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Sammanfattning
Syftet med denna forskningsöversikt är att undersöka var elever med Aspergers syndrom utvecklas 
bäst när det gäller deras sociala samt kunskapsmässiga färdigheter. För att uppnå detta syfte så har 
jag utgått ifrån tre centrala frågor som alla är viktiga för att kunna förstå de olika faktorer som 
påverkar dessa elevers skolgång. Uppsatsen har utgått ifrån vilka för- och nackdelar som en 
inkluderad verksamhet för med sig i jämförelse med alternativet, dvs. undervisning i mindre 
speciellt anpassade klasser för elever med Aspergers syndrom. Det teoretiska perspektiv som jag har 
använt mig av i denna fråga är det så kallade dilemmaperspektivet, där man hellre lyfter upp en 
problematik för diskussion än framhäver ett enskilt svar eller lösning. Med det i fokus så vill jag 
genom denna uppsats bidra med att lyfta en viktig fråga till diskussion i hopp om att förändra 
skolans verksamhet för elever med Aspergers syndrom till det bättre. 

Av studien framkommer det i resultaten att det finns både för- och nackdelar med en inkluderad 
verksamhet, för både eleven i fråga, dess klasskamrater samt lärare och skolledning. Detta om man 
uppnår en väl fungerande verksamhet, men resultatet visar också att denna verksamhet många 
gånger är svår att få till och då gynnar den verksamheten ingen utav dessa tre grupper. För att uppnå 
en välfungerande verksamhet för elever med Aspergers syndrom har litteraturen genomgående 
tryckt på att lärare och skolledning måste ha kunskap/kompetens om Aspergers syndrom så att de 
kan skapa en bra studiesituation för dessa elever. Lärarna och skolledning har detta krav på sig 
utifrån gällande skollag samt läroplaner. Verkligheten visar dock något annat, då en ny 
undersökning kritiserar skolan och lärarna för deras bristande kompetens när det gäller att 
upprätthålla en god studiemiljö för dessa elever. Denna undersökning stödjer de erfarenheter som 
jag har ifrån arbete och vikariat inom området. Detta resultat belyser därför en verklighet som ligger 
långt ifrån det som står i skolans styrdokument.   

Slutsatsen av denna studie är att begreppet inkludering innefattar och grundar sig i något mycket 
mer komplext än det som händer i klassrummet. Inkludering är ett begrepp som bottnar i vår 
demokratiska värdegrund och samhällets vision ”en skola för alla ” som menar att skolan ska vara 
plats för alla, oavsett funktionsnedsättning, handikapp, religion, etnicitet o.s.v. Därför är denna 
problematik med elever med Aspergers syndrom i de ordinarieklasserna således inget problem där 
man finner ett enkelt svar, utan den speglar samhällets olika värderingar och prioriteringar. 

Nyckelord: Aspergers syndrom, inkludering, integrering, ”en skola för alla”, svårigheter i skolan, 
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Inledning 
I den dagliga verksamheten i skolan möter pedagogerna hela tiden elever som alla kommer med 
olika erfarenheter och förmågor. I lärarens yrke ligger förväntningar och krav utifrån 
grundskoleförordningen samt skolverket på att man ska möta upp alla dessa olikheter och anpassa 
undervisningen så att varje enskild individ får den undervisningen som är bäst lämpad för just dem. 
Men hur ser verkligheten ut? Har lärarna verkligen den kompetens som det krävs för att möta upp 
elevers olikheter? 

Alla elever har rätt till utbildning och livslångt lärande, men alla elever varken är eller lär lika. I 
många fall krävs det enligt specialpedagogiska skolmyndigheten (2008) att en anpassad 
studiesituation görs tillgänglig för att bemöta de särskilda och individuella behov som finns i 
klassrummen. Alla barn har rätt att få den undervisning som de behöver för att utvecklas samt att få 
de grunder och kunskaper som krävs för att de ska lyckas i ett vidare studie-/arbetsliv. I den 
gällande läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo941 

kan man läsa under rubriken ”God miljö för lärande och utveckling” att ”skolan skall sträva efter 
att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.”  Där står det 
vidare att ”varje elev har rätt att utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” (s.9). Skolan har i och 
med detta ett stort ansvar för alla barn och elever som den ingår i dess verksamhet. Det gäller som 
synes inte bara att ge dem en god undervisning utan även att ge eleverna en trygg miljö där alla 
känner sig delaktiga och accepterade. 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen, Den svenska skolan ska enligt Lpo94 utformas så att eleverna får det särskilda stöd 
och den hjälp de behöver. Detta är mål och krav som bottnar i den svenska grundskoleförordningen, 
men det är också mål som många skolor inte uppnår i den svenska skolan idag. En undersökning 
som Autism- och Aspergerförbundet (2010) har gjort visar, och delar min uppfattning utifrån mina 
erfarenheter om att den svenska skolan inte alls klarar av att ansvara och hjälpa de barn med 
Aspergers syndrom i den utsträckningen som de borde enligt skollagen samt gällande läroplanen. I 
deras undersökningsrapport så säger de att pedagogerna i den svenska skolan saknar kunskap i hur 
de ska bemöta och anpassa utbildningen för elever med AS2

Jag har tänkt belysa denna problematik där skolan inte klarar av att anpassa utbildningen till en 
trivsam och trygg miljö för elever med Aspergers syndrom genom att göra en forskningsöversikt. 
Genom att göra en forskningsöversikt så vill jag ifrågasätta de tidigare direktiven, bland annat den 
deklaration som sammanställdes 1994 i Salamanca, Spanien. ”En deklaration kan antas vid ett möte 
eller en konferens. Det är ett uttryck för en åsikt eller en uppfattning i en särskild fråga. 
Deklarationen har politisk snarare än rättslig betydelse” (UNESCO 2006 s.7) Det gemensamma 
ställningstagande som här fastslogs var att elever med särskilda behov, därmed elever med 
Aspergers syndrom, utvecklas bäst i inkluderande klassrum. Denna deklaration ifrågasätts utav den 
studie som Autism & Aspergerförbundet gjorde samt mina egna erfarenheter som visar på att 
verkligheten ser helt annorlunda ut. Detta då en stor del utav dessa elever har stora problem att klara 
av sin tillvaro i skolan trots att skolans styrdokument är väldigt tydliga med att alla ska ha rätt till en 
undervisning som är anpassad efter elevens förutsättningar och behov. Mitt intresse för elever med 
Aspergers syndrom grundar sig i de olika möten jag haft med dessa elever då jag jobbat och 
praktiserat, både i ordinarie klasser där elever med AS var inkluderade, samt i en speciellt anpassad 
1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet
2 AS – Förkortning för Aspergers syndrom (Både AS och Aspergers syndrom kommer att användas för att få flyt i 

språket)
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klass för elever med denna diagnos. Under dessa arbetstillfällen har jag på nära håll observerat och 
reflekterat över olika situationer i skolan som dessa elever upplever som svåra och jobbiga. 
Eftersom jag har erfarenheter både från mindre specialklass samt arbete i ordinarie klass har jag sett 
skillnaden på undervisningsmiljön för dessa elever och därmed observerat för- och nackdelar med 
respektive undervisningsform. Genom detta och det dagliga samarbete och diskussion som arbetet 
inneburit med ordinarie personal så har jag fått många erfarenheter som tyvärr stödjer den bild som 
Autsim & Aspergerförbundets studie visar, nämligen att elever med AS har svårt i den ordinarie 
skolverksamheten. 

Översikten kommer att göras genom litteraturstudier av relevant aktuell litteratur och forskning. 
Aspergers syndrom är en diagnos som ligger inom det autistiska spektrumet. Litteraturen talar om 
spektrum för att belysa skillnaderna på individerna med autism. Individerna har alla liknande 
svårigheter som yttrar sig mer eller mindre vilket därmed skapar varierande problem i deras tillvaro 
i skolan och i samhället i övrigt. Dessa individuella svårigheter gör att det som skulle fungera för en 
individ inkluderad i en ”vanlig” klass inte nödvändigtvis fungerar för någon annan med samma 
diagnos. Med en ordinarie klass menar jag en klass i den svenska skolan som inte på något sätt är 
skapad för elever med någon slags problematik. För elever med Asbergers syndrom finns det inget 
färdigt recept som bidrar till en lyckad skolgång. Detta innebär att min litteraturstudie gällande var 
elever med Aspergers syndrom utvecklas bäst kommer att bli generell eftersom att alla elever är 
olika och har därmed olika förutsättningar och behov. 
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Syfte och Frågeställningar 
Mitt syfte med den här studien att försöka klargöra var det befintliga forskningsfältet säger att dessa 
elever utvecklar sin sociala samt kunskapsmässiga förmåga bäst enligt aktuell litteratur och 
forskning. 

Genom litteraturen vill jag först belysa vilka svårigheter och vilka problem elever med Aspergers 
syndrom möter då de inkluderas i den svenska skolan. Hur påverkas de? Och vad kan läraren göra 
för att underlätta deras tillvaro?

Det andra som är relevant för min uppsats är att diskutera diagnosens betydelse på individ- och 
samhällsnivå. Vilka konsekvenser och möjligheter medför diagnosen?

Den tredje frågan som är relevant utifrån mitt syfte är att försöka kartlägga vilka för- och nackdelar 
det finns för elever med Aspergers syndrom att vara inkluderad i en ordinarie klass i jämförelse i 
hur det är att gå i en specialklass. 

Utifrån detta kommer fokus att ligga på följande frågor:  

1)Vilka svårigheter möter elever med Aspergers syndrom som en inkluderad del i den 
svenska grundskolan?

2) Vilka för och nackdelar finns det med att gå i ordinarie respektive specialklass?

3) Varför diagnos? Är det bra för individen att få en diagnos? Vad betyder diagnoserna för 
samhället?

