljö han avsåg att undersöka, till exempel i barnens hem, på deras skola eller på deras 

lekplats. Han ansåg att samma kunskap inte hade kunnat nås i ett laboratorium. 
 

Under åren har många studerat barns utveckling, till exempel Jean Piaget och Erik H Erikson, 

men enligt Bronfenbrenner är han den som främst ansett att omgivningen spelar in på barns 

utveckling. Bronfenbrenner ansåg nämligen att utveckling sker då hela omgivningen fungerar 

och att alla delar av miljön måste ses till för att kunna skapa en bra helhet för ett barn. För det 

krävs samarbete mellan de miljöer som barnet befinner sig i (Bronfenbrenner, 2005). 

Utvecklingsekologi står för begreppet miljö, men det är inte enbart den direkta miljön som 

påverkar ett barn, utan hela omgivningen i ett större sammanhang. För att påvisa det skapade 

Bronfenbrenner mikro-, exo- och makronivåer (se bild 1), vilka alla behöver ses till och tas 

hänsyn till vid barns utveckling då de inte finns oberoende av varandra (Andersson, 1986). 
 

Bild 1. Egen bild över Bronfenbrenners nivåer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroende på vilka relationer ett barn utvecklar, påverkar nivåerna mer eller mindre varandra 

och får i sin tur konsekvenser för barnet. På mikronivå finns barnet och dess omedelbara 

närmiljö. Från början är det kanske bara familj och hem som ingår där, men med åren 

tillkommer flera, till exempel skola och kamrater. Utanför de miljöerna som barnet direkt har 

kontakt med finns andra miljöer som på olika sätt påverkar eller genom andra påverkar barnet 

och de kallas för exonivå. Här finns till exempel samhället och massmedia. Ytterst i 
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makronivå finns mer övergripande förhållanden och värderingar som kan påverka, till 

exempel politik, religion, ekonomi, kultur och historia (Andersson, 1986). 

 

För att barn ska utvecklas i skolan, är det ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv viktigt att se 

till både barnet och dess biologiska förutsättningar samt till den omgivande miljön. Det är 

viktigt att se till båda delarna då det finns ett samband mellan dem, genom att barn påverkas 

av sin omgivning. För skolan är det viktigt att förstå detta samband och lära sig under vilka 

processer som utveckling äger rum för ett barn och vilken betydelse omgivningen har på det 

(Andersson, 1986). För att komma fram till hur skolgången och undervisningen bör utformas 

för barn med autism och autismliknande tillstånd, ska en forskare enligt Bronfenbrenner 

studera barnen i deras verkliga miljö. Det innebär att jag skulle gått ut på skolor och på plats 

studerat barnen, men då dessa barn är känsliga för förändringar och tiden för detta 

examensarbete inte var så långt, var det inget bra alternativ och istället vände jag mig till 

styrande i undersökningskommunen samt till personal vilka idag jobbar med dessa barn. 

Deras erfarenheter och kunskaper kunde ge svar på vilka förutsättningar som kommer att 

finnas för barnen i grundskolan till hösten och vilka möjligheter och hinder som kan ses.  
 

Syfte för detta examensarbete tar precis som utvecklingsekologi sin utgångspunkt i den 

utvecklande individen och att utveckling innebär att barnens lärande förändras genom de 

omgivande miljöer som de utsätts för och interagerar med. Ur det utvecklingsekologiska 

perspektivet har jag riktat in mig på en liten del av omgivningen; barnen och skolan samt till 

viss del samhället och hemmet. För skolpersonal är det viktigt att veta, då de kan behöva se 

till och samarbeta med en större omgivning för att få skolgången och undervisningen att 

fungera. De behöver veta det med tanke på att alla de tre nivåerna i perspektivet påverkar på 

olika sätt och i olika grad och att de gör det beroende på vilket barn det gäller. 
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5 METOD 
 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur den nya skollagen upplevs kunna 

fungera i praktiken i grundskolan. Syftet var även att belysa förutsättningar som behövs för att 

grundskolan ska kunna ge barn med autism och autismliknande tillstånd den skolgång och 

undervisning som de behöver och har rätt till utifrån sin funktionsnedsättning. För att 

undersöka syftet användes en hermeneutisk ansats och två olika undersökningsgrupper, vilka 

jobbar på olika nivåer inom skolans värld, intervjuades. 
 

5.1 Hermeneutik 

 

För att få undersökningspersonernas (se Undersökningsgrupp s 22) erfarenheter och 

kunskaper utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet, användes en hermeneutisk ansats i 

denna undersökning. Enligt hermeneutiken förs dialoger och verkligheten studeras genom 

andra människors tankar och föreställningar (Hartman, 2001). Den hermeneutiska ansatsen är 

en forskningsprocess där forskaren först behöver ha en förförståelse om det den ska 

undersöka, för att den sedan ska kunna föra dialoger med olika personer och efter varje dialog 

kunna tolka det de säger för att komma fram till en förståelse (Åkerberg, 1986). 
 

”…dessa ”steg” ej får uppfattas som från varandra separata åtskilda moment. Tvärtom griper 

de oavbrutet djupt in i varandra och håller på så sätt en ständigt fortgående dialektik i rörelse: 

förståelsen leder till tolkning, som förutsätter ny förståelse, vilken i sin tur ger nya och 

fördjupade tolkningsmöjligheter osv ända tills man når den relativa punkt i processen, där man 

finner en rimlig förståelse kunna utgöra tillfällig replipunkt för slutsatser.” (a.a., s 25) 
 

Enligt Åkerberg (1986) har den hermeneutiken ansatsen ingen bestämd slutpunkt åt något 

håll. Den är en cirkulerande process där forskaren hela tiden lär sig något nytt. Att arbeta på 

det sättet medför att den nya kunskapen kan innebära att olika följdfrågor ställs vid varje 

dialog. Genom att använda den hermeneutiska ansatsen i min undersökning ansåg jag att jag 

kunde få fram användbar data, då den gav ett friutrymme att efter varje intervju till viss del 

ändra intervjufrågorna beroende på vad som kommit fram i den föregående intervjun. Då jag 

inte innan intervjuerna visste vad som skulle sägas, utan hade en egen förförståelse, kunde jag 

genom den cirkulerande processen tolka och förstå, för att sedan kunna skapa ny förståelse 

om hur viktig den omgivande miljön är för dessa barns utveckling och lärande. 
 

5.2 Instrument 

 

Det finns vid forskning två olika slags data att samla in, kvalitativa och kvantitativa (Starrin & 

Svensson, 1994) och vad forskaren väljer att använda sig av beror på vad den är ute efter 

(Hartman, 2001). Syftet och frågeställningarna i detta examensarbete grundade sig på att jag 

ville förstå andra och få deras föreställningar och tankar och då ska kvalitativa data samlas in 

enligt Starrin och Svensson (1994). Genom den hermeneutiska ansatsen ska jag som forskare 

då föra dialoger och enligt Åkerberg (1986) ska jag som forskare ur det utvecklingsekologiska 

perspektivet samla in datan genom att besöka barnen flera gånger på plats i skolan. I detta 

examensarbete valde jag att genomföra intervjuer, men till skillnad mot det 

utvecklingsekologiska perspektivet ansåg jag att intervjuer med kunniga var att föredra här. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att syftet med att samla in kvalitativa data genom 

intervjuer, är att förstå ämnen från vår vardag genom någon annans perspektiv. Genom att 

föra intervjuer får de personer forskaren vänder sig till möjligheten att utveckla sina svar och 
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forskaren själv kan gå på djupet med de frågor den vill ställa. En nackdel med intervjuer är att 

enbart ett fåtal personer får komma till tals (Lantz, 2007), men i min undersökning fick de 

som deltog utförligt berätta sina föreställningar och tankar kring de frågor som ställdes och 

utifrån dem kunde ett resultat fastställas (se Resultat s 27).  
 

Enligt Lantz (2007) kan en intervju genomföras på fyra olika sätt; öppen, öppen riktad, 

halvstrukturerad samt strukturerad. Jag genomförde halvstrukturerade intervjuer, då 

intervjufrågorna var bestämda på förhand, de hade placerats i en viss ordning och vissa 

följdfrågor fanns formulerade. Dock frångick några saker det halvstrukturerade sättet, då 

ytterligare följdfrågor än de i intervjuguiden ställdes samt att alla frågor krävde öppna svar. 

Förutom graden av strukturering, genomförs en intervju även med låg eller hög grad av 

standardisering (Trost, 2001). En låg grad innebär att intervjuerna genomförs på olika sätt, till 

exempel att frågorna ställs i olika ordning och har olika följdfrågor och förklaringar, och en 

hög grad innebär att allt ser likadant ut varje gång. Jag använde en relativt hög grad av 

standardisering, då huvudfrågorna till respektive grupp var desamma, även om följdfrågorna 

var något olika, och då jag förklarade på liknande sätt. 
 

För att komma ihåg vilka frågor som jag ansåg var väsentliga att ställa hade jag på förhand 

skrivit ner en intervjuguide. Enligt Lantz (2007) är det en skriftlig förteckning över intervjun 

som ska genomföras och med hjälp av den är det lättare för intervjuaren att hålla fokus så den 

inte kommer av sig. I denna undersökning vände jag mig till två olika grupper och då de 

arbetar på olika nivåer inom skolans värld, fick de svara på olika frågor. I grunden handlade 

frågorna om samma ämnen, men de formulerades olika utifrån gruppernas olika erfarenheter 

och kunskapsområden gällande barn med autism och autismliknande tillstånd. I Bilaga 1 och 

2 går det att läsa de huvudfrågor som intervjupersonerna fick svara på vid intervjutillfällena 

och de av följdfrågorna som var förutbestämda. 

5.2.1 Frågekonstruktion 

I intervjuguiden fanns till den första undersökningsgruppen tretton frågor att besvara och till 

den andra undersökningsgruppen fjorton frågor. De alla formulerades mot det syfte och de 

frågeställningar som detta examensarbete grundar sig på. Enligt Lantz (2007) ska frågor i en 

intervjuguide ställas i en logisk ordning så att intervjun känns naturlig för intervjupersonen. 

Genom att de ställs i en viss ordning övergår en till en annan och ämnesindelningen blir mer 

uppenbar (Gillham, 2008). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska frågorna helst vara korta 

och enkla och de ska vara utformade så att de som ska svara på dem förstår dem. Författarna 

menar även att det finns olika slags frågor att använda sig av beroende på vilka svar forskaren 

är ute efter. Jag ville ha öppna svar och frågorna formades därefter. De tre första frågorna var 

desamma till båda undersökningsgrupperna och de var av berättande karaktär, enligt Kvale 

och Brinkmann (2009). Frågorna stod på en enskild sida och de gjorde det för att 

intervjupersonerna inte skulle få sina svar färgade av kommande frågor, utan att de skulle 

fundera över de svaren först. Att det önskades stod ovanför frågorna, men för att ingen skulle 

missa det skrev jag även det i det mail som frågorna bifogades i. Till dessa frågor ställde jag 

även följdfrågor, vilka inte var formulerade. Det kallar Kvale och Brinkmann (2009) för 

uppföljningsfrågor och dessa kan både vara en fråga, men även en nick för att bara uppmuntra 

intervjupersonen att fortsätta. Jag gjorde båda delarna. De tio/elva resterande frågorna stod på 

en kommande sida och de var alla mer förklarande. De hade alla några följdfrågor för att 

intervjupersonerna skulle veta i vilken riktning jag ville att intervjun skulle gå, men fler 

följfrågor ställdes. Att ha frågor förutbestämda gör att intervjun blir mer styrd och enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) att svaren på frågorna får en viss karaktär, men det var ett val 

jag gjorde för att ha vetskap om att jag skulle komma fram till ett resultat. 
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5.3 Undersökning 

 

Med både kvalitativa och kvantitativa data går forskaren igenom tre steg, enligt Trost (2001). 

Vid det första steget ska datan samlas in, vid det andra ska den bearbetas och analyseras och 

vid det tredje ska analysen av den tolkas. Jag samlade in kvalitativa data genom intervjuer och 

de bearbetades, analyserades och tolkades för att jag skulle komma fram till ett resultat. 

Nedan beskrivs vägen samt de två undersökningsgrupper som ingick i denna undersökning. 

5.3.1 Undersökningsgrupp 

Denna undersökning genomfördes i en mellanstor kommun i södra Sverige. För att studera 

syftet gjordes ett styrt urval, där jag valde ut de personer som jag ansåg borde delta. Genom 

att vara noga med sitt urval och förbereda de personerna noggrant, menar Ejvegård (2009) 

medför att en forskare inte missar något. Den riskerar inte att behöva gå tillbaka i något som 

redan tagit mycket tid, vilket författaren menar att intervjuer gör och främst efterarbetet.  
 

För att få de svar jag sökte, vände jag mig till två olika undersökningsgrupper. Den första 

undersökningsgruppen var en grupp som tillsatts på kommunnivå. En av gruppmedlemmarna 

hade satt samman gruppen och även valt ut de personer som satt med i den. En anledning till 

att gruppen kom till, var för att arbeta fram en plan för de barn med autism och 

autismliknande tillstånd vilka alla kommer att gå efter grundskolans kursplaner till hösten 

(hur planen som ser ut, se Resultat s 27). I gruppen satt sammanlagt sex personer, vilka har 

olika arbetsuppgifter i kommunen och olika styrande positioner. Jag valde att intervjua tre av 

dem, för att därefter se om jag även skulle intervjua de övriga. Jag kom utifrån de tre 

intervjuerna fram till att jag fått de svar jag behövde av denna grupp och valde att gå vidare 

med att intervjua två personer inom skolan och de blev den andra undersökningsgruppen. De 

två jobbar varje dag med barn med autism och autismliknande tillstånd och de kunde till 

skillnad mot första undersökningsgruppen belysa hur personal i skolan känner inför de 

ändrade premisserna för dessa barn. De kunde även belysa vilken kunskap de anser är viktig 

för att få vardagen att gå ihop och vilka möjligheter och hinder de ser. Med hjälp av båda 

undersökningsgrupperna fick de svar jag önskade. 