Genom denna litteraturstudie/forskningsöversikt så har jag den personliga förhoppningen att lära 
mig mer kring elever inom autismspektrumet. Detta för att själv klara av de krav som ställs på mig 
som verksam lärare i den svenska skolan samt att lyfta diskussionen kring den problematik som 
elever med Aspergers syndrom möter i grundskolan. 
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Disposition
I den kommande delen av uppsatsen så kommer jag börja med att förklara vilken metod jag valt att 
använda och varför jag anser att den är lämplig för att uppnå syftet med den här studien. Här 
beskrivs hur jag har gått tillväga samt vilken litteratur jag utgått ifrån. Här framkommer även vilka 
sökord som valts för att söka artiklar på databasen ERIC. 

Därefter så kommer jag att beskriva vilken teori jag utgår ifrån i denna fråga. Här beskrivs tre olika 
teoretiska perspektiv på specialpedagogik, det kompensatoriska perspektivet, det kritiska 
perspektivet, samt det min studie kommer utgå ifrån, dilemmaperspektivet. Genom ett 
dilemmaperspektiv så är inte det viktigaste att finna ett ”rätt svar” i denna fråga, utan det handlar 
framför allt att lyfta upp denna problematik för diskussion. 

Efter denna teoribeskrivning så förklaras det som ligger till bakgrund för mitt intresse. Här 
beskriver jag vad styrdokumenten tar upp angående undervisning för elever med särskilda behov 
samt ger uttryck för vad skolan förväntas kunna erbjuda alla elever. Utifrån skolans styrdokument 
kommer jag att beskriva vilket ansvar läraren samt rektorn har för att anpassa studiesituationen för 
de elever som är i behov av särskilt stöd. För att förstå min problematik så är det också viktigt att 
definiera och förklara viktiga begrepp som förekommer i diskussionen kring inkludering. De tre 
begrepp som jag definierar är delaktighet, integrering samt inkludering. Här beskrivs framväxt och 
användningsområden samt ges en förklaring på hur dessa begrepp hänger ihop och varför man ersatt 
det tidigare mer vardagliga och accepterade begreppet integrering med inkludering. Därefter 
beskriver jag kortfattat den studie som Autism & Aspergerförbundet gjorde våren 2010 och som har 
stor betydelse för mitt intresse då den visar på att verkligheten för de elever med Aspergers syndrom 
ligger långt ifrån den ”drömskola” som de svenska styrdokumenten målar upp, och som brukar 
sammanfattas som ”en skola för alla”. 

Det sista som jag tar upp i bakgrunden kommer att behandla vad som är alternativet till en 
inkluderad klassundervisning för elever med Aspergers syndrom. Vart tar de elever som inte klarar 
av en sådan studiegång vägen?

Därefter kommer jag till den del då jag redovisar mitt resultat. Här kommer jag att förklara vad 
diagnoserna autism och Asperger syndrom är och hur det växt fram. Utifrån detta kommer jag att 
koncentrera mig på diagnosen Aspergers syndrom och vilka särdrag denna diagnos medför samt hur 
detta avspeglar sig på deras studiesituation. Här kommer viktiga faktorer för en inkluderad 
verksamhet för elever med Aspergers syndrom att framföras, vilka svårigheter som är vanliga i 
skolan samt hur man kan jobba för att bemöta dessa svårigheter. Genom denna diskussion så lyfter 
jag för- och nackdelar på en inkluderad verksamhet genom en tabell där argument framförs utan 
speciell rangordning. Slutligen så diskuteras diagnosens betydelse utifrån ett individ- samt 
samhällsperspektiv.  Bland annat diskuteras det om det finns några nackdelar med att fastställa 
diagnoser? Därefter följer en resultatsammanfattning där jag summerar mina resultat. 

Slutligen följer en analys/diskussion om de resultat jag fått fram. Här ställs för-och nackdelar emot 
varandra och jag för en diskussion där jag kompletterar de resultat jag fått fram med egna åsikter 
och egna erfarenheter. Därefter diskuterar jag och utvärderar mitt metodval och mina tankar kring 
framtida forskning. 
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Metod
”I allt vetenskapligt arbete ingår det att ”läsa på”. När man har en fråga, eller har formulerat ett 
problem- eller frågeställning, är det ett självklart moment att ta reda på vad som tidigare har gjorts 
och skrivits inom det berörda området i olika avseenden ”(Backman 2008 s.24). I mitt fall valde jag 
att utgå ifrån litteratur och avhandlingar från två utav de stora namnen inom området Aspergers 
syndrom, den brittiska psykologen Tony Attwood samt den svenske psykiatrikern Christopher 
Gillberg. 

Till detta sökte jag mer litteratur utifrån de olika referenser som dessa använde. Jag sökte även 
artiklar på databasen ERIC som var relevanta efter mina frågeställningar. Jag begränsade min 
sökning genom att titta på artiklar som publicerats de sista tio åren. Urvalet skedde genom att jag 
tittade på de rubriker som verkade relevanta för min undersökning om elever med AS och 
inkludering i skolan. Därefter läste jag igenom artikelns abstract för att på så sätt bedöma 
relevansen för min studie. De artiklar som jag inte ansåg var relevanta för min studie valde jag bort. 
Sammanlagt läste jag sedan igenom ett 10-tal artiklar som jag ansåg hade ett värde för min studie, 
dock visade det sig att ett fåtal kunde väljas bort på grund av att de inte gav någon ny information. 

De sökord som användes på ERIC var Aspergers Syndrom, Aspergers Syndrome, Inkludering,  
Inclusion, integrering, integration theory of mind, mainstream education, generell education. Dessa 
sökord har sedan använts i olika kombinationer för att få så många träffar som möjligt.

Det är genom mina egna erfarenheter inom ämnet samt den kunskap som jag har fått när jag har läst 
igenom litteratur inom ämnet som har gjort att jag har upptäckt en problematik som jag anser är 
viktig att lyfta upp och diskutera. Genom min inläsning av ämnet så har jag funnit att viss fakta kan 
ifrågasättas då annan forskning visar på motsatsen. Utifrån dessa frågetecken som framkommit 
genom min förberedande litteraturläsning så har jag valt att fördjupa mig i den forskningsprocess 
som idag pågår inom området genom att göra en litteratur- och forskningsöversikt.  Backman 
(2008) menar att den ständigt pågående forskning som idag sker inom autismspektrumet snabbt ger 
en växande kunskapsmassa vilket motiverar ett behov av nya forskningsöversikter. Detta behov kan 
ses helt proportionellt mot den ökande kunskapsmassan. Backman (2008) menar vidare att desto 
mer vetenskapliga dokument, uppsatser, böcker, artiklar osv. som publiceras desto större behov 
finns det av nya översikter som kan hjälpa till att skapa bättre överblick på området. Genom detta 
arbetssätt ser jag stora möjligheter att närma mig svaren på mina frågeställningar. De vanligaste 
indikationerna för behov av en forskningsöversikt är enligt Backman (2008):

• man saknar överblick (översikt) över ett område
• området har utökats med ny kunskap sedan den senaste översikten
• det finns motsägande kunskap i fältet
• ett forskningsfält behöver kompletteras med ett nytt perspektiv
• en översikt avser att ge vetenskapligt stöd för någon praktik 

Om man utgår ifrån dessa kriterier för att påvisa behovet om en forskningsöversikt så anser jag efter 
att läst in mig på ämnet att flera av dessa punkter är aktuella utifrån mina tankegångar. Framför allt 
är min förhoppning att belysa den motsägande kunskap som finns i fältet samt att komplettera 
området med ett eget perspektiv. I slutändan hoppas jag att det som framkommer i min studie kan 
hjälpa elever med Aspergers syndrom till en bättre skolgång.

Genom att läsa aktuella böcker och forskningsartiklar så vill jag sammanställa och argumentera 
vilka för- och nackdelar den inkluderade verksamheten har i förhållande till en elev med Aspergers 
syndrom. Detta kommer att ske genom en löpande diskussion där jag kompletterar mitt resultat med 
egna erfarenheter och åsikter kring en inkluderad verksamhet för elever med Aspergers syndrom. 
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Etisk reflektion
När man bedriver forskning så finns det vissa etiska överväganden som man bör göra innan man 
börjar sin undersökning. Vetenskapsrådet(1990) har satt de forskningsetiska principerna som varje 
forskare bör följa. De menar att ”inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra 
en vägning av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa 
konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt tredje person. Så 
väl kortsiktiga som långsiktiga följder skall därvid betraktas” (s.5)

I och med att jag har valt att göra en forskningsöversikt i denna studie så har jag inga berörda 
deltagare som påverkas negativt. Som jag ser det så ger denna uppsats inga direkta konsekvenser för 
varken skolan, samhället eller elever med Aspergers syndrom. Istället så ser jag på denna 
problematik utifrån ett dilemmaperspektiv där jag anser att denna fråga är högst väsentlig att lyfta i 
en samhällsdiskussion. Det finns ingen enkel lösning på problematiken då det är ett väldigt 
individbaserat problem där många olika faktorer påverkar elevens tillvaro i skolan. Dock kvarstår 
problematiken och den vill jag genom denna uppsats framhäva så att det på sikt sker en förändring. 

Genom att jag gjorde en forskningsöversikt var jag inte tvungen att använda mig av det 
grundläggande invidskyddskravet som innefattar 4 allmänna krav som gäller på all forskning, d.v.s. 
”informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet” 
(Vetenskapsrådet 1990, s.6). Detta eftersom mitt metodval inte innebar att några personer var med i 
min studie. Hade jag däremot gjort en studie där jag intervjuat, observerat eller gjort en 
enkätundersökning så hade jag varit tvungen att ta hänsyn till dessa regler. 