5.3.2 Pilotstudie 

Innan intervjuer genomförs, är det enligt Lantz (2007) bra att genomföra en pilotstudie där 

forskaren testar sina frågor. Genom att göra det blir den som ska intervjua förtrogen med sitt 

material och den ser om frågorna som ska ställas är relevanta eller inte. Författaren menar att 

pilotstudier bör göras på personer som tillhör samma kategori som de som senare ska bli 

intervjuade och de ska innan tillfället få veta att det inte är en riktig intervju som de kommer 

att delta i. Enligt Gillham (2008) är det bra att både genomföra en förpilotstudie och en 

pilotstudie. Vid förpilotstudien ber forskaren någon eller några att gå igenom frågorna och ge 

feedback och därefter ändrar den frågorna efter de synpunkterna som kommer fram. Efter det 

att intervjuguiden är helt klar, genomförs den rätta pilotstudien på någon representativ person 

och här är inte tanken att få någon feedback utan att bara se hur det går. Eventuellt behövs 

kanske någon ytterligare förändring göras. Det tar enligt författaren tid att förbereda sig, men 

förberedelserna är viktiga för att få kvalitet på datan. Då jag hade arbetat fram mina 

intervjufrågor, fick en representativ person gå igenom dem och ge sin feedback och 

handledaren för detta examensarbete gav sina tankar och synpunkter. Efter det att jag ändrat 

frågorna, testade jag dem på samma person som tidigare gett mig feedback. Då denne person 

har stora kunskaper om barn med autism och autismliknande tillstånd, ansåg jag att den var en 

representativ person att använda mig av även vid detta tillfälle.    
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5.3.3 Genomförande  

Redan innan detta examensarbete kände jag till de personer som satt med i den första 

undersökningsgruppen och jag gjorde ett aktivt val genom att välja tre av dem. Gällande den 

andra undersökningsgruppen, hade jag även där vetskap om flera i kommunen som idag 

jobbar med barn med autism och autismliknande tillstånd och jag tillfrågade två av dem. 

Samtliga fem personer tackade ja till en intervju. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det 

vid intervjuer med personer som har större makt, än viktigare att den som intervjuar har 

kunskaper inom ämnet. Då jag själv jobbar med dessa barn och innan intervjutillfällena även 

skrivit bakgrunden (se Bakgrund s 4), ansåg jag att jag hade tillräckligt mycket kunskap för 

att kunna genomföra samtliga intervjuer. Innan varje intervju tillfrågades de utvalda 

personerna genom att jag skickade ett mail till dem eller personligen pratade med dem. Jag 

beskrev varför jag önskade att just de skulle medverka samt vad syftet med intervjun var. 

Lantz (2007) menar att det är viktigt att förbereda intervjupersonerna på just detta, så de kan 

avgöra om de vill medverka eller inte samt för att tillförlitligheten av undersökningen ska vara 

hög. Är inte intervjupersonerna förberedda, skriver författaren att tillförlitligheten kan minska. 

Då samtliga personer sagt ja, förbereddes de ytterligare genom att jag någon dag innan varje 

intervju mailade ut intervjufrågorna till dem samt ett missivbrev (se Bilaga 3). 
 

En intervju kan genomföras på olika sätt enligt Gillham (2008) och jag valde att genomföra 

dem genom att personligen träffa dem. Lantz (2007) menar att platsen för intervjun är av stor 

vikt och av den anledningen lät jag intervjupersonerna, efter det att de tackat ja, välja tid och 

plats. Genom att göra det fick alla intervjupersoner samma förutsättningar. Gillham (2008) 

skriver att då forskaren träffar intervjupersonerna ansikte mot ansikte, är det nästan 

nödvändigt att spela in samtalet på band och det för att kunna ägna all tid till 

intervjupersonen. Jag gjorde detta vid samtliga intervjuer och kunde sedan skriva ner dem 

ordagrant. Efter varje intervju tackade jag personerna för deras deltagande, för det är viktigt 

att visa sin uppskattning gentemot de som tagit sig tid att ställa upp (Trost, 2001). 

5.3.4 Bearbetning och analys  

Holme och Solvang (1991) menar att forskaren måste börja med att försöka få en överblick 

över den insamlade datan och hitta vägar för att sammanställa den, innan den kan börja 

bearbetas. Tack vare att jag skrev ner alla intervjuer, hade jag möjligheten att gå igenom dem 

flera gånger för att få en överblick. Lantz (2007) menar att all data forskaren får in inte är av 

värde att analysera, utan det gäller under bearbetningen att hitta den som är aktuell och ta bort 

den andra. Åkerberg (1986) menar att forskaren bland alla svar den får in ska arbeta med 

frågorna; vad?, var?, hur? och varför?, för att kunna hitta det den söker och för att till fullo 

kunna förstå de resultat den får fram. Enligt Lantz (2007) kan forskaren även använda sig av 

en sjustegsmodell. I det första steget ska forskaren leta efter mönster, i det andra ska den läsa 

igenom hela materialet flera gånger för att kunna hitta det den söker och i det tredje ska den se 

om alla intervjupersoner säger samma sak eller om det finns motsägelser. I det fjärde steget 

har den fått fram den information som den vill ha, vilket blir underlaget för analysen. Det 

femte steget är precis innan analysen och för att kunna komma vidare till den är det viktigt att 

ha kunskaper inom ämnet och vara lyhörd inför det som kan tänkas hittas. I det sjätte steget 

gäller det att ha intresse för det som undersöks för att kunna hitta fler nyanser i materialet och 

i det sjunde och sista steget ska forskaren öka sin förståelse och på ett kreativt sätt visa att 

resultaten för undersökningen är giltiga. I denna undersökning har jag försökt använda mig av 

Lantz (2007) modell och till den ställt Åkerbergs (1986) frågor, för att försöka hitta de 

relevanta svaren. Utifrån intresse och kunskaper inom detta ämne, ansåg jag att jag var redo 

att bearbeta och analysera mitt material. Att bearbeta och analysera intervjuer som utgår ifrån 

livsvärlden, menar Åkerberg (1986) är ett mål i den hermeneutiska ansatsen. 
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5.3.5 Tolkning av analysen 

Då jag bearbetat och analyserat datan, är det enligt Trost (2001) dags att tolka analysen. Det 

jag fick fram av den går att läsa i Resultatet (se s 27) och det är upplagt som följande: 
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5.3.6 Bortfall 

I denna undersökning fick jag inget bortfall. Det bortfall som hade kunnat bli var om någon av 

intervjupersonerna valt att inte ville ställa upp alternativt att de efter det att de tackat ja valt att 

hoppa av. För som Lantz (2007) skriver är det upp till intervjupersonerna om de vill medverka 

eller inte, här valde de alla att tacka ja, och att de när som helst får avböja sin medverkan, 

vilket ingen i undersökningen gjorde. Att undersökningspersonerna har de valen, står även i 

de forskningsetiska principerna vilka gäller vid all forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

5.4 Etiska överväganden 

 

Som forskare finns det två huvudprinciper att följa. Den ena är att respektera de som ingår i 

forskningen och den andra att respektera forskningens heder (Eliasson, 1995). 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att det är viktigt att forska, men att all forskning måste väga 

forskningskravet mot att respektera de som forskningen omfattar och som hjälp i det finns ett 

individskyddskrav som har fyra huvudkrav. Det första är informationskravet och det innebär 

att forskaren ska informera vad undersökningen handlar om, den ska informera om att ett 

deltagande är frivilligt samt att undersökningspersonerna när som helst kan hoppa av om de 

vill. Det andra är samtyckeskravet och det innebär att alla enskilt får välja om de vill delta 

eller inte. Om undersökningspersonerna är under 15 år, måste även deras vårdnadshavare 

godkänna om de ska vara med i undersökningen. Det tredje är konfidentialitetskravet, vilket 

innebär att forskaren inte lämnar ut uppgifter om de som deltar och att det inte går att utläsa 

vem som sagt vad. Det fjärde och sista är nyttjandekravet och det innebär att forskaren enbart 

får använda de uppgifter som kommer in i den forskning som den avser och denne får inte 

använda dem till annat eller lämna ut dem till någon annan. I denna undersökning fick alla 

intervjupersoner antingen ett mail eller blev de personligen informerade om vad 

undersökningen innebar och de fick alla frågan om de ville delta eller inte. I det missivbrev 

som skickades ut tillsammans med intervjufrågorna, stod även att deras medverkan skulle 

behandlas konfidentiellt och att deras svar enbart skulle användas i detta examensarbete. Med 

tanke på konfidentialitetskravet, har jag i resultatdelen valt att det inte går att avgöra vem som 

sagt vad av de fem undersökningspersonerna. 
 

5.5 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet på både undersökningens resultat samt på mätinstrumentets 

användbarhet och validitet innebär giltighet och om forskaren verkligen mäter det den avser 

att mäta. När en forskare genomför en undersökning ska denne vara så noggrann som möjligt 

och det för att undersökningen ska bli så tillförlitlig som möjligt. Om den inte är noggrann, 

kommer slumpen spela in och det medför att reliabiliteten minskar och om den inte 

undersöker det den avser att undersöka, kommer inte resultaten att vara giltiga och validiteten 

kommer att minska. Detta menar Ejvegård (2009) och författaren skriver även att 

tillförlitligheten kan vara hög även om forskaren inte mäter det den avser att mäta. I den 

hermeneutiska ansatsen ska forskaren tolka och förstå och om en tolkning är rimlig eller inte 

går att förstå efterhand. Av den anledningen kan en tolkning bli mer rimlig än en annan och 

därmed även ha större tillförlitlighet (Åkerberg, 1986). Genom att jag bandade mina 

intervjuer (Kvale & Brinkmann (2009) och genom att jag förberedde intervjupersonerna 

(Lantz, 2007) ökade tillförlitligheten i min undersökning. För att jag förutom hög reliabilitet 

också skulle få hög validitet, utgick intervjufrågorna från syftet och frågeställningarna och 

dessa kopplades i sin tur tillbaka till bakgrunden. På det sättet ska det gå att finna en röd tråd 
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genom hela detta examensarbete och att jag under intervjuerna mätte det jag avsåg att mäta. 

Att jag fick feedback på mina intervjufrågor och genomförde en pilotstudie innan 

intervjuerna, bör även det ha medfört en ökat validitet. Jag anser att jag i denna undersökning 

fått hög reliabilitet och hög validitet utifrån den hermeneutiska ansatsen.  
 

Utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv kan reliabiliteten och validiteten ha sjunkit något, 

med tanke på att jag inte vände mig till barnen som är i fokus för undersökningen och inte 

studerade dem på plats. Jag anser att jag trots det har hög reliabilitet och hög validitet då jag 

enbart vänt mig till personer vilka har erfarenheter och kunskaper om dessa barn och deras 

funktionsnedsättning samt att personalen som deltog möter barnen i den miljö som 

undersökning gäller. Barnen och deras utveckling är på så sätt ändå i fokus och jag kan belysa 

hur viktig hela omgivningen och anpassningar i den är för deras lärande. 
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6 RESULTAT 
 

Resultat är grundat på fem intervjuer, tillhörande två olika undersökningsgrupper. I texten 

nedan kommer jag inte att peka ut vem som tillhör vilken undersökningsgrupp, utan de två 

gruppernas svar hjälper tillsammans till att besvara de två frågeställningarna (se Syfte och 

frågeställningar s 17). Rubrikerna nedan är upplagda efter Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska perspektiv, på så sätt att den första underrubriken är den som ligger 

närmst barnet och de kommande ligger längre ifrån samt att barnet och dess lärande är i 

centrum. Barnen som är målgrupp för denna undersökning är barn vilka fått diagnosen autism 

eller autismliknande tillstånd, men som inte fått tilläggsdiagnosen utvecklingsstörning. 
 

6.1 Skolor som möter barn med autism och autismliknande tillstånd 

 

Att kunna skapa en skolgång som passar alla barn är, enligt en intervjuperson, skolans basala 

uppgift. Det finns inte en universallösning som passar alla, men det är skolans uppgift att hitta 

det sätt som fungerar. Att ett barn med autism eller autismliknande tillstånd börjar på en skola 

är, enligt flera intervjupersoner, inte en lätt uppgift för skolan. 
 

”Det här är ingen homogen grupp, dom är så olika så även om jag har mött en elev med dom 

här förutsättningarna en annan gång, behöver jag nu börja på en ny kula med den här 

individen. För dom är individer precis som du och jag och tack och lov för det. Och man kanske 

kan säga att dom är ännu mer individer.” 
 

För att skapa en skolgång som fungerar för dessa barn, menar samtliga intervjupersoner att 

mycket sitter i den miljö som de ska vara i, att den fungerar. För att veta vilka anpassningar 

som varje barn behöver, med tanke på att de alla är olika, är det viktigt att alla i skolans 

omgivning har kunskaper om denna funktionsnedsättning och förstår vad det handlar om. En 

intervjuperson menar att personal utan kunskaper kan tro att barnen är ouppfostrade då de inte 

gör som de blir tillsagda. 
 

”A och o är en förståelse för dom här barnen från omgivningen. Acceptera och förstå att dom 

inte är ouppfostrade som oftast kommer fram från personal och ibland andra elevers föräldrar, 

utan dom här barnen har ju ett handikapp som hindrar dem att se saker och ting.” 
 

Flera intervjupersoner jämför autism och autismliknande tillstånd med andra diagnoser och de 

gör det för att visa på att när det gäller vissa andra diagnoser vet personal inom skolan bättre 

hur de ska gå tillväga och vad som behövs för att de barnen ska få en bra skolgång, men att 

det är svårare när det gäller barn med autism eller autismliknande tillstånd. 
 

”Ser man till barn med hörselnedsättning, då gäller det att hitta ett klassrum där en slinga 

fungerar. … När det gäller hörsel, så är kanske det så uppenbart och tydligt att där vet vi att 

gör vi såhär så blir det bra. Medans dom här barnen då, är det inte lika inmallat att gör vi 

såhär så blir det bra och det är det som gör att det blir lite svårare.” 

6.1.1 Pedagogisk personal 

I en klass är det alltid en lärare som har huvudansvaret för det pedagogiska arbetet, men i alla 

klasser finns inte enbart lärare utan även andra yrkesgrupper såsom fritidspedagoger, menar 

en intervjuperson. Denne anser att det är mycket viktigt att alla som möter dessa barn skaffar 

sig kunskap om funktionsnedsättningen. Gällande om kunskap finns hos personal i 

undersökningskommunens grundskolor eller inte, säger några intervjupersonerna följande: 
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”Alltså på ett sätt är det fel att svara ja, för vi kan alltid leta upp några som inte har det, men 

generellt sett tycker jag att man har en ganska god kunskap om det här.” 
  