I mitt fall så har jag ett annat krav utifrån en etisk diskussion då vetenskapsrådet(1990) menar att 
”det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning kring faktorer som kan komma att 
förbättra t.ex. människors hälsa och livsvillkor. ” (s.5) Genom att jag själv fått erfara den här 
problematiken på nära håll genom arbete och praktik samt läst in mig på ämnet så anser jag att det 
är min skyldighet att företräda denna grupp av elever som har det svårt i skolan. Min förhoppning är 
därför att denna studie kan hjälpa elever med Aspergers syndrom till en bättre och mer trivsam 
skolgång. 
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Teori 
Forskning inom specialpedagogik har traditionellt utgått ifrån två olika perspektiv. Den ena utgick 
från ett individualistiskt perspektiv där man sökte förklaringsmodeller utifrån medicin och 
psykologin (Nilholm 2005). Enligt Nilholm (2007)  är detta, det s.k. traditionella (kompensatoriska) 
perspektivet det mest förekommande och det som är mest accepterat i samhällsdebatten. Centralt för 
detta perspektiv är att den ”bygger på tanken att man ska ge den enskilda individen möjligheten att 
fungera genom att tillsätta extra resurser till en särskild tillrättalagd utbildning för att förstärka 
individens svaga sidor ”(Haug 1998. s.15) Målet med den här typen av specialpedagogik är att lyfta 
eleverna till den nivå där andra barn befinner sig för att sedan gå in i den vanliga verksamheten 
igen. Här anses det att de brister som elever uppvisar i skolan i grunden är ett individproblem och 
att specialpedagogiken finns till för att åtgärda dessa brister. Genom att se på eleverna på detta sätt 
så uttrycker man också vad som är och förväntas vara en normal utveckling hos eleverna.  

Det andra perspektivet fokuserar mer på de sociala faktorer som är av betydelse för de problem som 
uppstår i skolan. Detta perspektiv brukar också kallas för det kritiska perspektivet. De som ser på 
specialpedagogiken utifrån ett kritiskt perspektiv anser att det nödvändigtvis inte behöver vara ett 
individproblem, utan menar att andra orsaker som t.ex. professionella intressen eller sociala 
svårigheter kan ligga till grund för skolors misslyckande (Nilholm 2005). Haug (1998) menar att de 
som förespråkar detta perspektiv är kritiska till att det kompensatoriska perspektivet kräver att 
elever har diagnoser för att få behandling. Detta p.g.a. att diagnoserna ofta är osäkra och starkt 
påverkande av gällande kulturella värderingar och därmed blir en social konstruktion. Det kritiska 
perspektivet lyfter istället gärna fram konkreta skolsituationer och till skillnad från det 
kompensatoriska perspektivet så anser de att alla elever bör ha rätt till att vara en del i det normala 
klassrummet. Nilholm (2007) skriver: ”I förlängningen av dessa tankar kan man skönja en utopi där 
specialpedagogiken upphör och där skolans verksamhet förmår möta varje barns behov utifrån dess 
egna förutsättningar, dvs. utan att behöva skapa ett segregerade språkbruk eller segregerade 
institutionella arrangemang” (s. 22)

Den verklighet som denna utopi beskriver är tyvärr långt ifrån den verklighet som lärarna möter i 
dagens skola där skolan långt ifrån klarar av att möta alla barns behov(Autism&Aspergerförbundet 
2010) Skillnaden mellan det kompensatoriska och det kritiska perspektivet är som synes stor och 
utifrån det har det växt fram ytterligare ett perspektiv på specialundervisning, dvs. 
dilemmaperspektivet. Nilholm (2005) menar att man enklast kan se på begreppet dilemma som 
olika valsituationer eller målkonflikter där det inte finns något självklart svar på hur man bäst bör 
agera. Medan han senare i Nilholm (2007) menar att dilemman är motsättningar som egentligen inte 
går att lösa utan bygger på olika ställningstaganden. Utifrån frågan om var elever med Aspergers 
syndrom utvecklas bäst i grundskolan så finns det inget självklart svar, utan det beror på flera olika 
faktorer. Dels påverkar individens personlighet/funktionsnedsättningar, skolklassens 
sammansättning, lärarens kompetens osv. Men rent generellt så kan man säga att skolsituationen för 
elever med AS inte fungerar som det ska och detta gör att det är en bra fråga att diskutera utifrån ett 
dilemmaperspektiv. 

Den problematik som finns är väl värd att lyftas upp och diskuteras, för oavsett vilket perspektiv 
man har på specialpedagogiken så är det klart att skolans verklighet är långt ifrån den utopi som det 
kritiska önskar. Nilholm (2005) menar därför att ett övergripande dilemma inom skolan är att 
skolväsendet ska ge alla elever en likvärdig utbildning samtidigt som man ska ta hänsyn till alla 
barns olika erfarenheter, förmågor och egenskaper. Detta ska enligt gällande styrdokument ske 
genom att utbildningen ska utgå ifrån varje elevs förutsättningar och behov (Lpo94) 
Göransson(2004) är också inne på samma dilemma: 
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I det svenska pedagogiska samtalet har man anammat idén om barns olikheter vad gäller att de lär 
på olika sätt. ”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov.” Det ska finnas olika 
sätt att nå målen./.../ ”Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla”(Lpo94, s. 6)” Att 
olikheterna även innebär att man när olika mål, är dock inte en idé som man anammat i det 
officiella pedagogiska språket inom normalskolan, dvs. grundskolan. Tvärtom menar man att alla 
ska uppnå samma uppställda mål. (s. 40 )

Den problematik som jag ska undersöka i denna litteraturstudie kommer att utgå ifrån detta dilemma 
som jag ser då elever med Aspergers syndrom ska vara verksamma i en miljö som är långt ifrån 
anpassad till dem. En utav mina frågor kommer att handla om vilka för- och nackdelar elever med 
AS vanligen upplever då de går i en ordinarie klass. Vad som är rätt eller fel beror på utifrån vilket 
perspektiv man närmar sig frågan med, utifrån ett traditionellt/kompensatoriskt perspektiv så är det 
individen som är det avgörande om det fungerar i klassrummet eller inte. Utifrån ett kritiskt 
perspektiv så finns det flera faktorer som kan påverka hur den inkluderade verksamheten utvecklar 
sig. Nilholm (2003) menar att de problem som finns kring olika funktionshinder skapas av de olika 
institutioner och organisationer som samhället bygger sin verksamhet på. Diskussionen kring 
inkludering blir således en del i en mycket större debatt. Det handlar utifrån ett kritiskt perspektiv 
om vem som ska ta ansvaret för att skolan inte klarar av att uppnå visionen ”en skola för alla”. 

Nilholm (2003) menar också att: ”Kommunens resursfördelningssystem har också viktiga 
konsekvenser för hur vi kommer att beskriva och uppfatta barns olikheter. Ett system som kräver 
diagnoser har andra implikationer än ett som använder andra principer som grundar sig på generella 
behov”. (s.79) Dessa politiska och sociala intressen skapar därför olika temporära ställningstagande 
i hur den inkluderade verksamheten ska fungera. Detta får därför ofta avgörande konsekvenser för 
hur verksamheten i skolan fungerar. Samhället tillsammans med styrdokumenten är tydliga med att 
det är lärarnas ansvar att skolan ska kunna bemöta alla elever.  Lärarna vill inte ta på sig ansvaret 
för de problem som uppstår i klassrummet utan anser att det handlar om elevers individuella 
svårigheter som ger uttryck i klassrummet. Specialläraren menar att deras arbete bygger på den 
vanliga skolans misslyckande när det gäller att kunna erbjuda alla elever en anpassad studiegång då 
klassläraren inte klarar av att hantera de klassrumssituationer som uppstår i samspelet. Det kritiska 
perspektivet lyfter den problematik som den inkluderade verksamheten har utifrån flera olika 
perspektiv. 

Dilemmaperspektivet kan inte ge ett bättre svar på frågan vilka för- och nackdelar det finns med att 
gå i en ordinarie klass. Poängen med detta perspektiv är istället att fokusera på den komplexitet som 
bland annat finns i denna frågeställning. Genom dilemmaperspektivet ger man inte svar på hur 
frågor ska lösas utan istället lyfter man olika dilemman och diskuterar hur dessa ska hanteras på 
bästa sätt (Nilholm 2005)

12



Bakgrund 
Det som ligger till grund för mitt intresse är skolans styrdokument samt en studie som Autism & 
Asperger förbundet gjorde 2010. I våra styrdokument så är det tydligt att de pratar om en ”skola för 
alla”, en skola där alla oavsett bakgrund eller svårigheter ska ha rätt att få den bästa möjliga 
utbildningen. Det som står i styrdokumenten ska gälla alla skolor, all personal samt alla elever i 
Sverige. Det är just styrdokumentens fokus på ”en skola för alla”, ”ingen ska utsättas för 
diskriminering” och ”undervisningen skall anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov” 
som jag ställer mig frågande till. Detta efter att ha läst Autism och Asperger förbundets analys och 
sammanfattning (2010) som visar på att mer än hälften av alla elever med Aspergers syndrom har 
varit hemma från skolan på grund av att skolan inte har kunnat anpassa utbildningen efter deras 
förutsättningar och behov. 

För att förstå bakomliggande orsaker till den problematik som uppstår i skolan är det därför viktigt 
att man är medveten om vad en inkluderad verksamhet innebär och se den historiska framväxten 
och förstå hur och varför begreppet kom att ersätta det mer accepterade och vardagliga begreppet 
integrering. Båda dessa begrepp har sin grund i den demokratiska värdegrund som skolans 
styrdokument vilar på. I skolans verksamhet så har dess personal olika typer av ansvar utifrån vad 
som står i bland annat läroplaner. Vad står det? Och vilket ansvar har lärare samt rektor i frågan? 

Vad finns det för alternativ till en inkluderad verksamhet? Om inte eleverna med AS ska vara en del 
i en inkluderad verksamhet, vart ska de då få sin undervisning? Vad betyder det för individen? 

Jag har tänkt börja med att beskriva vad som står i skolans styrdokument för att sedan ta upp vilket 
ansvar läraren och rektorn har när det gäller en inkluderad verksamhet. Därefter klargör jag tre 
viktiga begrepp som är viktiga att förstå i förhållande till mina frågeställningar. Vad betyder 
delaktighet, inkludering och integrering? Vad finns det för likheter och hur har begreppen växt 
fram? 

Efter jag har berättat vad som står i styrdokumenten så kommer jag att gå igenom den studie som 
Autism & Aspergerförbundet har gjort och som ligger till grund för mitt val av ämne. Därefter 
kommer jag presentera vad alternativet är till inkluderad verksamhet, dvs. var går de elever som inte 
är i en inkluderad verksamhet?  

Skolans styrdokument
Alla som jobbar inom skolväsendet är skyldiga att jobba efter skolans styrdokument. De specifika 
regler som skolans personal ska förhålla sig till inom skolans verksamhet är skollagen, gymnasie- 
och grundskoleförordningen, läroplanerna samt de olika kursplanerna. (Lärarnas Riksförbund 2009) 
Det är bland annat i skollagen som det står skrivet att alla individer har skolplikt och rätt till 
utbildning. I skollagen (1985:1100) under rubriken allmänna föreskrifter i det första kapitlet, andra 
paragrafen så går det att läsa: 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras 
harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn 
tas till elever i behov av särskilt stöd. 

Utifrån skollagen så har skolverket tillsammans med regeringen utformat läroplaner som tydliggör 
och beskriver de regler och normer som skolans verksamhet skall vila på. Det som står i läroplanen 
gäller alla skolor i Sverige, all personal samt alla elever. Grunden för skolan är som citatet ovan 
visar att utveckla och vägleda eleverna till ansvarskännande demokratiska medborgare. Detta är 
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något som noga framkommer i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo943) där man bland annat kan läsa att ”skolans uppgift är att låta varje enskild 
elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 
ansvarig frihet.” (s.5) För att skolan ska lyckas med detta så är det viktigt att skolan tar ett särskilt 
ansvar för de elever som är i behov av särskilt stöd. I skollagen under det första kapitlet andra 
paragrafen så framkommer de grundläggande förhållningsreglerna för all verksamhet som skolan 
ansvarar för. I denna paragraf så formuleras vidare det som kallas för skolans värdegrund:

Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar i skolan ska främja aktningen för varje individs egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt ska den som arbetar inom skolan främja jämställdhet 
mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande beteenden som mobbing och 
rasistiska beteenden. (Skolverket 2009. s.5)

I gällande läroplan (Lpo94) så går det att koppla det tidigare citatet till att ”Skolan har en viktig 
uppgift att när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värderingarna 
som vårt samhällsliv vilar på”. (Skolverket 2009. s.5) Med detta menas att eleverna skall bli 
medvetna, de ska acceptera att vi alla är olika och att vi har olika förutsättningar och behov i vår 
vardag. För elever med behov av särskilt stöd skall skolan enligt skollagen (kap 4 § 1) ge ”särskilt 
stöd till de som har svårigheter i skolarbetet” Åter kan man koppla skollagens ord till det som 
formuleras i Lpo94 underrubriken en likvärdig utbildning som ”undervisningen skall anpassas efter 
varje elevs förutsättningar och behov” samt att ”skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 
olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen”.(s.6) En grupp inom grundskolan 
som har problem att uppnå de mål som de pratar om i Lpo94 är de barn och elever med Aspergers 
syndrom. Enligt skollagen och Lpo94 har alltså varje elev rätt att i skolan få utvecklas, känna 
växandets glädje och få känna den tillfredsställelse den får genom att göra framsteg och övervinna 
svårigheter. Men vems ansvar är det att dessa elever uppnår dessa mål? Är det rektorn eller läraren 
som har det yttersta ansvaret?

Lärarens ansvar
Läraren får genom skrivandet av ett anställningsavtal ett rättsligt ansvar för skolverksamheten. Det 
som läraren förväntas att göra är att utföra sina arbetsuppgifter utifrån de förhållningsregler, lagar 
och avtal samt övriga normer som ligger till grund för skolans verksamhet (Skolverket 2009).

Lärarna ska enligt Lpo94 ”klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund 
och dess konsekvenser för det personliga handlandet” (s.11). Lärarna ska vidare ”utifrån 
kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt 
redovisa det för eleven och hemmen samt informera rektorn. (Skolverket. 2009. s.18) Utifrån den 
tidigare nämnda diskussionen om vad skolans styrdokument säger så har läraren ansvaret för att 
aktivt arbeta och befästa den värdegrund som det svenska samhället vilar på. Genom att skapa en 
accepterande miljö i klassrummet samt en hjälp- och trivsam omgivning för eleverna med särskilda 
behov så skapar läraren grundförutsättningar för att en inkluderande skolundervisning kan äga rum. 
Utöver detta har läraren ett ansvar att ge alla elever den hjälp och det stöd de behöver för att det ska 
uppnå de mål som finns i skolans läro- och kursplaner. Vid risk för att eleverna inte uppnår de 
grundläggande målen skall läraren meddela skolans rektor samt upprätta ett åtgärdsprogram som 
beskriver vilket ansvar läraren, skolan och hemmet har, och hur de ska arbeta för att hjälpa eleven 
att nå målen.  

3 I fortsättningen används förkortningen Lpo94
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Rektorns ansvar
Rektorns ansvar enligt (skolverket 2009) är: ”som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övriga 
personalen i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas 
på att nå de nationella målen.”(s.18) Rektorn har också ansvaret utifrån min tidigare diskussion med 
inriktning elever med särskilda behov enligt skolverket (s.19) att:

− ”undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd 
och den hjälp de behöver

− kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem eller svårigheter för eleven 
i skolan. 

− Resursfördelning och stödåtgärder anpassas till den värdering av elevernas utveckling som 
lärare gör

− Personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna 
utföra sina uppgifter” 

Genom detta kan man fastslå att det är rektorns ansvar att skolans verksamhet fungerar utifrån de 
riktlinjer som finns enligt skollagen samt läroplanerna. Det är rektorn som genom sitt arbete ska 
skapa förutsättningar och möjligheter för lärarna att klara av deras arbetsuppgifter. Detta ska ske 
genom att rektorn håller sig ”förtegen med det dagliga arbetet i skolan” (Skollagen 1985:1100, 2 
kap, 2§). 

Vad betyder då inkludering och vad är det egentligen för krav som samhället har på lärarna när 
elever med Aspergers syndrom ska bli en del i undervisningen?

Olika definitioner: delaktighet – integrering - inkludering  
Inkludering är ett idag ett centralt begrepp inom skolan och det är något som har sin grund i vår 
skollag samt läroplaner. Dessa lagar och regler bygger på en demokratisk värdegrund som beskriver 
en vision om ”en skola för alla”, en skola där alla oavsett skillnader/svårigheter ska ha samma 
möjligheter att delta i den sociala tillvaro som skolan bygger sin verksamhet på. Nilholm (2006) 
citerar Peter Haug (2000) som beskriver visionen på följande sätt:

En skola för alla är ett uttryck för en skola med en explicit värdegrund som på många sätt 
skiljer sig från den ”etablerade” och traditionella skolans. Den är öppen för alla, ingen avvisas 
eller pekas ut. Det är en skola där alla barn går i en vanlig klass eller grupp, en skola där 
undervisningen är anpassad efter individen och inom gemenskapen. Det är en skola där 
medbestämmande gäller, och där alla deltar i och bidrar till gemenskapen efter egna 
förutsättningar. Det är en skola som alla barn upplever som sin, en skola där alla ska få  
personligt utbyte i form av självförtroende, insikt, kompetens, attityder, kunskaper och
 inte minst ett socialt nätverk (s 29f).

Den sista meningen har mycket gemensamt med vad den svenska skollagen förankrar i de gällande 
läroplanerna. Detta är skolans uppgift, en uppgift som i verkligheten inte är lika självklar som den 
är när den är skriven i de regler och lagar som skolans personal har att följa. Inom 
skolverksamheten så sker det dagliga arbetet i kontakt med människor. Det gör att det ställs höga 
krav på skolpersonalens arbete för att uppnå visionen om en skola för alla. När det gäller arbetet 
med en skola för alla så är det som Falkmer (2009) menar att det ”troligen helt okontroversiellt att 
hävda att alla elever är unika individer och att detta i allra högsta grad gäller även elever som råkar 
ha det gemensamt att de har en diagnos inom autismspektrat” (s.2). Detta resulterar i att alla unika 
elever har rätt att bli bemötta på det sättet som passar dem bäst, detta ligger också till grund för 
resonemanget om en likvärdig utbildning som finns i vår skollag samt läroplan. I Lpo94 på sidan 
sex så diskuteras detta: 
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Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär 
inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall 
fördelas lika. Hänsyn skall 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.

I skolan ska läraren i sitt arbete bemöta alla elevers olikheter och ge dem en anpassad studiegång så 
att de utifrån sina förutsättningar får bästa möjliga tid i skolan. Detta gäller också för de elever inom 
grundskolan som har olika diagnoser, som exempelvis Aspergers syndrom. En skola för alla har i 
Sverige blivit ett begrepp som grundar sig på både politiska och ideologiska principer. Detta innebär 
tankar och värderingar på hur man ska utveckla en skola med hög grad av delaktighet, inkludering 
och integrering. Dessa tre begrepp kan vid första anblicken verka likvärdiga och se ut att beskriva 
samma sak men alla är viktiga att definiera för att få klarhet i hur diskussionen kring elever med 
särskilt stöd har pågått. Elever med särskilt stöd innefattar alla elever som har någon form av 
svårighet, handikapp eller funktionsnedsättning. Med andra ord handlar det om allt ifrån 
rullstolsburna elever till elever inom autismspektrumet. 

Delaktighet
I den svenska författningssamlingen (SFS) finns lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387). Under den första paragrafen finns bestämmelserna om att insatser för 
särskilt stöd och service gäller för de personerna med: ”

1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 

åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 
därmed ett omfattande behov av stöd eller service.” ( Lag 1993:387 kap 1 § 1 )

Under lagens femte paragraf så ska ”verksamheten enligt denna lag skall främja jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i § 1. Målet skall vara 
så att den enskilde får möjlighet att leva som andra”. Den lagen stödjer och ger människor som är 
funktionshindrade rättigheten att få de förutsättningar som krävs för att de ska bli delaktiga i 
samhället. 