”Äh, nä det tycker jag inte, för alltså det här är ju ett, om vi nu pratar autistiska barn, så är det 

en väldigt svår funktionsnedsättning. … redan i grundutbildningen måste man lägga in mer 

bitar kring detta.” 
 

”Kunskapen är ojämn, för då är det såhär, en del har mött dom här eleverna och gått gråtande 

därifrån och hoppas att dom aldrig mer ska göra det och sen händer inget mer. En del möter 

dom här eleverna och blir besjälade och intresserade och engagerade och får 

kompetensutveckling och utbildning av förutseende och kloka skolledare och så händer saker 

och ting och så blir det en bra situation för eleven och man växer som pedagog.” 
 

Dessa barn är mycket ojämna i sin begåvning och de upprör mycket känslor hos personal. 

Förutom gråt, intresse och engagemang, finns även känslor som trötthet och förtvivlan samt 

att barnen kan ses medvetet småjävlas. Utan kunskap är det svårt att förstå att barnen inte gör 

detta med mening, utan att de som en intervjuperson sa ”de slåss mot sig själva egentligen”. 

Samma intervjuperson sa även att personal utan kunskap har svårare för att förstå varför 

barnen gör som de gör och varför de inte kan säga vissa ord till dem eller säga för många ord 

till dem på en och samma gång. En annan person sa att om du som personal inte är intresserad 

av att jobba med dessa barn, så är uppdraget alldeles för krävande för att klara av. 
 

I särskolan finns enligt en intervjuperson kravet att alla ansvariga lärare ska ha 

specialpedagogisk utbildning, men det kravet finns inte för lärare i grundskolan. Däremot 

kommer i och med lärarlegitimationen finnas krav på behörighet inom både grundskolan och 

särskolan, menar en annan intervjuperson. En lärare ska enbart undervisa i de ämnen och i de 

årskurser som denne har utbildning för. 
 

”Vi kommer ju att mätas på behörighet, men det är inte ett problem som kommer uppstå från en 

dag till en annan, men över tid måste vi som kommun se över det här och hitta en lösning. 

Antingen att vi skaffar oss behöriga lärare eller att vi gör de lärare vi har behöriga.”  
 

Utbildning som genererar i kunskap är oerhört viktigt och utbildning gör skillnad, menar en 

intervjuperson. Dock menar en annan, att det trots kunskaper inte är självklart att en relation 

mellan ett barn med autism eller autismliknande tillstånd och en personal fungerar. Relationer 

är inte barnens starka sida, men den personal som ska jobba med dessa barn måste gå in och 

bygga relationer för att få barnens tillit och för att de ska känna sig trygga. Det är en 

förutsättning för att kunna skapa en bra skolgång, men det är inte okomplicerat eller självklart 

att personalen blir utvald av barnen. 
 

”Ibland kommer man fel på och då måste man som vuxen klara att förstå att det funkar inte med 

mig denna gången även om jag kanske hade varit rätt och det har fungerat att bygga relationer 

andra gånger, så är det.” 
 

Det fungerar inte med all personal trots att de har kunskaper, men kunskaper är viktigt i mötet 

med dessa barn. Det behövs specialpedagogisk utbildning, men på alla grundskolor kanske 

den inte kan finnas i varje klass. Då det inte finns i klassen, menar en intervjuperson, att det 

åtminstone behöver finnas på skolan, så den och personalen i klassen kan arbeta konsultativt. 

6.1.2 Skolledning 

Flera intervjupersoner påpekar att det inte bara är personalen i klassen som behöver ha 

kunskaper, utan att det även är viktigt med en kunnig ledning. En intervjuperson säger 

följande om att barn med autism och autismliknande tillstånd inte längre får rätt till särskola:  
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”Den ena biten att tänka på är alltså barnen som idag tillhör särskolan och som framåt då inte 

har rätten att tillhöra särskolan utifrån sin autism men inte utvecklingsstörning, vad gör vi med 

dom? Men sen är det ju mer den generella biten, alltså hur stöttar vi rektorerna, för nu 

använder jag ordet rektorer men det innefattar ju hela skolan och alla lärare, hur stöttar vi 

rektorerna att hitta lösningar på sina skolor och i sina klasser.” 
 

För grundskolor som inte tidigare haft barn med autism eller autismliknande tillstånd, behövs 

stöd om hur de kan gå tillväga för att skapa en skolgång ”som har särskolans fördelar, men 

ändå undervisar efter grundskolans kursplaner”. För att rektorer och alla grundskolor ska 

hinna förbereda sig, krävs framförhållning och en intervjuperson säger: 
 

”Sen kan man väl känna att Skolverket och lagstiftarna har ställt till det litegrann då för dom 

har gjort den här lagskrivningen, den är bra tänkt, men man kanske skulle ha skaffat sig lite 

mer övergångsbestämmelser och lite mer tid för att det ska bli kvalitet på det. Det kom nu 

mycket snabbt inpå.” 
 

På en skola är det rektorns ansvar att de anpassningar som krävs för ett barn också görs och 

det är den som har hand om skolans budget. För att rektorer ska veta vilka anpassningar som 

krävs, är det enligt en intervjuperson viktigt att det förs en dialog mellan rektorer och 

personal, så personalen kan berätta hur situationen runt ett barn ser ut. Efter det är det sedan 

rektorns uppgift att ta ett grundat beslut och för det krävs kunskaper även hos dem. 

”Rektorerna behöver också gå kompetensutveckling”, för det är inte lättare för dem än för 

personalen och en rektor ska precis som personalen kunna möta de här barnen och förstå vilka 

anpassningar som är ett måste och vilka som får kosta lite mer pengar. Enligt flera 

intervjupersoner ska en rektor även se till att personal får den utbildning och fortbildning som 

de behöver. För att kunna det och veta vad personalen behöver, krävs även här en dialog 

mellan rektor och personal samt att rektorn har kunskaper och förstår vad personalen säger 

och vad de skulle kunna tänkas behöva. 

6.1.3 Annan personal 

På en skola finns även annan personal som behöver kunskap om autism och autismliknande 

tillstånd. De behöver det då även de möter dessa barn i deras skolvardag. Denna personal är 

till exempel matpersonal och vaktmästare, enligt flera intervjupersoner. En menar att denna 

personal är viktig för barnen, då barnen nästan alltid äter annan mat och för att praktik med 

till exempel vaktmästaren ofta är uppskattat. 
  

”Man behöver ha en utbildningsinsats på alla nivåer eftersom dom möter både vaktmästare och 

annan personal.” 
 

”Det här är ingen generell kunskap och då kan det bli så tokigt och fel när man kommer till 

maten, det kan bli svårigheter när man ska möta vaktmästaren och vuxna som tycker att det här 

är en ouppfostrad unge som bara gapar och skriker för att få vara som den vill.” 

6.1.4 Fortbildning 

I en grundutbildning, till exempel lärarutbildningen borde mer kunskap om olika 

funktionsnedsättningar ges. All pedagogisk personal i skolan har då redan med sig en viss 

förkunskap om vad de kan komma att möta och vad som förväntas att de ska kunna hantera i 

sitt uppdrag som till exempel lärare. Detta menar en intervjuperson, men säger samtidigt att 

”man kan ju inte få in allt i en utbildning”. Andra anser följande: 
 

”Man behöver redan i grundutbildningen lägga in mer bitar kring detta och sen när man 

kommer i kontakt med ett sådant här barn måste det stå och vänta en konkret utbildning.” 
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 ”Jag tänker att vi som kommun måste ha en strategi för hur vi bygger dels en generell 

kompetens, så vi klarar dom första dagarna, och sedan när eleverna står i farstun hos oss då 

behöver man bygga vidare på den generella kompetensen, så man kan möta dom här barnen.” 
 

När fortbildning ska ske är intervjupersonerna något oense om, men samtliga menar att vilken 

kunskap som behövs beror på vilket barn som står framför personalen och det med tanke på 

att alla dessa barn är olika. En intervjuperson anser att mer kunskap behövs kring hur en 

pedagogisk kartläggning genomförs och skrivs. Den anser att de ofta upplevs som bristfälliga 

och påpekar att handledning från vissa grupper inte ges förrän det finns en färdig 

kartläggning. För att bygga en generell kunskap kring autism, menar flera intervjupersoner att 

det behövs en löpande fortbildning och att det också sker i undersökningskommunen. Dock 

anser några att denna fortbildning inte ger så mycket.  
 

”Det är väl min erfarenhet att man kan få den här föreläsningen eller den här utbildningen, 

men har man inte mött någon elev, eller någon människa med autism, då kan man inte riktigt 

föreställa sig vad det är man hör eller hur det sen ska fungera i praktiken, så det rinner förbi. 

Sen möter man den här eleven och plötsligt går man till samma föreläsning med helt massa 

krokar som behöver behängas med någonting och plötsligt faller det på plats.” 
 

”Det är inte alltid den fortbildning jag var på kanske tar upp den problematiken som samma 

barn, eller det barn jag jobbar med kanske inte alls ligger där utan har en annan problematik 

med någonting, så det är lättare att ta till sig kunskap när man har barnet.” 
 

Dock anser samma intervjuperson som vid sista citatet ovan, att det ändå är bra att personal 

har en viss kunskap innan de möter ett barn med autism eller autismliknande tillstånd. Genom 

det har personalen en förförståelse att utgå ifrån och den förförståelsen kan sedan ”sättas över 

till den man ska jobba med och man vet vilka frågor som kan vara relevanta att ställa”. 

Genom kunskap vet personal också när de ska söka hjälp, så de inte söker den för tidigt eller 

för sent, vilket en intervjuperson menar att det finns en risk för. Denne menar även att 

personal måste veta vart de kan söka efter hjälp och stöd för att kunna skaffa sig den specifika 

kunskapen, men anser att all personal ute på kommunens grundskolor idag inte vet det. 
 

”Jag tycker att det finns ganska gott om folk med olika inriktningar på olika nivåer där stöd 

finns och jag tycker att det finns en ganska tydlig ordning för det, men däremot verkar den 

tydligheten inte vara lika utspridd i organisationen.” 
 

Att det finns gott om folk som personal kan vända sig till för att söka hjälp och stöd, anser 

dock inte samtliga intervjupersoner. En tror att det kommer behövs fler för att kunna täcka det 

behov som finns ute på alla grundskolor i kommunen och att kommunen därför måste se över 

vilka fler som kan ställa upp som handledare.  

6.1.5 Handledning 

Samtliga intervjupersoner är överens om att handledning är viktigt, för att bygga specifik 

kunskap kring varje barn med autism och autismliknande tillstånd och för att skräddarsy en 

skolgång som passar. Handledningen ska ske kontinuerligt, kanske månadsvis eller ett visst 

antal gånger under en termin för att bli relevant och meningsfull, menar en intervjuperson. 

Drar det ut på tiden mellan gångerna hinner det hända för mycket och personalen kan inte 

ställa de frågor som är relevanta för tillfället och som behövs arbetas med för stunden. 
 

”Handledning är viktigt, på nått sätt är det viktigt. Ibland kan man tycka att det inte ger så 

mycket, men man får ju ändå en ventil att släppa ut sina funderingar.” 
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I kommunen finns det idag psykologer att söka handledning ifrån, men enligt en 

intervjuperson ”finns det inte så många psykologer”. 
 

”Vi går till psykolog varannan vecka eftersom arbetsbördan har varit tung att dra både för att 

försvara eleverna från personal som inte har någon förståelse samt för att man kan bli lite 

isolerad när man inte är så många som vill eller kan jobba med dessa eleverna.” 
 

Förutom psykologer, finns idag även msu-pedagoger och autismcentrum att söka hjälp och 

stöd ifrån. Msu-pedagoger står för specialpedagoger med särskilt uppdrag och ”vissa av dem 

är fenor inom det här området”. En intervjuperson säger att de kommer ut och handleder den 

pedagogiska personalen, men samma person önskar att de även kunde vara med mera ute i 

verksamheten så de kan se hur barnens skolgång ser ut i praktiken. Där det praktiska arbetet 

med barnen har önskats, har autismcentrum varit en lösning och en intervjuperson menar att 

den gruppen dels hjälper till praktiskt med barnen och även ger personalen vägledning eller 

handledning, beroende på vad de är i behov av. Autismcentrums personal är idag anställd 

inom särskolan, men i och med den nya skollagen där barn med autism och autismliknande 

tillstånd inte längre har rätt till särskola menar en intervjuperson att ”vi måste fundera över 

hur autismcentrums roll ska se ut, för där finns också en kompetens här inom”. Som det ser ut 

idag kommer autismcentrum att läggas ner till hösten.  

6.1.6 Andra att söka hjälp och stöd ifrån 

I kommunen finns det också andra att söka hjälp och stöd ifrån. Specifik hjälp kring en elev, 

menar flera intervjupersoner går att få från skolsköterskan, kuratorn och skolläkaren samt att 

personal kan söka sig till de speciallärare eller specialpedagoger som finns på skolan. En av 

de intervjupersonerna menar att personal även kan vända sig till barn- och 

ungdomshabiliteringen samt till omsorgsförvaltningen, för att skaffa sig mer kunskap om 

själva funktionsnedsättningen. På en skola har personalen använt sig av både habiliteringen 

och omsorgsförvaltningen och en intervjuperson menar att de båda är duktiga att ta till som 

hjälp på olika sätt och att den skolan gjorde det i syfte att de skulle leda studiecirklar med 

personalen. Några intervjupersoner nämner även att personal kan ta hjälp från spsm, 

specialpedagogiska skolmyndigheten. De finns inte i kommunen, men går att kontakta för 

föreläsningar och på deras hemsida går det att få tips och idéer, säger en intervjuperson. 

Genom spsm menar denna att det går att skaffa sig mer generell kunskap kring autism och 

autismliknande tillstånd och vad som behövs för dessa barn i deras skolgång, men att det inte 

går att få någon specifik kunskap kring ett barn. Det gäller att ”headhunta det man vill ha”, 

men oavsett varifrån personal får hjälp och stöd, behöver de ha tillräcklig kompetens för att 

kunna ta emot de råden som de får och för att sedan kunna omsätta dem i praktiken. 
 