Begreppet delaktighet handlar om att ge de människor med någon form av handikapp en rättvis 
chans till ett självständigt liv. Gustavsson (2004) menar att ett handikapp är de nackdelar som ett 
funktionshinder kan komma att utvecklas till för en individ om inte samhället och den omgivande 
miljön anpassas till dess förutsättningar. Delaktighet handlar dels om att fysiskt anpassa 
samhällsmiljön så att ex den rullstolsburna kan ta sig runt på gator och i affärer. Men det handlar 
också om att de som inte har synliga handikapp, såsom de personer som nämns i den första 
paragrafen får den hjälp och acceptans de behöver för att bli delaktig i samhället. Begreppet 
delaktighet har därför flera dimensioner beroende på vilket handikapp som vi talar om. 

Som den första paragrafen visar så finns det flera grupper i samhället som räknas som 
funktionshindrade. Björk- Åkesson & Granlund (2004) diskuterar dessa grupper och påpekar att det 
finns olika typer av begränsningar som kan hänvisas till de olika handikappen, dels finns det de 
fysiska begränsningarna likt de Gustavsson diskuterar. ”En person kan ha aktivitetsbegränsningar 
utan uppenbara funktionsnedsättningar eller strukturavvikelser t.ex. en person som är höjdrädd och 
som inte går upp på höjder” Björk- Åkesson & Granlund (2004. s.35) Det här med att ha 
begränsningar i sitt verksamma liv utan direkt synliga handikapp är något som de människor som 
har AS känner av varje dag. Vi kan inte se deras funktionshinder från utsidan, och det är många 
gånger det blir fel i våra skolsituationer då en omedveten, eller en ny lärare många gånger tar det för 
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givet att de ska kunna klara av vissa saker som olika sociala lekar eller ta del av muntliga 
diskussioner. Att vara delaktig handlar om att vara accepterad i den tillvaro som den befinner sig i. 
För personer med AS så är det svårt att känna sig delaktiga i klassrummet då pedagogerna inte tar 
deras funktionshinder på allvar. 

Personer kan också ha problem med att vara delaktiga genom aktivitetsbegränsningar trots att de 
inte har några funktionsnedsättningar eller handikapp. Det kan handla om att personer inte har 
möjlighet att delta i önskade aktiviteter på grund av att utbudet i den sociala närmiljön saknas eller 
att de inte har möjlighet att ta sig till de platser där aktiviteten utförs. 

För att bli delaktig i samhället så krävs det mer än bara fysisk anpassning. För att bli socialt delaktig 
i samhället måste den allmänna synen på handikappade och funktionshindrade förändras. För trots 
att samhället idag blir allt mer handikappanpassat och kunskaperna om andra funktionshinder såsom 
autism och Aspergers syndrom ökar så går det inte att komma ifrån att samhället har mycket kvar 
att arbeta med för att få till en allmän samsyn på människor som lever med ett funktionshinder. 
Bibbi Ringsby Jansson (2004) menar:

I diskussionen som framhållits att personer med utvecklingsstörning, trots att de fått tillgång till 
sociala sammanhang där andra människor verkar och bor, ofta lever ett ensamt liv och sällan har 
vänner som betyder mycket för dem. (s.59)

Skolverksamheten har här en viktig roll i arbetet mot att skapa ett mer hållbart och accepterat 
förhållningssätt gentemot dessa människor. Skolan ska genom styrdokumenten jobba för att: 
”Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. 
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 
insatser ” (Skolverket 2009 s.5)

I skolan kan vi genom att förmedla kunskap kring olika funktionshinder ge de kommande 
generationerna en annan syn på människor med funktionshinder.  Mer kunskap inom området för 
allmänheten ger en större acceptans och det medför att personer med funktionshinder får ett helt 
annat bemötande i samhället och därmed i skolans värld. Haug (2000) var tidigare inne på att 
skolan ska vara en plats där eleverna kan bygga upp ett socialt nätverk. För att elever med AS ska 
kunna bygga upp ett socialt nätverk så krävs det att skolan och dess personal hjälper till då de 
många gånger själva har svårt att veta hur de ska agera i olika sociala situationer vilket i sin tur kan 
leda till att de skrämmer bort jämnåriga kamrater. Vid dessa tillfällen kan skolans arbete med att 
sprida kunskap om funktionshindrade ge övriga elever en större förståelse till deras svårigheter och 
det kan göra att de istället för att bli skrämda förstår deras avsikt och därigenom kan de utveckla en 
helt annan relation än om skolan inte hade arbetat med kunskap och värderingar. 

Ur ett samhällsperspektiv så pratar vi om att skapa möjligheter för att människor med 
funktionshinder ska få bästa möjliga förutsättningar för att känna sig delaktig i samhället. Inom 
skolverksamheten så ligger denna diskussion om delaktighet till grund för de begrepp som nu ska 
definieras, nämligen inkludering och integrering.

Integrering
Om delaktighet syftar på att alla ska ha rätten ur ett demokratiskt perspektiv att delta i samhället så 
syftar integreringen på vad det betyder i praktiken. Begreppet integrering växte fram som ett 
centralt begrepp i början av 1960 talet och kan ses som en direkt konsekvens av den stora ökningen 
av elever som var i behov av särskilt stöd. Denna ökning ledde till att fler elever fick 
specialundervisning eller fick gå i segregerade grupper (Göransson 2009).  Segregering är 
integreringens motsats och kan beskrivas som särskiljande och/eller avvikande. Genom en ökad 
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segregering i skolan så började skolans vision om ”en skola för alla” ifrågasättas bland annat av 
regeringen som framförallt ifrågasatte den ökade omfattningen av specialundervisning 
(Emanuelsson 2004). Under denna period så jobbade regeringen parallellt med att fastställa en ny 
läroplan för grundskolan (Lgr 62) I denna läroplan så fick diskussionen kring 
integrering/segregering ökad uppmärksamhet och flera riktlinjer fastställdes för att skolan skulle bli 
en bättre fungerande undervisningsmiljö för elever med olika svårigheter. 

Integreringen kom till som ett begrepp som skulle försvara och förtydliga visionen om en skola för 
alla. Emanuelsson (2004) beskriver behovet av ett nytt begrepp som integrering genom:

Begreppet integrering kan dessutom stå för utvecklingsprocesser som leder mot målet interaktion. 
Detta innebär en gemenskap där alla har sin naturliga tillhörighet och med ansvar för att forma 
helheten. Integration som mål är därför en konsekvens av en demokratisk människosyn. Alla har 
rätt till hel och full delaktighet. Eftersom alla är lika värda kan heller ingen uteslutas eller avskiljas 
som umbärlig eller oönskad. Olikheter människor emellan betraktas som en tillgång för det 
gemensammas bästa än som orsaker till problem och svårigheter. (s. 105)

Idag har begreppet genom den ifrågasättande diskussionen om den ökande specialundervisningen 
fått en annan innebörd. Från att ha varit ett begrepp som förtydligade allas lika värde så har det 
blivit en beteckning på hur skolan jobbar med att ”flytta” in enskilda elever med olika 
funktionshinder i ”vanliga” klasser. 

Denna felaktiga användning av begreppet har gjort att man istället för att tala om en skola för alla, 
där alla är lika mycket värda så har man förtydligat olikheter mellan människor. Trots att det inte är 
vad som var tanken när begreppet skapades så har det bidragit till en viktig diskussion i samhället 
och idag är det vi menar då vi pratar om ”en skola för alla”. Skolan har ett ansvar och ska genom de 
olika styrdokumenten klara av att anpassa undervisningen efter elever med särskilda behov. 

Emanuelsson (2004) beskriver en situation som stämmer bra överens med egna erfarenheter om 
elever med särskilda behov. Han tar upp frågan utifrån ett individ- och föräldraperspektiv och tar 
upp frågan var eleverna mår och utvecklas bäst? Han menar att:

”Det är föräldrar till och företrädare för elever med funktionshinder och svårigheter som upplevt 
att deras barn inte har mått bra i de ”integrerade” grupperna där de placerats. Därför menar man att 
de skulle få en bättre skolsituation om de istället var kvar i sina egna grupper, i mjukare och mer 
anpassade situationer, t.ex. i specialklasser eller specialskolor. ” (s.109) 

Genom att användningen av integrering felaktigt har använts i de offentliga diskussionerna så har 
det gjort att begreppet idag är mer eller mindre oanvändbart. Istället har man tagit vid i 
Emanuelssons frågor kring var de utvecklas bäst och börjat använda begreppet inkludering och 
därmed en inkluderande verksamhet. (Emanuelsson 2004). 

Vad betyder då inkludering?
Inkludering är ett begrepp som växt fram på senare år och mer eller mindre ersatt det tidigare mer 
använda begreppet integrering. Något förenklat kan man förklara begreppet genom att barn med 
särskilda svårigheter ska ha rätt att vara i skolans ”vanliga” klasser (Nilholm 2006). Falkmer (2009) 
menar däremot att inkludering är ett begrepp som inte bör användas i förhållande till den enskilda 
individen utan att det bör användas för att beskriva vad som händer i hela gruppen och mellan de 
inblandade. Detta resulterar i att en ”inkluderad verksamhet” inte blir en fråga om en individuell 
anpassning, utan en inkluderad verksamhet kräver att hela undervisningen förändras och planeras så 
att den främst ger dem med störts behov möjligheter att utvecklas. Nilholm (2007) menar att en 
viktig del med begreppet inkludering är att skolan ska vara utformad utifrån att alla elever är olika 

18



och har olika behov, inte som integreringen där barnen som anses vara avvikande ska passas in i en 
verksamhet som inte har accepterat att alla inte är lika. 