6.2 Samarbete 

 

En intervjuperson anser att ”en lärare inte kan kunna allt” och menar att en lärare inte ska 

jobba själv, utan att den ska ha andra runt omkring sig som kan hjälpa till i arbetet. Att 

samarbeta med svåra och jobbiga frågor, kan vara en förutsättning för att komma igenom 

arbetet och kunna göra det bästa för varje barn. Samtliga intervjupersoner tar upp att 

samarbete är en förutsättning i arbetet med barn med autism eller autismliknande tillstånd i 

skolan och det just för att de barnen är så speciella. En säger att, ”det krävs samarbete av 

olika former, både inom skolan och med hemmet”. 
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6.2.1 Föräldrar 

Flera intervjupersoner nämner barnens föräldrar och deras roll i barnens skolgång. En menar 

att den har ett mycket tätt samarbete med barnets föräldrar, för att de i skolan ska veta hur det 

är hemma. En annan menar dock att det är vanligt att skolan och hemmet har olika syner om 

vad som är bäst för barnet, vilket försvårare ett samarbete. 
 

”Ibland har vi svårt att få föräldrar att acceptera vissa lösningar, de kanske inte vill att deras 

barn ska vara annorlunda och behöver olika former för stöd. Ibland tar det några veckor ibland 

ett halvår och ibland går det aldrig att hitta hem och då är problemet, barnet är fortfarande där 

i mitten, men problemet ligger på en annan nivå och helt andra lösningar ska till.”  
 

Ett samarbete behöver ske över vart ett barn ska gå i skolan. Enligt en intervjuperson finns det 

föräldrar som absolut inte vill att deras barn ska gå någon annanstans än i en grundskoleklass, 

men säger även att det ringer många föräldrar för att fråga om det finns någon skola där deras 

barn kan få gå, en skola som kan tillgodose deras barns behov. 
 

”Inkludering svänger va, men man ska inte glömma att det fortfarande är fler föräldrar som vill 

att deras barn ska gå på hemskolan, än de som frågar efter en särskild speciallösning.”  

6.2.2 Arbetslag 

Att arbeta i ett arbetslag medför att pedagogisk personal på en skola inte behöver arbeta 

själva. En intervjuperson säger följande: 
 

”Man ingår ju oftast i någon form av arbetslag, så där vill man ju gärna tro att det med 

tillräckligt god personaltäthet och planering kan få kompetenser att lappa varandra.” 
 

Samma intervjuperson anser att när fler personal jobbar tillsammans, är det fler som kan 

hjälpa till i arbetet med de pedagogiska kartläggningarna. Den som ska skriva kartläggningen 

kan fråga de andra, om det är så att den inte vet hur den ska skriva. En annan intervjuperson 

anser att en personal skulle känna sig mycket ensam i arbetet med barn med autism och 

autismliknande tillstånd, om det vore så att jobbet som lärare var ett ensamarbete. Ytterligare 

en annan nämner att det inte bara finns det närmaste arbetslaget, utan att det även oftast finns 

andra arbetslag på en skola dit det går att vända sig om det är så att svårigheter uppstår i 

arbetet eller om personalen känner sig ensam.  

6.2.3 Särskolan  

Då barn med autism och autismliknande tillstånd tidigare varit och fram till 1 juli får vara en 

del av särskolan, menar flera intervjupersoner att stora kunskaper kring autismspektrumet 

finns där och att det är viktigt att grundskolans personal på något sätt tar del av särskolans 

kunskaper. En intervjuperson nämner gymnasiet som extra viktigt, då barn med autism och 

autismliknande tillstånd nästan alltid gått över till gymnasiesärskolan när de kommer upp i 

den åldern, alternativt valt något annat.  
 

”Vi har många samtal med gymnasieförbundet, hur de ska inrätta sin verksamhet. För dom här 

kunskaperna har dom också idag inom sin gymnasiesärskoleverksamhet och där måste dom så 

att säga frigöra och göra mer flexibelt i framtiden.”  
 

Enligt en av intervjupersonerna är det viktigt att kommunen följer de regler som är bestämda, 

men denne är lite rädd för den tilläggsparagraf som står i nya skollagen, som säger att fler 

barn än de med en utvecklingsstörning kan vara välkomna i särskolan. Det kommer i 

kommunen dock inte att gälla barn med autism eller autismliknande tillstånd och ”vi kommer 

förmodligen få vara fartklossar i att förklara att det är så”. 
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6.3 Ekonomi 

 

Barn med autism och autismliknande tillstånd är kostsammare för en skola i jämförelse med 

andra barn med olika diagnoser, menar flera intervjupersoner. En anser att dessa barn både är 

mer utmanande för den pedagogiska personalen att ha och undervisa samt att de kräver mer 

resurser. En annan menar att de högre kostnaderna för dessa barn, till stor del beror på ren 

okunskap och att det kan gå åt mindre resurser om personalen får kunskap kring autism, så de 

förstår vad det handlar om.  

6.3.1 Skolpeng 

Skolpengen för ett barn i grundskolan ligger idag på cirka 60 – 70 000 kronor, menar en 

intervjuperson, men det beror på vilken årskurs det gäller då äldre barn har en högre skolpeng 

gentemot yngre. Intervjupersonen tror att grundskolor får cirka ytterligare 100 000 kronor om 

ett barn är individintegrerat, men menar att då barn med autism och autismliknande tillstånd 

kommer att läsa efter grundskolans kursplaner är de inte längre individintegrerade i 

grundskolan och grundskolor kan inte få de extra pengarna. 
 

”En annan bit är resursbiten så att säga, hur kan vi stötta kring dom här barnen. Det kan ju 

hända att man faktiskt måste ha en prislapp på även dom här barnen precis som vi har på 

individintegrerade särskoleelever.”  
 

I kommande budget, menar några intervjupersoner att dessa summor kommer ändras och att 

skolpengen för alla barn i grundskolan kommer sänkas. Det är ännu inte bestämt hur mycket, 

men den kommer att göra det för att kunna skapa ett tilläggsbelopp som ska vara riktat till 

barn med ”särskilda särskilda behov”. Barn med autism och autismliknande tillstånd kan ingå 

där, om det är så att skolor kan visa på att barnen har extra särskilda behov. Att skolpengen 

sänks, menar en intervjuperson inte innebär att skolor kommer att få för lite pengar, utan att 

de istället haft en för hög skolpeng idag. Dock menar denne att det kommer bli en pedagogisk 

utmaning att förklara det för personal och rektorer i kommunens grundskolor. 

6.3.2 Tilläggsbelopp 

”Det är ett tillägg som man får söka för barn med funktionsnedsättning som för sin egen person 

behöver någonting av lokalanpassning eller personal eller material eller någonting annat.” 
 

En kommun i närheten av undersökningskommunen har lagt undan en pott med pengar som 

de kallar tilläggsbelopp. De har från den ordinarie skolpengen satt undan cirka 6 – 7 miljoner 

kronor och en intervjuperson anser, att om undersökningskommunen gör detsamma skulle den 

summan räcka till mellan 20 - 25 barn beroende på vilket stödbehov de har. Grundskolor vilka 

har ett barn med ”särskilda särskilda behov” kommer ha möjlighet att kunna äska pengar från 

detta tilläggsbelopp genom att rektor lämnar in en ansökan tillsammans med en pedagogisk 

kartläggning. Sedan är det upp till en ansvarig person på kommunen att gå igenom dessa 

ansökningar och avgöra om skolor ska få pengar eller inte. En menar att den personen inte 

kommer att bli populär, då pengarna inte kommer att räcker till alla. 
 

”Vi kan få en form av äskandecirkus och där vill vi inte hamna. Istället får vi föra någon slags 

bedömningsmall så att man motar Olle i grind. Det är ju liksom, dom ansökningarna om 

tilläggsbelopp som man får ska vara väl grundade.” 
 

”Dom skolor som har många elever med svåra funktionsnedsättningar skulle så att säga bli 

vinnare i den här karusellen, men dom skolor som har få såna här barn skulle bli förlorare för 

att de får mindre elevpeng. Det extra tillägget kommer vara öronmärkt för de som får det.” 
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För att en ansökan ska vara väl grundad, anser en intervjuperson att det inte räcker med en 

pedagogisk kartläggning, utan att den behöver kompletteras med en social, en medicinsk samt 

en psykologisk utredning. Det vill säga samma utredningar som krävs för att ett barn ska bli 

mottaget i särskolan. Samma person menar även att det troligen krävs mer än en termin för att 

kunna komma fram till att ett barn har ”speciella speciella behov”. Innan en ansökan om 

tillägg lämnas in måste personal ha hunnit pröva alla tänkbara verktyg och de ska ha tagit 

kontakt med till exempel skolsköterska, kurator, speciallärare eller specialpedagog samt 

handledare.  ”I den bästa av världar” menar en intervjuperson att detta tilläggsbelopp skulle 

komma som ett extrabelopp från kommunstyrelsen och säger att kommunen kommer att pröva 

det, men denne är mycket tveksam till att det kommer fungera. En annan intervjuperson vill 

påpeka att om skolpengen sänks och skolan inte får några extra pengar från tilläggsbeloppet, 

kommer pengarna till dessa barn aldrig att räcka. 
 

6.4 Organisatoriska alternativ i grundskolan 

 

I undersökningskommunen sattes det samman en grupp, vilken hade till uppgift att bland 

annat arbeta fram en plan över hur skolgången för barn med autism och autismliknande 

tillstånd skulle kunna se ut. Det säger flera intervjupersoner och menar att den planen idag 

innehåller tre steg. I det första ska barnen gå i en grundskoleklass, i det andra kan skolgången 

ske någon annanstans på den ordinarie skolan och i det tredje sker skolgången på en helt 

annan plats, kanske en helt annan skola. Vad som avgör vilket steg som används till varje 

barn, beror på barnets behov. Förutom denna plan finns ytterligare en möjlighet för barnen 

och det är att de är inkluderade i särskolan. Dock det yttersta målet är att stanna vid det första 

steget, men några intervjupersoner ställer sig frågande till det. 
 

”Man ska inte exkludera, utan man ska inkludera. Det är ju det som är vägen, men jag vet att 

det är himla lätt att säga, för sen ska det ju göras. Och jag tror att det jobbiga med det är att 

det finns inget enkelt svar och det finns inget generellt svar eftersom dom här barnen 

uppenbarligen är, trots att vi säger att det är en och samma diagnos, ändå är väldigt olika.” 
 

”Det är inte meningen att barnet ska gå själv hela tiden, det har vi ju sett, men det är ju klart att 

för en del barn är det den enda vägen och då ska det vara så, men man måste pröva inkludering 

av någon form.” 
 

Flera intervjupersoner säger att frågan: ”Till vems nytta är inkluderingen?”, måste ställas till 

varje barn. Är det för att de professionella på en skola ska må bra eller är det för barnens 

bästa? En intervjuperson menar att oavsett vart den organiseras, är det viktigt att alla är 

överens och att skolan ser till barnens bästa. Gällande trestegmodellen nämner en 

intervjuperson att det är en bra plan, men poängterar att den bara är en plan än så länge. 
 

”Jag slåss mycket för vår trestegsmodell, men jag vet inte riktigt hur vi ska få till den bara. 

Alltså kan förvaltningen, alltså kan man på något sätt underlätta för verksamheten där ute, dels 

erbjuda kompetensutveckling, men på något annat sätt också hitta modeller som man kan visa 

skolan, skulle man också kunna göra.” 

6.4.1 I klassrummet 

I det första steget går alla barn med autism och autismliknande tillstånd i en grundskoleklass. 

Flera nämner att det inte är ett måste att barnen är med i klassen hela tiden, utan att det går att 

anpassa. Kanske ska barnen bara vara med vissa lektioner, som personalen vet att de klarar av 

eller kanske ska barnen utgå ifrån klassen alla lektioner, men att det finns ett ställe dit de kan 
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dra sig undan om det är så att det blir för mycket i klassrummet. De tider som barnen är 

klassrummet är det viktigt med en tillhörighet i gruppen, nämner en intervjuperson. 
  

”En inkludering är ju att dom går tillsammans med andra barn och dom här barnen ska gå 

tillsammans med andra och ska nå samma mål. En lyckad inkludering är ju där dom är 

accepterade och respekterade i klassen och medräknade som klasskamrater, inte bara att man 

är på plats, utan att man är medräknad, för det hör ju ihop med deras trivsel och trygghet.” 
 

”Tillsammans med andra kan man om man vill ingå i en kommunikation och dialog och vi 

vuxna kan aldrig ge det som barnen ger varandra och vi utmanar inte heller barnen på det 

sättet. Utan det har olika kvaliteter och den kvalitén är viktig att kunna erbjuda dom i den 

omfattningen som fungerar för dom här eleverna och som dom klarar av.” 
 

Det räcker inte att barnen bara finns där för att de ska vara en del av en klass, utan de behöver 

ingå i ett socialt sammanhang. En intervjuperson säger att de här barnen har svårt med sociala 

sammanhang, men om inkludering i en grundskoleklass ska bli lyckad är det viktigt att barnen 

får vara med och är medräknade av de andra kompisarna. Samma person nämner att denne 

haft ett barn med autism i en grundskoleklass och att det var lättare då barnen var yngre. 
 

”För vissa blir det svårare att gå inkluderad i en vanlig klass ju äldre de blir. De hänger inte 

med i alla förändringar som sker med klasskamraterna och har inte någon förståelse för att de 

tänker och tycker olika ju äldre de blir.” 
 

En intervjuperson säger att denne inte riktigt tror på inkludering för de här barnen och menar 

att om de ska inkluderas i en grundskoleklass, så måste det ske på deras villkor. Det går inte 

att förutsätta att alla ska vara med på allt, utan ”villkoren måste den som har handikappet 

ställa”. Det är även viktigt att andra i omgivningen, till exempel elever, föräldrar och annan 

personal, vet vad autism innebär, för det ökar förutsättningarna för en god inkludering. 
 

”En lyckad inkludering, det är egentligen att bli bemött på den nivån man är på och det är ju 

upp till personalen och delge för föräldrar och övriga barn.”  
 

Oavsett på vilken nivå barnen ligger inom autismspektrumet, är det för nästan samtliga viktigt 

att de kan dra sig undan från klassen då de känner att det blir för mycket och blir för jobbigt. 
 

”Beroende på hur deras autism ser ut, skiljer det sig hur mycket de klarar att vara i en vanlig 

klassituation. Det är viktigt att de kan gå undan och tanka energi, för att nå målen så långt det 

går utan att de mår dåligt och får depressioner.” 
 

En möjlighet för barn med autism och autismliknande tillstånd då de tillhör en 

grundskoleklass, menar flera intervjupersoner är att de får chansen att kunna imitera det 

klasskompisarna gör. En säger att det dock förutsätter att klasskompisarna gör goda saker som 

de kan imitera, men även att det kan vara svårt för dessa barn att imitera då de inte alltid 

förstår hur de ska göra. En annan säger att det kan vara bra att vara med i ett 

klassrumssammanhang och se de andra arbeta, för genom det kan det vara lättare att även få 

barnet med autism att arbeta. 

6.4.2 På skolan 

För de barn vars behov gör att en skolgång i en grundskoleklass inte fungerar, är nästa steg att 

det skapas en grupp på skolan. I den gruppen kan det vara så att enbart barn med autism och 

autismliknande tillstånd går, nämner en intervjuperson, men en annan menar att det inte bara 

behöver vara de barnen, utan att det viktiga är att de som går i gruppen fungerar bra 

tillsammans. Det är upp till rektorn att starta gruppen och i arbetet kan denne behöva hjälp.  
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”Det kanske är tre barn som har samma typ av handikapp, vore inte det alldeles utmärkt om 

man hade en eller två personal som hade hand om den här gruppen.” 
 

”En mindre grupp, ja kanske är det bra att ha mer normala med i den, så att dom blir lite mer 

referenser, men det bör ju vara barn som är något att ta efter, så att det inte blir dom stökiga 

barnen för då blir det inte den bästa miljön för dom.” 
 

Alla barn med autism och autismliknande tillstånd klarar inte av att vara i en liten grupp, utan 

behöver enskild undervisning på skolan, säger en intervjuperson. Även en annan menar att 

enskild undervisning kan behövas, men att personal behöver tänka på att enskild undervisning 

kan skapa för höga krav på ett barn. Kanske kan enskild undervisning och undervisning i liten 

grupp kombineras och att båda de delarna kan kombineras med klassrumsundervisning. 

Skolan ska anpassa skolgången utefter vad som fungerar för var barn. En menar att där barn 

får sin skolgång organiserad i en liten grupp eller får enskild undervisning, ska skolan arbeta 

mot att barnet kommer tillbaka till sin klass igen. Det är inte alltid det fungerar, men personen 

menar att skolan efter hand ska pröva undervisning i klassrummet vid de tillfällen det skulle 

kunna fungera och det för att små grupper inte ska bli permanenta. Inte ens de grupper som 

arbetas fram i det andra steget ska bli permanenta. Att barn ska gå i små grupper eller få 

enskild undervisning på heltid, är inget som snabbt ska bestämmas, säger en intervjuperson. 

6.4.3 På annan plats 

Om barnens behov inte möjliggör en skolgång varken i klassen eller på annat ställe på skolan, 

är det tredje steget enligt gruppens plan att det i kommunen ska starta en klass för barn med 

autism och autismliknande tillstånd. Idag finns redan en klass för barn med Aspergers 

syndrom, berättar flera intervjupersoner, och den klassen tillhör ett skolområde, men ligger 

vid sidan om en grundskola. Vart kommande ”autismklass” kommer att starta upp, säger 

några intervjupersoner att de ännu inte vet. Flera använder ordet ”autismklass” och en säger 

att det inte är ett bra namn, men att den får kallas det tills den startat upp och fått ett namn. 

Detta tredje steg kommer att bli en central lösning för hela kommunen och det innebär att 

vissa barn som i framtiden kommer att gå i denna klass, kan få åka en bit för att ta sig till 

skolan. En intervjuperson ställer sig frågan om vilka åldrar som denna ”autismklass” kommer 

att omfatta och säger att klassen med Aspergers syndrom omfattar barn som går på högstadiet. 
 

”Finns det ett behov av att starta en autismklass i samma åldrar som klassen med Aspergers 

syndrom eller är behovet större att vi har en autismklass för dom lägre åldrarna? Alltså allt 

handlar ju om prioriteringar, för vi kan inte göra allt.” 
 

”Autismklassen” kommer inte att kunna starta upp till hösten, men flera intervjupersoner 

berättar att en rektor kommer starta upp en egen ”autismklass”. Rektorn har gjort den 

lösningen då denne visste att flera barn med autism och autismliknande tillstånd tillhörde 

skolområdet och till hösten skulle börja på skolan. Det blir en lokal lösning för denna skola 

och en intervjuperson nämner att den i framtiden kanske kan bli den centrala lösningen. En 

annan säger, att en möjlighet med en central lösning är att utbildning kan riktas till den 

personalen som kommer att jobba där.    

6.4.4 Inkluderad i särskolan 

Ytterligare ett alternativ som kan finnas för barn med autism och autismliknande tillstånd är 

att de kan vara inkluderade i särskolan. Flera intervjupersoner menar att det i första hand ska 

vara en möjlighet för de barn som redan vistas i särskolan, men inte längre får tillhöra den 

skolformen, och att det inte är en bra lösning för alla. För de som går i särskolan kan det vara 

en bra lösning att de får gå kvar, för som en säger så kan skolan inte bara rycka upp ett barn, 
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utan måste ge både barnet och föräldrarna tid att tänka. Denne menar även att det inte finns 

några andra färdiga lösningar för de barnen idag. 
 

”Lagen pratar ju om integrering och man pratar ju om det åt båda håll så att säga, att 

särskolebarn kan gå i grundskolan och grundskolebarn kan gå i särskolan.” 
 

”Man kan per definition säga till ett barn som gått i särskolan, att nä nu får du inte vara här 

längre, för det har lagstiftarna sagt, men det har inte lagstiftarna sagt, lagstiftarna har sagt att 

vederbörande inte får vara inskriven i särskolan.” 
 

Samma intervjuperson är tveksam om särskolan ska säga ja om en rektor i grundskolan frågar 

om inkludering i särskolan för ett barn som går hos dem. Kanske är det så att särskolan måste 

”sätta ett pris” för att barn ska få gå där, utan att vara mottagna och att rektorn i grundskolan 

måste vara beredd på att betala en summa. Det får inte bli ”en ekonomisk lösning för 

grundskolor”. Flera nämner att en inkludering i särskolan kan medföra en trygghet för barnen, 

att de får en lugnare miljö och att möjligheten att hitta en kompis är större. 
 

6.5 Skolgång i grundskolan för barn med autism och autismliknande tillstånd 

 

Funktionsnedsättningar inom autismspektrumet är mycket speciella, enligt samtliga 

intervjupersoner. Några av dem frågar sig om personal i grundskolan verkligen kan ställa 

samma krav på dessa barn som övriga grundskolebarn vilka inte har en diagnos. 
 

”Kunskapsmålen, ja, jag tycker att man ställer oerhörda krav på en med handikapp, nu tar jag 

väl i men det är som att säga till en som sitter i rullstol, du måste springa 60 meter annars är du 

inte godkänd.” 

6.5.1 Pedagogisk personal 

Hur bra en skolgång kan bli hänger mycket på den pedagogiska personalen, deras kunskaper 

och deras förmåga att åstadkomma anpassningar. En intervjuperson säger: 
 

”Många gånger blir jag väldigt imponerad över vad man åstadkommer med väldigt lite tack 

vare att man begriper så mycket.”  
 

En annan intervjuperson menar att det är bra om personalen som jobbar tillsammans har 

samma syn på barnet, så de inte motarbetar varandra. Det är även enligt samma person viktigt 

att det är fler personal kring varje barn med autism och autismliknande tillstånd och det för att 

barnen utmanar så mycket och även för att personalen då kan hjälpas åt att hitta bra strategier 

för att komma framåt i arbetet. Flera intervjupersoner menar att en ensam lärare i en 

grundskoleklass inte kommer att orka eller ha tiden att anpassa för alla barn på ett bra sätt, 

utan att det kommer behövas fler personal för att kunna se till alla barns behov. Hur många 

barn som går i en klass kommer att spela en stor roll, säger en person, men menar att en 

ensam lärare ändå inte kan klara av arbetet. Andra menar att om en ensam lärare ska klara 

arbetet, beror på hur stora behov de andra barnen har och hur grav autism barnet har. Det är 

rektorn som avgör antalet personal i en klass, då det är den som har hand om budgeten. 

6.5.2 Klasskompisar 

Det är enligt en intervjuperson viktigt att klasskompisar precis som personal på en skola har 

kunskap och förstår vad autism innebär. Denne säger: 
 

”Det ställer ett stort krav på den som ska vara i den här gruppen, som ska vara med det här 

barnet om det har ett udda beteende.” 
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En annan menar att personalen måste se till både barnen med autism och de övriga barnen, 

men att det inte alltid är så lätt då barn med autism ofta kräver en vuxens uppmärksamhet. 
 

”Ibland får dom andra stå tillbaka för att man måste reda ut en sak, för man kan inte alltid 

tillgodose deras behov samtidigt som man tillgodoser dessas behov.”  
 

Det är därför enligt en intervjuperson viktigt att personal hjälper de andra barnen med att få 

förståelse, genom att barn och personal pratar om hur de bäst beter sig och hur de inte ska 

göra. Det är även viktigt att personalen berömmer de andra barnen för att de har förståelse och 

är duktiga och att personalen är lyhörd för de andra barnen. En annan intervjuperson menar 

även att personalen alltid måste ”jämka olika behov mot varandra” och att det inte går att 

enbart anpassa för ett barn, utan allas behov måste ses till för att alla barn ska kunna fungera i 

skolan. För att det ska underlätta i en klass för personalen, är det bra att se över 

gruppsammansättningen och planera vilka barn som ska gå i vilken klass, det finns då en plan 

över i vilken klass barnet med autism eller autismliknande tillstånd bör ingå. Dock menar en 

intervjuperson att det inte går att planera allt. 
 

”Ibland funkar det jättebra, men det beror ju på hur dagsformen är. Alltså hur det har varit 

hemma, allt som påverkar runt omkring. Om det är lyckade omständigheter runt omkring hela 

tiden, då kan man vara själv i en klass och få det att fungera och flyta, men ibland är det kaos. 

Då behövs en personal per elev, alltså på dom autistiska och sen dom andra då för där har vi ju 

vanliga läs- och skrivsvårigheter som också behöver tillgodoses.” 
 

Vissa barn med autism och autismliknande tillstånd kan bli arga och aggressiva, menar några 

intervjupersoner. En av dem menar att klasskompisar kan utnyttja detta av olika anledningar 

och därför är det viktigt att ge barnen med autism och autismliknande tillstånd redskap om hur 

de ska hantera sådana situationer utan att de blir arga och kanske slåss. 
 

”Dom lär känna varandra otroligt väl och de lär känna varandras starka sidor och varandras 

svaga sidor, så vet man att nån reagerar med att bli arg och vad dens akilleshäl är, så vill man 

ha den arg så kan man trycka på den rätt snabbt och det kan vara allt från att, alltså kan vara 

för att man själv inte vill göra någonting eller att man tycker att det är kul eller att man ska 

imponera på nån. Alltså det är ju så lätt hänt, för dom är ju bara barn.”  

6.5.3 Klasstorleken 

Att sitta i en stor klass kan vara jobbigt för ett barn med en diagnos inom autismspektrumet, 

menar några intervjupersoner. De kan behöva ett mindre sammanhang, men som alla 

intervjupersoner nämner beror det helt på barnens behov och som några nämner beror det 

även på barnens ålder, för oftast blir det svårare ju äldre barnen är att få dem att vilja ingå i ett 

klassrumssammanhang och bli medräknad som klasskompis. En säger: 
 

”Det beror som sagt på elevens status om han kan vistas i en, det brukar i alla fall vara en 

ganska stökig miljö att vara i skolan och kan man verkligen sitta i en klass, då är man väldigt 

duktig eller tålig eller nått sånt. Alltså jag tror att man behöver nått ställe att kunna försvinna 

in på, alltså få en läromiljö som är bättre.” 

6.5.4 Läromedel 

Oftast behöver alla barn med autism och autismliknande tillstånd anpassning av det läromedel 

de ska jobba med, de behöver ”material som är anpassat efter deras utveckling”. En 

intervjuperson säger att ”problemet är mer kunskaper än materialet” och menar att all 

personal inte vet hur de ska anpassa läromedlet, men att alla åtminstone ska veta vart de kan 

få reda på vilket läromedel som behövs. Andra säger följande gällande läromedel: 
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”Jag tror att det anpassade material som behövs, idag finns ute på kommunens grundskolor.” 
  

”Nej jag tror inte att det finns. Man måste lära sig att bygga material och tillverka material och 

många lärare är jätteduktiga på det och tycker det är jätteroligt och sen behöver man ju 

använda specialpedagogiska skolmyndigheten och så vidare för att köpa in och där tänker jag 

att den ekonomiska frågan inte kan vara något stort problem, det är få elever det handlar om.” 
 

”Det finns inget anpassat material för dessa barnen direkt, inget material du kan köpa direkt 

för barn med autism. … Man har ofta fått anpassa det själv utifrån dom krav som 

undervisningen säger så att säga.” 
 

Som med alla anpassningar, är det även vid läromedel stora individuella skillnader mellan 

dessa barn, säger en intervjuperson. Denne menar att det gäller för personalen att anpassa 

kravnivån i materialet och att vara flexibel, för det är mycket möjligt att ett läromedel 

fungerar en dag, men inte en annan och att en bok inte fungerar som bok, men kan fungera om 

den ”slaktas” ner till enskilda sidor. En annan intervjuperson menar att det ofta behövs andra 

läromedel än böcker, till exempel andra medier som dator och film samt att datorn i sig brukar 

vara mycket användbar och att dessa barn kan behöva en egen. 

6.5.5 Lokaler 

För de barn med autism och autismliknande tillstånd som går i ett klassrum tillsammans med 

flera andra, kan det behövas skärmar som skärmar av barnen från de övriga klasskompisarna, 

säger en intervjuperson. Dock ibland räcker det inte med en skärm, utan att det behöver finnas 

ett litet rum dit barnen kan gå för att jobba eller bara för att vila upp sig. 
 

”Vore det så att det fanns ett klassrum där du bredvid har ett grupprum eller ett mindre rum 

och vet man att det kommer en klass som har ett barn som ibland behöver coola ner sig lite eller 

behöver gå undan för att kunna lära sig på bästa sätt, då vore det ju smart om man la den 

klassen där. Men ibland finns inte dom förutsättningarna och då får man laga efter läge.” 
  