Begreppet inkludering fick sitt genombrott i samband med att UNESCO publicerade sin rapport om 
vad som framkom vid Salamancadeklarationen 1994.  En deklaration kan antas i ett möte eller en 
konferens och uttrycker en uppfattning eller en åsikt kring en speciell fråga. Vid just denna 
konferens deltog 92 olika regeringar samt 25 internationella organisationer som tillsammans 
diskuterade fram riktlinjer och rekommendationer i hur man bör arbeta med och för elever med 
särskilda behov (UNESCO 1994). I denna deklaration så framkommer en tydlig åsikt om att elever 
med behov av särskilt stöd ska vara inkluderade i ”vanliga” klasser. Intressant är dock att den som 
översatte deklarationen till svenska har använt begreppet integrering som den svenska 
översättningen på ”Inclusion”. Nilholm (2007) menar att det inte är så konstigt då begreppet 
integrering vid översättningstillfället var mer accepterat och vanligt än begreppet inkludering som 
för de allra flesta var ett helt nytt begrepp. I min vidare beskrivning av Salamancadeklarationen så 
kommer jag att använda mig av begreppet inkludering.  I denna deklaration så klargör de att 
undervisningen bör utgå från att alla människor är olika och det gör att skillnader som uppstår i ett 
klassrum är normalt. En pedagogik som på detta sätt hela tiden utgår från eleven är en pedagogik 
som gynnar alla elever och därmed framtidens medborgare. (UNESCO 1994) 

Inkludering vilar på en grundsyn som blir väldigt tydlig i och med Salamancadeklarationens 
riktlinjer och rekommendationer, en grundsyn som bygger på att klassrumsmiljön ska anpassas efter 
individens behov och förutsättningar i stället för den tidigare feldefinierade versionen av integrering 
där elever själva ska anpassas efter den rådande miljön i klassrummet. Göransson (2004) menar att 
en sann inkludering först kan uppnås när människor förstår att varje elev i klassrummet är olika och 
tillför olika förmågor till den dagliga verksamheten som lyfter den till nya dimensioner. En 
inkluderad verksamhet handlar därför inte bara om elever med funktionshinder, utan det handlar om 
att man ska skapa en arbetsmiljö i klassrummet där alla känner sig accepterade och får den hjälp de 
behöver utifrån sina behov. Enligt Falkmer (2009) så krävs det ett övergripande arbete utav skolan 
med värderingar och attityder gentemot människors olikheter för att få till en bra inkluderande 
miljö.   

Autism och Aspergerförbundets studie
Autism och Aspergerförbundet jobbar för att skapa bättre förutsättningar i samhället för de 
människor som har autism, Aspergers syndrom eller andra autismliknande tillstånd. Medlemmarna i 
detta förbund är personer med egen funktionsnedsättning, professionella läkare/forskare samt 
anhöriga. De jobbar tillsammans för att sprida information om dessa funktionsnedsättningar till 
allmänheten och skolan så att de får större möjligheter och förutsättningar till att anpassa 
undervisningen till elever med Aspergers syndrom (www.autism.se). Till detta följer de sedan upp 
och ger förslag på ny forskning. Det var just detta de gjorde när de våren 2010 följde upp 
skolverkets rapport ”Skolan och Asperges syndrom” och utifrån det gjorde en egen 
enkätundersökning bland sina medlemmar. Resultatet visade på en skrämmande verklighet för 
elever med Asbergsers syndrom i den svenska skolan.  I denna enkätundersökning kunde 628 svar 
bearbetas och användas i undersökningen. Resultatet visade att 59 % av alla svarande med 
Aspergers syndrom/högfungerande autism hade varit frånvarande från deras skolgång under kortare 
eller längre perioder. De största orsakerna till detta är enligt denna undersökning:

1. Skolpersonalens bristande kompetens
2. Bristande anpassningar i den fysiska miljön, bl.a. stora klasser/lunchmatsalen
3. Frånvaro av lämpligt stöd, t.ex. en elevassistent (Autism & Asperger förbundet 2010)
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Andra faktorer som gjorde att elever med Aspergers syndrom var borta från undervisningen i skolan 
berodde på mobbing och att nyckelpersoner för eleven i skolan slutat. Ett svar från en förälder i 
deras avslutande öppna fråga är lika skrämmande som det är träffande för många 
klassrumssituationer idag: ”Många beskriver att skolan anklagat dem för att inte uppfostrat barnet 
och att problemet ligger hos familjen. Många pedagoger verkar vara irriterade på elever med 
svårigheter inom autismspektrum, pga. bristande ”samarbetsvilja”, långsamhet och 
koncentrationssvårigheter” (Autism & Aspergerförbundet 2010 s. 10) Detta är ett tydligt tecken på 
den okunskap som pedagogerna har inom området och som synes får stora konsekvenser för eleven 
i fråga. 

Vad är alternativet till en inkluderad verksamhet?
Specialpedagogiska skolmyndigheten4 (2008) skriver att en bra studiesituation för de som har 
autism eller Aspergers syndrom bör innehålla:
”• tydliga rutiner
• konkret information
• förberedelser om hur, när och varför en uppgift ska göras
• avgränsade uppgifter med markerad början och markerat slut
• bakgrund och sammanhang för att kunna se helheten och inte bara detaljer
• så få byten som möjligt av lokaler, ämnen och lärare under dagen
• lugn miljö” (s.10)

Inom skolans värld så pågår det en diskussion om var det är lättast att få till denna studiesituation 
och enligt en rapport ifrån skolverket (2009) så är det en stor variation mellan hur skolorna väljer att 
organisera sin undervisning för elever med Aspergers syndrom. De vanligaste 
undervisningsmetoderna för elever med AS är undervisning i en ordinarie klass, eller att man 
undervisar dem i en mindre grupp tillsammans med andra med Aspergers syndrom eller liknande 
funktionsnedsättningar. Andra alternativ som framkommer är hemundervisning eller annan typ av 
undervisning som inte förekommer på skolan. På många skolor så kombineras de två vanligaste 
alternativen genom att alla elever i den mindre ”specialklassen” tillhör en ordinarie klass och att de 
utifrån deras förutsättningar och färdigheter får gå och vara med i den stora klassen. I min studie 
kommer jag att fokusera på de två vanligaste metoderna, dvs. en ”specialklass” samt den 
inkluderande verksamheten i ordinarie klass. SPSM (2008) menar vidare att de båda 
arbetsmiljöerna kan fungera bra men att det ofta är vanligt att personer med autism och Aspergers 
syndrom hellre vill studera tillsammans med elever som har liknande funktionsnedsättningar. Detta 
samtidigt som andra elever inte vill gå i någon specialklass utan upplever att det istället bidrar till 
att de blir mer annorlunda och utanför än vad de redan är. 

Det finns inget givet svar på var dessa elever får sin bästa studiesituation, men klart är att om man 
vill uppnå de förutsättningar som SPSM beskriver som nödvändiga för elever med AS så krävs det 
en förändring i attityden mot elever med behov av särskilt stöd. 

4 I forts förkortas det som  SPSM
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Resultat 
Vid min tidigare diskussion kring ”en skola för alla” samt integrering och inkluderad verksamhet så 
har det handlat om de personer som enligt lag anses som funktionshindrade. I min 
litteraturgranskning så kommer jag att titta på hur den inkluderade verksamheten fungerar genom 
att läsa relevant litteratur samt forskningsartiklar. I de kommande delarna i mitt arbete så kommer 
jag att fokusera framför allt på barn och elever med Aspergers syndrom men också vidröra 
begreppet autism. 

För att förstå vilka svårigheter en elev med AS har genom sitt funktionshinder så är det viktigt att 
man har en bakomliggande grundkunskap kring begreppet och dess innebörd. Därför kommer jag i 
den kommande delen diskutera detta. 

Vad är Autism och Aspergers syndrom?
Aspergers syndrom är en av flera diagnoser som ligger inom det autismspektrum som också 
innefattar diagnoser som autism och atypisk autism. (McGrath 2009) Begreppet autismspektrum 
myntades av Lorna Wing, samma person som började använda begreppet Aspergers syndrom.  Den 
bakomliggande tanken med att använda begreppet ”spektrum” var att förklara de individskillnader 
som finns inom gruppen autism. I ett spektrum finns många färger men alla är förbundna med 
varandra på ett eller annat sätt. (Jalakas 2008) För att förstå vad det betyder så är det viktigt att man 
förstår sig på det grundläggande begreppet autism och hur det funktionshindret påverkar 
individernas vardag. 

Autism har troligen förekommit i alla tider, men begreppet autism uppmärksammades när 
barnläkaren Leo Kanner introducerade begreppet tidig infantil Autism år 1943. Tidig infantil autism 
som senare fick namnet ”Kanners syndrom” eller det som idag används, ”Autistisk syndrom ” var 
en typ av störning som tidigare inte har betraktats. Enligt Mcgrath (2009) kommer ordet autism från 
det grekiska ordet Autos som betyder ”själv” och kan förknippas med den ensamhet som många 
människor inom autismspektrumet lever i på grund av deras begränsade sociala förmåga. 