Att förutsättningarna för extra lokaler till dessa barn inte finns, nämner flera intervjupersoner. 

De menar att de behöver lokaler för att få skolgången och skolarbetet att fungera på bästa sätt, 

men att dagens skolor inte är byggda för barn som behöver små rum och att det inte finns en 

”uppsjö av lediga lokaler”. En intervjuperson menar att de rum som ändå kan vara lediga 

oftast finns långt från klasskompisarna och andra säger följande:  
 

”Lokalfrågan är inte så lätt när skolorna redan står på plats. Sen har vi inte varit så duktiga att 

tänka på barn med funktionsnedsättningar då vi planerar nya skolor. Man tänker mycket på 

utseendet, ljusinsläpp och andra grejer och dom här barnen kanske behöver precis tvärtom.” 
 

”Jag måste säga att de som kan är fantastiska på att få till någonting av ingenting, med 

skärmar, skrubbar, grupprum eller resursgrupper och jobbar både inkluderande och att man 

kan få en egen miljö och hjälpa eleven att hitta strategier. Alltså har man kompetenta vuxna, så 

är man fantastiskt duktig på att hitta kluriga lösningar på miljöer som är väldigt svårarbetade.” 
 

Det är inte bara klassrummet som behöver ses över och anpassas i och flera intervjupersoner 

nämner även matsalen. En person säger att ”våra skolmatsalar inte alltid är så lysande och 

lätta”. Maten kan vara ett problem, kön till maten ett annat och det kan vara för mycket ljud- 

och synintryck där. Denne menar att det kanske är så, att där det finns en personalmatsal ska 

den inte bara vara för personalen, utan även för de barn som behöver en lugnare miljö och det 

för att många barn behöver komma ifrån, precis som personal behöver komma ifrån på raster. 
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6.5.6 Skolgården 

Klasskompisar är viktigt, men ofta uppstår missförstånd för att barnen men autism och 

autismliknande tillstånd inte förstår klasskompisarna och för att klasskompisarna inte förstår 

dem. Det säger en intervjuperson och menar även att det därför inte bara är viktigt med 

anpassningar i klassrummet, utan även under raster.  
  

”Dessa barn, de är framförallt barn och så ska man addera till deras funktionshinder som gör 

att dom här, vad ska man säga humörsvängningar, trots, koncentrationssvårigheter och allting 

på nått sätt inte fördubblas, man kanske tiodubblas. För dom här barnen är inte enkla och dom 

är inte enkla för sina jämnåriga heller ju, så som lärare till dom här barnen så utsätts man inte 

bara för vad som händer under lektionerna utan även vad som händer på rasterna.” 
 

”Det ska finnas en lugn skolmiljö någonstans, även utemiljön ska vara lugn på vissa ställen så 

att man kan klara av att vara där.” 
 

6.6 Måluppfyllelse efter grundskolans kursplaner 

 

Alla intervjupersoner nämner att barn med autism och autismliknande tillstånd till hösten ska 

nå samma mål som övriga grundskolebarn och för att de ska ha störst möjlighet att kunna nå 

dem krävs anpassningar. En intervjuperson nämner att dessa barn har lika stor rätt till en 

måluppfyllelse, men att skolor lyckas dåligt med det. Andra menar att måluppfyllelsen är låg 

för dessa barn, för att de oftast inte klarar att nå godkänt i alla ämnen och att 

funktionsnedsättningen medför att förmågan till att kunna nå målen inte alltid finns. 
 

”Det ser olika ut och skolorna har olika förutsättningar beroende på vilken personal man har, 

hur lokalerna ser ut och vad barnet behöver, för det är ju där man börjar och sedan sätter det 

andra begränsningar.”  
 

En intervjuperson menar att personal måste ta vara på de bra dagarna hos barnen. Denne anser 

att barnen vissa dagar kan ta till sig mer kunskap och då gäller det för personalen att på ett bra 

sätt kombinera flera kursplanemål i ett arbetspass. Det krävs att personalen och stor insyn i 

kursplanemålen, för att barnen under sin skoltid ska hinna arbeta med så många mål som 

möjligt. I särskolan kan barnen få den anpassning de behöver, då kunskap om autism finns 

där. Dock ser en intervjuperson en risk med att barnen går kvar i särskolan som inkluderade 

och det är att personalen där kanske lägger sig på en lägre nivå än personalen i grundskolan 

skulle ha gjort och gör det då särskolan och grundskolan arbetar efter olika kursplaner och att 

barnen i jämförelse med de som är mottagna i särskolan är duktigare. Oavsett vart barnen går, 

ser flera personer ett måste med att använda scheman av olika slag för barnen. Hur de ska se 

ut, beror på vilket barn det är och vad dess behov är. Genom ett schema vet de vad de ska 

göra och vad som förväntas av dem och skoldagarna blir strukturerade. 

6.6.1 ”Pysparagrafen” 

När det gäller att sätta betyg, menar en intervjuperson att personalen måste göra en 

bedömning och denne säger även att grundskolans höga kunskapskrav lätt kan knäcka barnen. 
 

”Vissa dagar kan den här människan detta och vissa dagar inte. Ja den gången klarade han att 

prestera så mycket och kunde verkligen redovisa, ja han når det målet, men han kanske inte kan 

tillgodogöra sig alla delar för då slår de tillbaka på dom andra delarna. Jag har svårt att se, att 

många av dom här eleverna kommer att nå målen i grundskolan.” 
 



   

Sida 41 av 52 

 

Samtliga intervjupersoner frågar sig om personal verkligen kan sätta ett godkänt betyg i ett 

ämne om det är så att flera av kursplanemålen inte är uppnådda. Flera säger att det skulle vara 

att lura barnen att de kan något som de egentligen inte kan. 
 

”Det är svårt om man då kan sätta ett betyg och där diskuteras väldigt mycket och det handlar 

oftast att man inte sätter ett godkänt, gör det. För dom har inte den förmågan till att klara det. 

… När det gäller förmågor är det svårare att använda en pysparagraf.” 
 

”Pysparagrafen” är bra, men smal säger en intervjuperson och menar att den innebär att bara 

ett fåtal mål inom en kursplan kan plockas bort. Den anser även att den kan vara svår att 

använda utifrån den här funktionsnedsättningen, då det oftast inte räcker med att ett fåtal mål 

tas bort utan att många skulle behöva tas bort för att barnen ska kunna nå ett godkänt betyg. 

En annan anser att ”pysparagrafen” kanske kan användas för kunskapsmål i simhallen, om det 

är så att ett barn har vattenskräck, men den anser att paragrafen är svår att använda. 
 

”Att ta hänsyn är svårt och att ta hänsyn till det kan handla om att du behöver längre tid för att 

klara av det, om du har ett prov, så kanske behöver du fyra timmar för att göra provet och då 

ska du få det, men du kan inte sänka kunskapskraven.” 
 

Det finns en risk att ”pysparagrafen” tolkas olika och en intervjuperson menar att det då finns 

en risk att skolor inte kan prata om likvärdighet och rättsäkerhet för barnen. Denne säger att 

den är livrädd för vad som kommer att hända när alla ”sätter tänderna i pysparagrafen”. 

6.6.2 Tionde och elfte skolåret 

En intervjuperson menar att barn med autism och autismliknande tillstånd kan behöva längre 

tid i skolan, även om personalen komprimerar och försöker sätta ihop flera kursplanemål 

under samma arbetspass. Den anser att det inte går att trycka in hur mycket som helst för 

dessa barn under deras skoltid, då många är kravkänsliga. En möjlighet kan från och med 

hösten vara att alla barn i grundskolan får möjligheten att kunna gå kvar både ett tionde och 

ett elfte skolår. Möjligheten finns om det är så att barnen inte har nått upp till ett godkänt 

betyg i flera ämnen. Dock går det inte att tvinga någon elev att gå kvar, menar en 

intervjuperson, utan det är upp till barnen och deras föräldrar att avgöra hur de vill göra. 
 

6.7 Sammanfattande analys 

 

Utifrån datan i resultatdelen, anser jag att intervjupersonerna tycker att det är viktigt att 

personalen i grundskolan har kunskaper och förståelse kring autism och autismliknande 

tillstånd och det för att de ska klara av den utmaning som de kommer att stå inför. De behöver 

kunskaper och förståelse för att veta att de inte kan säga och göra som de vill runt barnen, för 

att veta att hela skolmiljön måste anpassas för att få skolgången att fungera och för att veta 

vilken nivå barnen ligger på, så kravnivån blir på en lagom nivå. Kunskaper kan personalen få 

dels genom sin grundutbildning, till exempel lärarutbildningen, men även genom att bygga på 

kunskaperna genom fortbildningar av olika slag. Genom att personal skaffar sig kunskap, kan 

en förståelse växa fram. Genom fortbildningar som föreläsningar och spsm får personalen 

generell kunskap, den kan inte kan kopplas till ett speciellt barn, men genom till exempel 

handledning och föreläsningar efter det att barnet har kommit till klassen, gör att specifik 

kunskap kan erhållas. Den kunskapen kan direkt kopplas till arbetet med barnet och relevanta 

frågor kring barnet kan ställas. Enligt datan, tror ofta vuxna utan kunskaper att dessa barn är 

ouppfostrade och att de gör som de vill och de förstår inte anledningen till deras beteenden. 

Det är inte bara pedagogisk personal på en skola som behöver kunskaper, utan även ledningen 

och annan personal. Alla som möter barnen behöver ha kunskap och förståelse, för barnens 
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möte med dem spelar även de in på barnens skoldag. Som personal är det enligt datan viktigt 

att ha ett intresse och engagemang för att orka jobba med dessa barn och personalen måste gå 

in för att bygga relationer. 
 

Att barn med autism och autismliknande tillstånd till hösten ska tillhöra grundskolans 

elevkrets väcker enligt datan i resultatet många tankar och funderingar. Autismspektrumet är 

brett och den skolgång och undervisning som passar för ett barn, passar oftast inte för ett 

annat och det medför att personal måste göra helt individuella bedömningar för varje barn, för 

att se deras behov. För att kunna hjälpa barnen på bästa sätt behövs ett samarbete både med 

föräldrar, arbetslaget på skolan, personal på särskolan och andra inom skolan. Genom 

samarbete är inte personal själva i arbetet och de kan få hjälp och stöd ifrån andra. Genom ett 

samarbete tillgodogör sig personal även kunskaper, vilket kan gynna barnen på så sätt att de 

rätta anpassningarna i miljön kan genomföras. Genom ett samarbete kan personal också få 

hjälp med att skriva den pedagogiska kartläggningen, vilken bland annat behöver finnas för 

att personal ska få viss handledning och även för att få söka tilläggsbeloppet.       
 

I kommunen finns det idag enligt datan i resultatet en plan på en trestegsmodell, för hur 

skolgången för dessa barn kan organiseras i undersökningskommunens grundskolor. I det 

första steget ska barnen gå i klass, i det andra kan till exempel en liten grupp starta på skolan 

och i det tredje ska en ”autismklass” starta någonstans i kommunen. Förutom de tre stegen 

finns även ett fjärde alternativ och det är att barnen är inkluderade i särskolan, men det gäller 

främst för de barn vilka redan går inom särskolan idag. Vilket organisatoriskt alternativ som 

gäller för ett barn, måste barnets behov avgöra, och varje alternativ kan utformas på olika sätt. 

För de barn som går i klass kan det till exempel innebära att de är med sin klass vissa tider, 

men får undervisning bakom en skärm eller i ett annat rum andra tider. Viktigt är att alla 

platser som barnet befinner sig på i skolan ses över och anpassas, att det finns lokaler dit 

barnen kan gå om de behöver, att anpassat läromedel finns eller tillverkas, att dator finns att 

tillgå och att ett anpassat schema som strukturerar dagen finns. Det är många bitar att tänka på 

och i anpassningsarbetet är det viktigt att inte glömma bort de övriga barnen i klassen, för alla 

har lika stor rätt till skolgång och att få en undervisning som medför att de har störst möjlighet 

att nå kursplanernas mål. 
 

Utifrån intervjupersonernas svar, vilka är underlaget för datan i resultatdelen, drar jag 

slutsatsen att de precis som litteraturen i bakgrunden (se Bakgrund s 4) ser att detta är en svår 

funktionsnedsättning och att alla barn med den är olika och behöver olika anpassningar i 

skolan. Precis som Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv är det därför viktigt att 

barnen sätts i centrum och att personalen utgår ifrån dem, för att de ska veta vad var barn 

behöver och det är även viktigt att de ser och förstår att hela den omgivande miljön är viktig, 

för att det i skolan ska kunna skapas en skolgång och en undervisning som fungerar. 
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7 DISKUSSION 
 

Från och med den 1 juli 2011 är den nya skollagen en styrande lag och med den kommer barn 

med autism och autismliknande tillstånd inte längre få rätten till särskola, om de inte har en 

utredd utvecklingsstörning. I undersökningskommunen, både hos personal som arbetar med 

dessa barn och hos de som har en mer styrande funktion över skolor i kommunen, finns en 

viss fundersamhet över hur detta beslut ska fungera för alla barn med dessa 

funktionsnedsättningar. För vissa av barnen kommer det att gå bra, men inte för alla. I 

nedanstående diskussion är rubrikerna, precis som i resultatdelen (se Resultat s 27), upplagda 

efter Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv. Barnet kommer först och sedan går 

det allt längre ifrån det, men alla delar är ändå med och påverkar barnet i skolan.  
 

7.1 Barn med autism och autismliknande tillstånd 

 

Av alla de barn som föds varje år, får knappt en procent en diagnos inom autismspektrumet 

(Socialstyrelsen, 2010). Enligt Peeters (1998) är de barnen mycket speciella och svåra att 

förstå sig på och enligt Socialstyrelsen (2010) krävs det kunskaper av omgivningen, för att de 

i den ska kunna förstå sig på barnen och förstå varför de är så speciella som de är. Samtliga 

intervjupersoner håller med om att barn med autism och autismliknande tillstånd är speciella 

och av den anledningen är det viktigt att personal i skolan har kunskaper och förståelse, så 

barnen kan få den skolgång och den undervisning som de har rätt till och är i behov av. Alla 

barn har rätt till en skolgång och en utbildning som utformas så att de utvecklas och får de 

kunskaper de behöver för att klara ett liv i samhället (Utbildningsdepartementet, 2010, a). När 

grundskolor nu ska ta över huvudansvaret för dessa barns skolgång, är det viktigt att personal 

och ledning vet vad som krävs av dem. Som en intervjuperson uttryckte sig är det skolans 

uppgift att hitta det sätt som gör att det fungerar för barnen i skolan och som läroplanen 

(Utbildningsdepartementet, 2010, b) säger har skolan ett särskilt ansvar för att de barn som är 

i behov av särskilt stöd. 
 