För att förstå vad autism innebär och vad personer med autism har gemensamt så är det viktigt att se 
till de grundläggande särdragen som dessa personer har gemensamt. Autism beror på en specifik 
störning i hjärnan. Enligt ”diagnosbibeln” DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorder) ger den sig till känna genom en genomgripande störning i utvecklingen som påverkar 
personers förmåga till social interaktion, svårigheter i kommunikationen samt svårigheter i 
beteendet i avvikande mönster, intressen och lekaktiviter. (Cohen 2000) Dessa nedsättningar liknar i 
stort de som Gillberg(2000) tar upp som de diagnoskriterier som de flesta auktoriteter är överens 
om angående autism, nämligen:

”1. Kraftig begränsning av förmågan till ömsesidig social interaktion
  2. Kraftig begränsning av förmågan till ömsesidig kommunikation, inklusive begränsningar i    
      språkförståelse, gestförståelse, symbolförståelse samt svårigheter och avvikelser när det gäller förmågan 
      att uttrycka sig verbalt och icke-verbalt ”

     3. Kraftig begränsning i beteendereportearen och förmågan att fantisera med utstuderade      
         ritualbeteenden, märkliga rutiner eller extremt avvikande lekbeteenden. ” (s.19-20)

Gillberg (2000) diskuterar vidare att autism ofta indelas i svår, medelsvår eller lindrig autism vilket 
betyder att det inom diagnosen autism kan vara stora skillnader mellan individer. Lindrig autism 
brukar även nämnas som högfungerande autism vilket är detsamma som Aspergers syndrom. 
Attwood (2007) menar att ”termen Högfungerade Autism (HFA) har traditionellt använts för att 
beskriva barn som tidigt i livet uppvisat tecken på klassisk Autism men som när man testat deras 
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kognitiva förmågor visat sig ha en högre intellektuell förmåga och större sociala adaptiva och 
kommunikativa än vad som är vanligt hos barn med Autism” (s.51) och skriver vidare att ”I en 
nyligen gjord studie där man med hjälp av Autism Behavior Checklist försökt finna skillnader i 
beteendeprofil mellan barn med högfungerande autism och Aspergers syndrom drog man slutsatsen 
att de två grupperna inte går att skilja åt”(s.51)

Vad är det då som skiljer Asperger syndrom från autism? Attwood (2000) beskriver det genom att 
utgå ifrån Hans Aspergers samt Leo Kanners avhandlingar som ligger till grund för respektive 
funktionsnedsättning. Det som de båda har gemensamt är att de både beskrev barn som 
kännetecknades av begränsad förmåga till socialt samspel, kommunikationssvårigheter samt att de 
alla hade ett specialintresse. Skillnaden enligt Attwood låg i att de barn som Kanner undersökte 
hade en svårare form utav autism medan Aspergers undersökningsbarn hade en lindrigare form av 
autism. Enligt Gillberg (1997) är den stora skillnaden att vid Kanners syndrom, eller klassisk autism 
så finns det utpräglade svårigheter inom alla tre av de nämnda områdena vilket resulterar i att 
flertalet med autism kommer att vara helt beroende av andra människor för boende och arbete i 
vuxen ålder. Människor med Aspergers syndrom har också svårigheter inom dessa tre områden men 
de är inte lika uppenbara och grava vilket resulterar i att människor med AS kan lära sig att hantera 
sin omgivning till den grad att de klarar av ett självständigt vuxenliv.

Aspergers syndrom
Begreppet Aspergers syndrom har sin grund i den artikel med namnet ”Autistisk psykopati i 
barndomen” som Hans Asperger publicerade 1944. Dock fick inte hans arbete eller begreppet 
Aspergers syndrom sitt genomslag förrän 1981 då Lorna Wing presenterade en artikel som beskrev 
en grupp barn och vuxna som uppvisade samma beteendemönster som de barn som Hans Asperger 
studerat nästan 40 år tidigare visade.(Attwood 2000). Anledningen till att hans arbete inte fick det 
genomslag det förtjänade berodde på att nästan alla hans originalarbeten skrevs på tyska, ett språk 
som under efterkrigstiden var föga populärt i England och USA. I början av 1970 talet försökte en 
holländsk läkare lyfta Aspergers verk genom en jämförelse med Kanners syndrom. Det gjorde dock 
inte att Hans Aspergers verk uppmärksammades utan intresset för Aspergers artikel kom som sagt 
istället ett år efter hans död, då Lorna Wing publicerade en artikel som hon kallade ”Aspergers 
syndrom”. Först därefter väcktes intresset för tillståndet över hela världen (Gillberg 1997).

Hans Asperger var under sin verksamma tid väldigt fascinerad av barn med autistiska 
personlighetsstörningar och gjorde en mycket insiktsfull beskrivning av barnens svårigheter som än 
idag stämmer väl överens med den senaste forskningen. Attwood (2007). Hans artikel bygger på 
undersökningar av fyra pojkar som alla visade upp samma typer av särdrag. Han är väldigt 
noggrann i hans diskussion att belysa de tydliga individuella skillnader som beror på individernas 
personlighet. Bland annat skriver han: ”Vi finner dock inte samtliga drag hos samtliga individer, 
vilket man inte kan förvänta sig av ett typologiskt kategoriseringssystem. Men trots detta upphör de 
som är bekanta med den här typen av barn inte att förvånas över samstämmigheten i de enskilda 
detaljerna. Den autistiska personlighetstypen är mycket distinkt, trots stora individuella 
skillnader.”(Asperger 1944, s. 30) Denna individuella skildring är mycket viktig att komma ihåg då 
man diskuterar diagnoser inom det autistiska spektrumet. Inger Jalakas (2008 s.12) skriver ”Man är 
inte Aspergers syndrom, man har det. Det är en viktig skillnad. En människa är mycket mer än bara 
en diagnos”. 
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Diagnosen Aspergers syndrom.
Precis som vid autism är forskarna överens om att Aspergers syndrom beror på en 
funktionsnedsättning i hjärnan. Den är i allmänhet medfödd eller beror på komplikationer under 
graviditet eller tidig ålder. Forskare är idag överens om att Aspergers syndrom härstammar från en 
form av autism vid tidig ålder och ett av skälen till att Lorna Wing började använda begreppet 
Aspergers syndrom var att hon hade observerat barn som i tidig ålder visade upp svår autism som 
spädbarn men som under den tidiga barndomen gjorde stora framsteg när det gällde språkliga 
förmågor och andra färdigheter. (Attwood 2007, 2000; Frith 2000). Andra orsaker till AS är att den 
är genetiskt förankrad. Asperger var i sin artikel från 1944 övertygad om att det syndrom han 
beskrev var genetiskt betingat och skriver bland annat: 

Här vill vi endast i all korthet slå fast att vi under en period av tio har studerat drygt 200 barn som 
alla uppvisade mer eller mindre utpräglade autistiska symtom. Vi har lyckats att finna tecken på 
liknande särdrag hos föräldrar eller släktingar i samtliga fall där det var möjligt för oss att göra en 
närmare bekantskap. Vanligtvis förekom endast enstaka autistiska särdrag men ofta fann vi tydliga 
indikationer på fullt utvecklad Autism, allt ifrån avvikelser i uttrycksfunktioner och klumpig 
motorik till svårare former av ”anpassningssvårigheter” (s.44)

Detta får stöd i nyare forskning, där McGrath (2009) menar att det påfallande ofta stämmer att 
föräldrar till barn med AS visar liknande svårigheter. Attwood (2007) menar att ”forskning visar att 
46 % av de närmsta släktingar till barn med Aspergers syndrom har likartade begåvnings och 
beteende profil” (s.24) Den procentsats som Attwood talar om stämmer inte väl överens med vad 
Asperger diskuterade men de verkar enligt mig rimlig då annan forskning visar att det många 
gånger beror på tidigare nämnda komplikationer under graviditeten.  
Utveckling från tidig ålder
Ett av de första typiska tecknen på autism är att barnet inte pekar på saker för att få uppmärksamhet 
från en annan människa. Barnet är redan från livets start svagt intresserade av andra människor och 
deras hjälp. Men problemet är att detta beteende även går att finna hos barn med en försenad 
utveckling och därför ställs det sällan autismdiagnoser innan barnet har fyllt tre år (Frith 2000). I 
andra fall så menar många föräldrar att de första åren i stort sätt var problemfria, där barnen var 
lättskötta, lugna och nöjda med livet. (McGrath 2009) 

Detta har gjort att det är svårt att ställa diagnosen AS i tidig ålder utan den fastställs vanligtvis i 
förskoleåldern eller de första skolåren. Medelåldern då diagnosen Aspergers syndrom ställs ligger 
mellan 8-11 år. (Jalakas 2008; McGrath 2009, Attwood 2007).  Detta sker vanligtvis genom att en 
erfaren lärare eller annan vuxen med kunskap inom området känner igen de särdrag som personer 
med AS uppvisar. Detta leder till att när skolan, släktingar eller personer själv har identifierat 
egenskaper som kan tyda på att den har AS så måste de undersökas av specialistläkare som helst är 
neuropsykiatriskt utbildade och vanligtvis även en psykolog som tillsammans jobbar för att skapa 
en så bra överblick som möjligt, där händelser från barnets födelse till nutid tas med i 
beräkningarna. (Gillberg 1997) 

När specialister och läkare inom området misstänker att det handlar om Aspergers syndrom så tar de 
hjälp utav de färdigställda frågeformulär samt screeningformulär som tillsammans leder fram till att 
de får svar som de kan jämföra med de beteendekriterier som finns för Aspergers syndrom. Det 
finns idag minst 4 olika diagnosmanualer som diskuteras inom den vetenskapliga litteraturen. De 
första diagnoskriterierna som utkom var Carina och Christofer Gillbergs diagnosmanual som helt 
bygger på Aspergers (1944) artikel. Den fastställdes under den internationella kongress som 
handlade om Aspergers syndrom i London 1988 och publicerades senare 1989 (Gillberg 1997). 

De flesta kliniker föredrar enligt Attwood (2007) att använda sig utav denna på grund av att den 
stämmer bättre överens med de ursprungliga beskrivningarna av barn med AS. Utöver denna 
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svenska diagnosmanual så finns det en manual som till stor del liknar den svenska, samt en som 
Världshälsoorganisationen utkom med 1993 samt en amerikansk, DSM-IV som utkom 1994. I det 
stora hela så liknar dessa varandra och Attwood (2007) har sammanfattat de särdrag som Aspergers 
syndrom medför: 

”

• försenad social mognad och socialförståelse
•  bristande eller outvecklad empati
• svårt att få kamrater, blir ofta trakasserade av andra barn
• svårigheter att kommunicera och kontrollera känslor
• ovanlig språklig förmåga med avancerat ordförråd och avancerad syntax men försenade 

samtalsfärdigheter, avvikande prosodi och en tendens till pedanteri
• fascination för ett ämnesområde, präglad av ovanlig intensitet eller fokus
• svårigheter att koncentrera sig i klassrummet och avvikande inlärningsförmåga
• behov av stöd och hjälp med att planera och organisera
• klumpig gång och koordination
• överkänslighet för vissa ljud, dofter, konsistenser eller beröring. ” (s.38, min fetmarkering) 

Utifrån min kommande forskningsöversikt så kommer jag inte att gå in djupare i alla dessa särdrag 
utan jag kommer koncentrera mig på dem som jag anser är de mest betydande då vi talar om en 
inkluderad verksamhet med elever med Aspergers syndrom i den svenska skolan. De särdrag som 
jag har markerat med fetstil anser jag är de som leder till direkta konsekvenser i en klassrumsmiljö 
och jag kommer därför att förklara dem utifrån ett kritiskt perspektiv på den inkluderande 
verksamheten.  De övriga särdragen påverkar självklart, men inte i lika stor utsträckning. 