I grundskolan kan inte personal ge alla barn en skolgång och en utbildning som ser likadan ut, 

för som läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010, b) skriver innebär inte en likvärdig 

utbildning att undervisningen ska utformas på samma sätt för alla barn. För att grundskolan 

ska få det att fungera för barn med autism och autismliknande tillstånd behöver den skapa en 

skolgång och en undervisning som är anpassad efter barnen, och det är samtliga 

intervjupersoner överens om. Trots att alla dessa barn har en diagnos inom autismspektrumet, 

är de olika (Frith, 2003) och kanske än mer individer än oss andra, enligt en intervjuperson. 

Med tanke på att alla barnen är olika, anser flera intervjupersoner att vissa av dem kommer att 

kunna gå i en grundskoleklass, men att det inte kommer att fungera för alla. Några anser även 

att det är lättare att få det att fungera i en grundskoleklass då barnen är yngre, men att det blir 

svårare ju äldre barnen blir. En menar att klasskompisarna då växer ifrån och enligt Blom 

(2003) är det svårare att se till barnens välmående då de blir äldre samt att de själva ofta väljer 

att dra sig undan. Av egna erfarenheter vet jag att det kan bli svårare med åren, för barnen blir 

allt mer medvetna om att de inte är som sina klasskompisar. De förstår inte alltid varför, men 

då de vill vara som alla de andra och inte vill vara annorlunda (Socialstyrelsen, 2010), drar de 

sig ofta längre och längre ifrån klassen. I något läge har jag fått välja mellan att ge ett barn 

enskild undervisning eller att det inte kommer till skolan alls, vilket Autism & 

Aspergerförbundet (110329) skriver att det finns en risk för om någon anpassning i skolmiljön 

brister. Med tanke på att skolan ska anpassa skolgången och undervisningen efter barnen, var 

enskild undervisning ett val som för tillfället kändes det enda rätta och som flera 

intervjupersoner nämnde, säger barnens behov att inkludering inte alltid fungerar även om det 
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är ett mål att sträva efter. Flera intervjupersoner ställer sig frågan: ”Till vems nytta är 

inkludering?” och det är en fråga som personal i grundskolan måste ställa sig till vart barn, för 

att kunna veta och förstå vad som är bäst för just det barnet. 
 

Skolverket (2009) skriver att skolans organisation måste anpassas efter barnen och att en 

inkludering därför kan se mycket olika ut för dem. För de barn som kan vara med sin 

grundskoleklass hela eller delar av sin skoldag finns möjligheter. En intervjuperson ser en 

möjlighet genom att barn med autism och autismliknande tillstånd i klass kan se 

klasskompisarna jobbar och det kan medverka till att de själva också lättare kommer igång 

med ett arbete. Andra intervjupersoner ser att barnen härmar andra och på så sätt lär sig, men 

att alla dessa barn inte alltid kan imitera och att det krävs goda förebilder för att imitera bra 

saker. Hinder med en inkludering kan vara klasstorleken, menar både Skolverket (2001) och 

några intervjupersoner. Skolverket (2001) ser inte att det är klassen i sig som är det svåra, 

utan att en lärare i en stor klass inte har möjlighet att se till alla och lätt bränner ut sig, men en 

intervjuperson menar att det just är klassen och att dessa barn behöver mindre sammanhang. 

Att både se till barnen med autism och autismliknande tillstånd samt till de övriga barnen i 

klassen, kan medföra att någon får stå tillbaka för att någon annans behov måste gå före. Alla 

barn har samma kursplanemål som de ska nå upp till (Utbildningsdepartementet, 2010, b), 

men en intervjuperson menar att några i klassen ändå kan behöva stå tillbaka för att antalet 

personal inte räcker. Som personal går det inte att sätta ett barn före ett annat, för alla barn har 

lika stor rätt till utbildning och lika stor rätt att nå upp till kursplanernas mål, men om en 

lärare inte alltid kan se till alla, vem ska den välja i första hand? Vilket eller vilka barn måste 

gå före för att få klassen att fungera? Kanske medför det att barn med autism och 

autismliknande tillstånd ofta gått över till särskolan alternativt fått gå i små grupper, för där 

har deras behov lättare kunnat ses till samtidigt som de övriga barnen inte är så många utan att 

allas behov kan tillgodoses. Detta är något som jag anser måste ses till och arbetas med bland 

personal, för att i grundskolan kunna komma fram till bra och framkomliga vägar. 
 

För barn med autism och autismliknande tillstånd ses olika former för en inkludering i 

grundskolan. Skolverket (2009) skriver att de skiljer på rumslig, social och didaktisk 

inkludering. Utifrån alla tre delarna, uppfattar jag att flera intervjupersoner ser att de fungerar 

bättre i de yngre åldrarna, men att det som tidigare nämnt blir svårare ju äldre barnen blir. 

Barnen drar sig då ifrån klassrummet, klasskompisarna letar inte upp dem under rasterna 

längre och växer ifrån dem och barnen vill inte ha annat läromedel än sina klasskompisar, 

även om de behöver det. Går det att förebygga det scenariot? Måste det annorlunda redan från 

skolstart vara det normala? Flera intervjupersoner menar att det måste föras en öppen dialog i 

klassen om vad det innebär att ha autism och autismliknande tillstånd, så klasskompisarna 

förstår vad det handlar om och enligt Skolverket (2009) måste personal i skolan tidigt börja 

med att flera barn i klassen arbetar med olika läromedel, för att just det annorlunda ska bli en 

del av vardagen. 
 

7.2 Föräldrar 

 

Från det att beslutet togs om att barn med autism och autismliknande tillstånd inte längre 

skulle få rätten till särskola, har reaktioner kommit fram från föräldrar till barn vilka går i 

särskolan idag. En mamma skrev till och med ett brev till Jan Björklund (Tess, 110314), där 

hon förklarade sin oro. Det är viktigt att ta föräldrars oro på allvar, för jag ser det som att om 

inte föräldrar mår bra, gör inte barnen det heller och då är det svårt att få det att fungera i 

skolan. Flera intervjupersoner nämner vikten av ett samarbete mellan hemmet och skolan och 

det gör även Norstedt (2011) samt Skolverket (2001). Föräldrar är viktiga kunskapsskällor, 
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men ibland ser inte hemmet och skolan att samma anpassningar kan vara bra för barnet. Vem 

har då rätt, hemmet eller skolan? Som en intervjuperson sa är det då viktigt att tänka på att 

barnet sitter däremellan. Det är de som tar skada för att hemmet och skolan inte kan komma 

överens. Genom att föra dialoger vill jag tro att går det att komma fram till lösningar som är 

gynnsamma för barnet, jag har varit med om det. Som Bronfenbrenners (2005) 

utvecklingsekologiska perspektiv säger är barnen i centrum och utveckling sker då hela 

omgivningen fungerar. För det förutsätts att de miljöer barnet befinner sig i kan samarbeta, 

det vill säga utveckling kan ske då bland annat ett samarbete mellan hemmet och skolan 

fungerar. En intervjuperson nämnde att de regelbundet har kontakt med hemmet och det för 

att de ska veta hur det är hemma, då det spelar in på hur resterande dagen i skolan blir. 

Föräldrar ses idag som viktiga i skolans arbete, men den synen har inte alltid funnits. I ett 

tidigt skede trodde Kanner (1943) att föräldrarna var orsaken till att barn fick autism, men 

idag finns kunskap om att det har biologiska orsaker. 
 

Idag skrivs det inte lika mycket i tidningar längre gällande dessa barn och att de inte längre får 

rätt till särskola (Utbildningsdepartementet, 2010, a) och en anledning till det kan vara att de 

barn med autism och autismliknande tillstånd som idag redan går i särskolan, kan få möjlighet 

att gå kvar där som inkluderad. I skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010, a) står det 

nämligen att det finns möjlighet till inkludering åt två håll. Det innebär att en grundskoleelev 

kan få sin skolgång i särskolan och en särskoleelev kan få sin utbildning i grundskolan. Flera 

intervjupersoner ser en möjlighet med att barnen som redan går i särskolan får gå kvar, att 

skolan inte rycker upp något som är tryggt för barnen och fungerar, men de ser det inte som 

en möjlighet för de barn som går inom grundskolan idag. Om grundskolan ändå vill det får de 

kanske vara beredd att betala en summa, men en sådan lösning är inte en bra lösning för alla. 

För de barn där det är en bra lösning, är det viktigt att både hemmet och skolan är överens. 

Dock frågar sig en intervjuperson om personalen i särskolan kommer att kräva lika mycket av 

barnen som personalen i grundskolan och om ett betyg kommer att grundar sig på samma 

kunskaper. 
 

7.3 Skolan 

 

När barn med autism och autismliknande tillstånd nu ska tillhöra grundskolan, är det viktigt 

att skolorna är förberedda och vet vilket ansvar de har. Enligt Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2009) borde det ansvaret varit formulerat i skollagen och de menar att även 

om barnen inte har någon utvecklingsstörning utan ses normalfungerande, behöver de alla 

stöd för att kunna utvecklas och nå kursplanernas mål. För att hjälpa grundskolorna med hur 

barnens skolgång kan organiseras har det arbetats fram en trestegsmodell i 

undersökningskommunen. Den innebär att barnen i ett första steg är med i klass, i det andra 

att det på skolan ordnas något, till exempel en liten grupp och i det tredje att det skapas en 

”autismklass” någonstans i kommunen. Att barnen är med i klass behöver inte innebära att de 

är med den hela tiden, utan att de är med de tider då det fungerar. Enligt en intervjuperson går 

det att använda skärmar i klassrummet för vissa barn och enligt andra kan det behövas att 

barnen kan gå iväg till något ställe där de kan få vara själva ett tag och ladda energi. 

Anpassningarna måste utgå ifrån barnens behov och därför kan det inte se likadant ut för alla. 

Barnens behov styr även om skolan behöver gå till det andra eller det tredje steget i planen, 

men för att kunna gå till de stegen krävs att skolan har provat allt som går, att den har sökt 

hjälp och stöd samt att det bland annat finns en pedagogisk kartläggning skriven. Personal 

måste ha kunskaper för att det ska stanna vid steg ett, för de barn det är möjligt, och jag anser 

att det är viktigt att de får både generell kunskap om funktionsnedsättningen samt specifik 

kunskap om varje barn. Det behöver finnas tillräckligt många handledare som personalen kan 
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söka hjälp och stöd ifrån. Trestegsmodellen är ännu inte beslutad och även om den blir det, 

kommer en ”autismklass” i kommunen inte hinna starta till hösten. En intervjuperson menar 

att den kämpar hårt för att planen ska bli verklighet, men till hösten ska barnen tillhöra 

grundskolan, om de inte är inkluderade i särskolan, och de alla ska gå efter grundskolans 

kursplaner och då måste grundskolan veta hur de ska gå tillväga. 
 

I skolan är det viktigt att både pedagogisk personal, ledning och annan personal får kunskaper 

och utvecklar förståelse för dessa barn, så att hela skolan kan anpassas på ett bra sätt. Enligt 

Socialstyrelsen (2010) behöver bland annat matpersonalen förstå och det för att barnen ofta 

äter annan mat eller äter maten på ett annorlunda sätt och enligt flera intervjupersoner behöver 

även vaktmästare ha kunskaper och förståelse och alla platser som barnet befinner sig på i 

skolan behöver ses över och anpassas. Ofta uppstår missförstånd mellan barnen och kompisar, 

då barnen ofta vill styra i lek och att kompisarna tycker de är jobbiga. Det innebär att det även 

under raster, precis som i till exempel klassrummet, behöver finnas förstående vuxna som kan 

hjälpa till då det behövs. Barnens beteende kan ses märkligt ibland, men som personal gäller 

det enligt Socialstyrelsen (2010) att hitta de anledningar till varför barnen gör som de gör. 

Genom att göra det kan omgivningen enligt Gerland (2010) ligga steget före och kan 

förbereda, förebygga stress och anpassa det som anpassas bör. Det är viktigt att göra det, för 

de barn som är stressade och utsätts för situationer de inte förstår, kan få panikreaktioner och 

skada sig själva eller andra. Jag ser det som att omgivningen måste hjälpa barnen att se och 

förstå det som för oss är självklart, till exempel att allt vi säger inte är sant och hur vi bör bete 

oss mot andra, för som Autism & Aspergerförbundet (110329) skriver behöver dessa barn få 

undervisning i både ämnena och i livskunskap. Det är en svår balansgång att barnen under de 

nio skolåren ska hinna tillgodogöra sig samma mål som alla andra grundskoleelever samtidigt 

som de behöver lära sig mycket mer. Enligt skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010, a) 

finns möjligheten att alla barn i grundskolan kan gå kvar ytterligare upp till två år om det är så 

att målen inte är uppfyllda. Är det ett bra alternativ för dessa barn? För barn som inte vill vara 

annorlunda, tror jag att det kan bli svårt att få dem att gå ytterligare två år och då bli två år 

äldre än sina klasskompisar, men som en intervjuperson säger går det inte att tvinga någon att 

gå de åren. Det kan innebära att många av dessa barn går ut grundskolan utan fullständiga 

betyg. De kommer då inte in på gymnasiet, om inte alternativa vägar skapas för dem även här.  
 

För att barn med autism och autismliknande tillstånd ska ha störst möjlighet att nå upp till 

kursplanernas mål, vilket de har rätt till, krävs personal med rätt utbildning. Enligt SOU 

(2008) finns ett krav inom särskolan att lärare ska ha både ämneskunskaper samt att de ska ha 

en speciallärar- eller specialpedagogexamen, men ett krav på speciallärar- eller 

specialpedagogexamen finns inte inom grundskolan. En intervjuperson menar att det 

förhoppningsvis kan ske ett samarbete med en speciallärare eller en specialpedagog på skolan, 

om det är så att den inte direkt kan jobba med barnet, men jag anser att alla som ska jobba 

inom skolans värld måste ha generella kunskaper kring olika diagnoser, till exempel autism 

och autismliknande tillstånd och att de sedan kan bygga på dem till specifika kunskaper då de 

får ett barn med de svårigheterna. Gillberg (1999) menar att det behövs personal som har 

tålamod och är lyhörda och flera intervjupersoner säger att personalen behöver ha en vilja, då 

dessa barn skapar många känslor. Genom att ha både generell och specifik kunskap kan 

arbetet med barnen gå lättare, men enligt en intervjuperson fungerar det inte alltid ändå. Vad 

ska då personal göra för att arbetet ska fungera och för att barnen ska ha störst möjlighet att nå 

upp till kursplanernas mål? Det behövs en engagerad personal enligt Skolverket (2001), den 

behöver lägga undervisningen på en ”lagom” nivå enligt Wing (1998) och det behöver enligt 

intervjupersoner finnas lokaler dit barnen kan gå för att få vara själva och läromedlen behöver 

ses över och anpassas. Dock kan det vara svårt att hitta lediga lokaler på en skola och olika 

läromedel behöver vara normalt. En intervjuperson nämner att dessa barn kan behöva en egen 
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dator och att andra läromedel än böcker kan behöva tas till. Oavsett hur anpassningarna ser ut 

menar både Heimann och Tjus (1997) samt en intervjuperson att barnen oftast är i behov av 

ett schema, för att få den struktur som de behöver över skoldagarna och kunna klara av den.  
 

Om barnen når upp till kursplanernas mål i ett ämne, får de ett betyg, men i 

grundskoleförordningen (Regeringen, 1994) kan vissa mål bortses om det finns särskilda skäl 

såsom en funktionsnedsättning som påverkar. Om denna ”pysparagraf” kan ses till och 

användas för dessa barn är intervjupersonerna tveksamma till och det för att många av dessa 

barn inte har förmågan att nå tillräckligt många mål ändå. Kanske är det så att 

kunskapskraven inte ska sänkas, utan att undervisande personal istället ska ge barnen det de 

behöver, till exempel extra tid. Vad barnen behöver beror på vilket barn det är och vad just det 

har svårt med och därför kan en undervisning inte användas till alla. För att veta vilka 

anpassningar som behövs i skolan, är det viktigt att se till det specifika barnet, men att 

samtidigt inte glömma de andra barnen. 
 

7.4 Ansvariga över skolan i kommunen 

 

För att det ska fungera i grundskolan och att personal får den hjälp och det stöd som de 

behöver, är det viktigt att de som är ansvariga över skolan i kommunen kan vara behjälpliga. 

Enligt intervjupersoner ska de anordna fortbildning om olika funktionsnedsättningar, stödja 

rektorer i deras arbete att skapa en bra skolgång för dessa barn och även se till att det finns 

handledare i kommunen som personal kan söka hjälp ifrån. En intervjuperson menar att det i 

dagsläget inte finns tillräckligt många handledare, men jag ser att det måste finnas det för att 

personal i grundskolan ska få samtala och ställa relevanta frågor. Det behöver finnas det för 

att de regelbundet ska kunna få den hjälp de behöver i arbetet, för att de ska orkar med sitt 

uppdrag som lärare.  
 

Alla anpassningar som dessa barn behöver gör att de kostar mer pengar, men en 

intervjuperson menar att förmågan att åstadkomma mycket i skolan med mindre resurser går 

om personal begriper vad autism och autismliknande tillstånd handlar om. Dock trots 

kunskaper kostar barnen mer pengar än andra grundskolebarn och då skolors budget ligger 

hos rektorn innebär det att rektorn behöver kunskaper om dessa barn, så att denne kan ta bra 

beslut. Gällande pengar och den skolpeng som varje barn för med sig, så kommer den till 

hösten att sänkas enligt några intervjupersoner. Den kommer att göra det till förmån för att ett 

tilläggsbelopp ska skapas och det kommer skolor som har barn med extra speciella behov att 

kunna söka. Tyvärr kommer det inte att räcka till alla barn med extra speciella behov, utan 

beräknas räcka till cirka 20 – 25 barn. I undersökningskommunen finns det idag cirka 70 barn 

med autism och autismliknande tillstånd och förutom dem finns det även andra barn med 

andra svåra diagnoser som också är i behov av ett tilläggsbelopp. Vad innebär ett beslut om 

att skolpengen sänks? Innebär det att det blir färre antal personal i de klasser som kan kräva 

fler? Innebär det även att de anpassningar som behövs för dessa barn inte går att genomföra, 

för att det inte finns pengar kvar i rektorns budget och för att ett tilläggsbelopp inte har 

godkänts? Jag tror att tiden kommer att utvisa hur det blir, men för att grundskolor ska veta 

hur de kan göra med den budget de har, måste de veta vilka alternativ som finns gällande 

barnens skolgång och undervisning och de måste veta vad som förväntas av dem så de inte 

avstår från att göra en anpassning som behövs bara för att det inte finns pengar.   
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7.5 Bestämmelser över skolan på en högre nivå 

 

Att ta ett beslut där alla barn med autism och autismliknande tillstånd ska gå i grundskolan är 

enligt spsm (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2009) bra, men som Nohrstedt (2011) 

skriver är det bara bra för de barn som har de intellektuella förutsättningarna för att klara av 

det. Enligt FN:s barnkonvention (SOU, 1997:116, 1997) och standardregler (DS 2008:35, 

2008) ska varje barn ses till och oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte har de 

rätt till en skolgång som är anpassad efter dem och deras behov. Genom att ta ett beslut för 

alla barn med dessa diagnoser, drar de alla över en och samma kant, men med dessa barn går 

inte det då autismspektrumet är brett som en intervjuperson säger. I diagnoskriterierna 

(Gerland & Aspeflo, 2009) för autism och autismliknande tillstånd finns det många kriterier, 

men då enbart ett visst antal av dem behöver uppfyllas för en diagnos, visar även det på att 

barn som får en diagnos inom spektrumet är olika då de kan uppfylla olika kriterier. Beslut 

som skapar reaktioner som dessa och som kan skapa svårigheter för skolan om de inte hinner 

planeras för, kan skapa problem för barnen i skolan. En intervjuperson nämnde att det hade 

varit bra med en längre startsträcka. Skolor fick nu knappt ett år på sig och det ger inte 

tillräckligt med tid för att kommunen och grundskolor ska hinna förbereda sig, hinna skaffa 

sig relevant kunskap och kunna starta igång en fungerande skolgång för alla dessa barn. Hade 

det varit annorlunda med en längre startsträcka? Jag tror att reaktionerna hade blivit desamma 

oavsett tid, för alla nya saker tar en viss tid att smälta, men jag tror att kommuner och 

grundskolor hade fått tiden att planera på ett annat sätt. Kanske hade längre tid medfört att 

gruppens trestegsmodell hade hunnit tas ett beslut på och kanske hade ”autismklassen” kunnat 

starta upp till hösten för de barn som är i behov av den. Det är många kanske, men då det är så 

viktigt att hela omgivningen ses över och anpassas för dessa barn, hade en längre 

framförhållning inneburit att skolor haft längre tid på sig innan barnen kom. 
 

7.6 Fortsatt forskning 

 

Som fortsatt forskning inom detta område, skulle det om några år vara intressant att gå ut i 

samma undersökningskommun för att se hur arbetet gått. Har trestegsmodellen blivit 

verklighet och har en ”autismklass” startat? Kan grundskolan se till alla barn med autism och 

autismliknande tillstånd och hur många går inkluderade i särskolan? Vad har den minskade 

skolpengen medfört och hur många av dessa barn som blivit berättigade till ett tilläggsbelopp? 

Det skulle vara intressant att hitta de lyckade exempel som har kommit fram, så de kan delges 

och fler kan dra nytta av dem. Enligt Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) 

behöver det ske samarbete och gärna mellan skolor som har lyckade inkluderingar. 
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 BILAGA 1 

 

 
 

Intervjuguide till första undersökningsgruppen 
 

Följande frågor hoppas jag att Du har möjlighet att svara på under intervjutillfället. Fundera 

på de tre första frågorna först innan Du tittar på de övriga. 

 

1. Vad anser Du att barn med autism och autismliknande tillstånd innebär för 

grundskolan, vilka möjligheter och hinder kan det skapa? 

2. Vad anser Du att de barnen behöver för att må bra skolan och för att kunna 

tillgodogöra sig undervisningen och nå målen? 

3. Vad anser Du inkludering innebär och vad behövs för en lyckad inkludering i 

grundskolan för dessa barn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  BILAGA 1 

 

 

Nu när dessa barn ska tillhöra grundskolan och gå efter grundskolans kursplaner, anser Du att 

det i kommunens grundskolor: 

 

4. Finns kunskaper om denna funktionsnedsättning hos personal? Om nej, hur anser 

Du att de ska få det, vilka behöver ha kunskap samt vilken kunskap behöver de ha? 

5. Om personal anser att de behöver hjälp och stöd, vart kan de söka det och vems 

ansvar är det att de får kunskaper? 

6. Alla barn med autism och autismliknande tillstånd är olika, men alla behöver stöd 

och anpassning i skolan. Vet Du vilka personalresurser som kommer att kunna ges 

alternativ som Du anser kommer att behövas? 

7. Om ett av dessa barn inte orkar vara med sin klass hela tiden, vilka alternativ 

kommer då finnas? Kommer det på alla skolor finnas lediga lokaler dit de kan gå? 

Om det är så att ett barn inte klarar att vara med sin klass över huvud taget, vilka 

organisatoriska alternativ kommer då att finnas och vart kommer de att finnas? 

8. Går det att välja inkludering i särskolan? Vilka för- respektive nackdelar anser Du 

att det finns med det för dessa barn? 

9. För att få skolgången att fungera är den omgivande miljön viktig och att den 

anpassas – till exempel klassrum, matsal och skolgård. Vems ansvar är det? Hur 

bör anpassningen se ut anser Du? Andra barn kan också få glädje av det. 

10. Enligt undersökningar har det visat sig att många av dessa barn inte når 

kunskapsmålen. I vilken mån finns det möjlighet att använda sig av pysparagrafen 

vid betygsättning i år 9? Vad anser Du om ”pysparagrafen”? 

11. Dessa barn behöver lära sig hur man umgås med andra samtidigt som de behöver 

nå kunskapsmålen. Hur anser Du att de två delarna kan kombineras på ett bra sätt? 

12. Tror Du att det anpassade material som kan behövas i undervisningen finns? Om 

nej, finns det resurser att köpa in det som kan tänkas behövas? 

13. Vet Du hur skolpengen kommer att se ut för barnen då de framöver tillhör 

grundskolan? 



                                                                                                            BILAGA 2 
 

 

 

Intervjuguide till andra undersökningsgruppen 
 

Följande frågor hoppas jag att Du har möjlighet att svara på under intervjutillfället. Fundera 

på de tre första frågorna först innan Du tittar på de övriga. 

 

1. Vad anser Du att barn med autism och autismliknande tillstånd innebär för 

grundskolan, vilka möjligheter och hinder kan det skapa? 

2. Vad anser Du att de barnen behöver för att må bra i skolan och för att kunna 

tillgodogöra sig undervisningen och nå målen? 

3. Vad anser Du inkludering innebär och vad behövs för en lyckad inkludering i 

grundskolan för dessa barn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            BILAGA 2 
 

 

 

Nu när dessa barn ska tillhöra grundskolan och gå efter grundskolans kursplaner, anser Du att 

det i kommunens grundskolor: 

 

4. Innan Du började jobba med dessa barn, förstod Du vad fortbildning om detta 

handlade om? Vilken fortbildning tar man som personal till sig bäst, den man får 

regelbundet utan att ha ett barn i klassen eller då man får utbildning efter det att ett 

barn har börjat? Vilken kunskap behöver personal gällande detta? 

5. Om Du eller annan personal behöver hjälp och stöd i arbetet med dessa barn, vart 

kan du/ni vända dig/er? Hur ser du på handledning och känner du till spsm? 

6. På vilket sätt är samarbete viktigt och vilket samarbete för du? 

7. Alla barn med autism och autismliknande tillstånd är olika, men alla behöver stöd 

och anpassning i skolan. Vilken personalresurs anser Du kan behövas i en klass? 

8. Om ett av dessa barn inte orkar vara med sin klass hela tiden, vilka andra sätt kan 

de få undervisning på? Finnas lediga lokaler dit barnen kan gå? Om det är så att ett 

barn inte klarar att vara med sin klass över huvud taget, vet Du vilka 

organisatoriska som finns alternativt kommer att finnas? 

9. Vilka för- respektive nackdelar anser Du att inkludering i särskolan innebär? 

10. För att få skolgången att fungera är den omgivande miljön viktig och att den 

anpassas. Vilka anpassningar anser Du är viktiga på en skola? 

11. Enligt undersökningar har det visat sig att många av dessa barn inte når 

kunskapsmålen i år 9. Vad anser Du om ”pysparagrafen”? 

12. Dessa barn behöver lära sig hur man umgås med andra samtidigt som de behöver 

nå kunskapsmålen. Hur anser Du att de två delarna kan kombineras på ett bra sätt? 

13. Vilket anpassat material anser Du behövs i undervisningen? 

14. Hur anser Du att skolpengen bör se ut för barnen då de tillhör grundskolan?



 BILAGA 3 

 

 
 

Missivbrev  

                                         

                                         

 
 Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

 

 

 

Hej! 

 

 

 

Mitt namn är Camilla Sandström och jag läser på Specialpedagogprogrammet vid 

Linnéuniversitet. Just nu skriver jag mitt examensarbete och min handledare för arbetet är 

Leif Nilsson. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur den nya skollagen upplevs 

kunna fungera i praktiken i grundskolan och belysa förutsättningar som behövs för att 

grundskolan ska kunna ge dessa barn den skolgång och undervisning som de behöver och har 

rätt till utifrån sin funktionsnedsättning. 

För att ta reda på detta syfte kontaktar jag Dig, för jag anser att Du kan hjälpa mig med det. 

Jag vore mycket tacksam om Du ville medverka i en intervju och svara på några frågor.  

 

 

Din medverkan kommer att behandlas konfidentiellt och Dina svar kommer enbart att 

användas i detta examensarbete. 

 

 

Ett stort tack på förhand!  

 

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

Camilla Sandström 

 