Försenad social mognad och socialförståelse samt bristande och outvecklad empati
”Vårt samhälle bedömer i stor utsträckning en människa utifrån hennes utseende, handlingar eller 
sätt att uttrycka sig. En person med Aspergers syndrom har inga särskiljande fysiska drag. Däremot 
uppfattas hon/han som annorlunda på grund av sitt ovanliga sociala beteende och märkliga sätt att 
uttrycka sig” (Attwood 2000, s.36.)  I samtliga tidigare nämnda diagnosmanualer så finns det 
kriterier som innebär att elever med Aspergers syndrom har svårigheter/ointresse med att fysiskt 
komma i kontakt med jämnåriga. Det resulterar självklart till att elever med AS får problem i sina 
respektive klassrum där mycket av den kunskap som ska inhämtas förväntas ske utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv där man tillsammans med andra ska inhämta och konstruera kunskap.

Gillberg (1997) menar att denna sociala interaktionsproblematik har sin grund i barnens extrema 
egocentriska värld. Det innebär att personen har svårt att gå utanför den egna personen och se 
situationer utifrån andra människors perspektiv. I klassrummet innebär detta enligt McGrath (2009) 
att elever med AS har svårt att uppfatta och förstå varför lärare och klasskamrater gör som de gör 
och säger som de säger i olika situationer. Normalutvecklade barn som är äldre än 5 år är 
förvånansvärt skickliga på att uppfatta och förstå sociala signaler som speglar andra människors 
tankar och känslor. Dessa barn kan utan någon större ansträngning förstå hur de förväntas agera i 
olika situationer.  Attwood (2007) hänvisar till ett citat som Hans Asperger skrev 1944: ”Dessa 
barns egenart visar sig tydligast i deras beteende gentemot andra människor. Deras beteende i 
sociala sammanhang är i själva verket det tydligast tecknet på deras störning” (s. 65). Utifrån ett 
skolperspektiv så är det självklart att detta påverkar deras välmående i klassrum. Nu ska vi komma 
ihåg att alla individer med AS är olika och har olika svårigheter med det sociala spelet, men klart är 
att dessa elever placeras i en miljö där det förväntas att de ska vara verksam tillsammans med andra 
elever (Humphrey 2008). Attwood (2007) bekräftar detta genom att framhäva att tillägnandet av 
kunskap i ett klassrum kräver att man har en social språklig förmåga. Elever med nedsättningar 
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inom det sociala spelet blir därför lidande, dock har forskning har visat att dessa elever 
framgångsrikt inhämtar mycket kunskap egen hand. 

På grund av den bristande inlevelseförmåga som elever med Aspergers syndrom har gentemot andra 
människor så kan dessa barn upplevas som provocerande och vulgära genom att deras 
sanningssägande inte klarar av att urskilja vilka kommentarer som är passande i specifika 
situationer. Attwood (2000) talar om att barn med Aspergers syndrom inte verkar vara medvetna om 
de oskrivna regler och lagar som gäller för socialt agerande. De kan oavsiktligt fälla kommentarer 
som inte alltid är så snälla och som sårar andra människor. Ofta ligger det dock en del sanning 
bakom dessa kommentarer men de anses opassande att säga enligt de sociala regler vi har.  

Av egen erfarenhet så har jag fått höra att jag har dålig andedräkt på grund av att jag har druckit 
kaffe på rasten innan, samt att jag borde gå att klippa mig för att mitt hår var ”för rufsigt”. Detta är 
kommentarer som ”normalutvecklade barn” inte fäller i skolan på grund av att de har lärt sig vad 
man bör säga och hur man ska uttrycka sig i olika situationer. Dessa sociala nedsättningar gör att 
elever med Aspergers syndrom hamnar i flera konstiga situationer. Även om inte deras mening är att 
provocera med annorlunda kommentarer eller genom deras tillbakadragande från olika situationer 
som kräver ett socialt agerande så får det komplikationer för deras tillvaro i skolan. De uppfattas 
som konstiga, annorlunda och ouppfostrade av dem som inte är medvetna om vad som ligger bakom 
deras uppförande. 

Svårigheter att få kompisar - Mobbing
Barn med Aspergers syndrom har ofta det jobbigt som en del i den inkluderande verksamheten i 
skolan. Dels ska de precis som övriga elever uppnå de mål som skolan ställer på dem utifrån det 
som står i läro- och kursplaner. Dels så ska de lära sig den sociala koden för hur man förväntas att 
agera i olika situationer. Detta innebär att elever med Aspergers syndrom får arbeta dubbelt i skolan 
jämfört med deras jämnåriga kamrater (Attwood 2007). Att vara en kompis och att få kompisar är 
för elever med AS lika svårt som det är ointressant. Gillberg (1997) menar att flertalet med AS till 
en början inte är bekymrade över deras brist på vänner, dels för att de inte förstår anledningen till 
varför man bör ha vänner men det beror också många gånger på att de inte är så intresserade av de 
aktiviteter som de håller på med. De aktiviteter som de jämnåriga sysslar med uppfattas ofta som 
ointressanta och innehåller ofta olika sociala regler på hur man ska agera i olika situationer 
(Attwood 2007). Istället brukar barn med AS vara mer intresserade av vuxna på skolan som i många 
fall anses vara betydligt mer intressanta när det gäller kunskap samt mer kunniga och förstående till 
deras bristande förmågor när det gäller det sociala samspelet. Insikten om att det inte är normalt att 
inte ha några riktiga kompisar kommer istället när barnen blir äldre och inser att de andra barnen 
faktiskt har roligt tillsammans med varandra. 

I skolans verksamhet så är det vanligt att de som är ensamma och har ett beteende som sticker ut 
från mängden ofta får problem med att få kompisar. Detta i sin tur medför att ensamma elever ofta 
blir utsatta för mobbing då förövarna ser de som lämpliga ”offer”. Sedan den 1 april 2006 finns det 
en lag (2006:67) som förbjuder all sorts diskriminering och kränkande handling av barn på förskola 
och elever i skolan. Inom begreppet skolan så gäller det alla skolor som lyder under skollagen, dvs. 
från förskolan – till gymnasie- samt vuxenutbildning (Jalakas 2008). Enligt lagen är det 
huvudmannen, dvs. rektorn som har det yttersta ansvaret för att skolverksamheten jobbar med att 
förebygga och förhindra olika typer av trakasserier. Men precis som många andra lagar, 
förordningar och anvisningar så fungerar det inte prickfritt ute i skolan utan mobbing förekommer 
dagligen på de allra flesta skolorna ändå.  

Föräldrar och lärare har ofta den förhoppningen att skolans vardag ska fungera bra för alla barn och 
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att ingen ska behöva vara ett offer för mobbing. När det gäller elever med AS så blir de väl bemötta 
och bra behandlade av de allra flesta barnen, medan en mindre del ser dessa elever som ett utmärkt 
offer. Just på grund av deras sätt att vara, lite annorlunda, ensamma och att de ofta står för sina 
åsikter. Humprey (2008) citerar: ”people in my class know about my Autism and that's why they 
like pick on me” (s. 43).  Attwood (2007) menar att mobbning av barn med Aspergers syndrom ofta 
får större konsekvenser då dessa ofta tolkar kommentarer bokstavligen, vilket resulterar i att uttryck 
som ”bög” gör att elever med AS tror att beskrivningen är riktig och att de därmed är homosexuella. 
En konsekvens av detta blir också att elever med AS inte förstår när de blir retade eller trakasserade 
utan de behöver hjälp av vuxna eller kamrater för att säga ifrån. 

Inom skolan förekommer det hela tiden situationer där elever med Aspergers syndroms blir utsatta 
för mobbning, från andra elever, lärare samt från övrig personal. I skolans värld handlar det mycket 
om att eleverna själva förväntas att förvärva kompisar men för elever med AS är det ofta så att de 
övriga kamraterna drar sig undan eller fryser ut individerna i fråga. I skolans värld så innebär det 
situationer som att de inte får sitta vart de vill i matsalen eller att de alltid väljs sist på 
idrottslektionerna. Trots detta så uppmuntras elever med Aspergers syndrom utav vuxna och lärare 
att de ska skaffa kompisar och nya vänner. Detta är en typ av diskriminering som vuxna utövar på 
dessa elever då de inte sätter sig in i elevens situation innan de uttrycker sig. Personal med en 
bakomliggande kunskap inom området och som förstår de svårigheter som elever med AS har när 
det gäller att skaffa sig vänner kan istället förebygga och vägleda eleven så att han lär sig hur han 
ska agera när han leker med andra. En annan typ av ”vuxenmobbning” är när lärare eller vuxna 
använder sin position för att förlöjliga och förnedra barns svar och agerande i klassrummet. Genom 
att läraren ifrågasätter hans beteende så ger han också de övriga eleverna synen på att det är okej att 
demonstrera olika typer av missnöje över att de inte klarar av att anpassa sig till olika rådande 
situationer (Attwood 2007; Jackson 2002). 

Klassrumssvårigheter – Förutsättningar för lärande
De svårigheter som tidigare har beskrivits har handlat om de funktionsnedsättningar som påverkar 
en elev med Aspergers syndrom i skolans miljö. Jalakas (2008) skriver att ”Många barn med AS 
slås ut i skolan. Inte för att de är obegåvade, utan för att systemet inte passar dem. De tappar 
motivationen i stora, stökiga klasser. De tappar modet när de misslyckats hela tiden.” (s.148) Det 
kommande stycket kommer att handla om konkreta svårigheter som dessa elever möter i skolans 
vardag samt vilka förutsättningar och vad som måste till för att en inkluderande verksamhet ska 
fungera. 

Individuell kartläggning
För att uppnå de förutsättningar som krävs för lärande så krävs det att skolan och lärarna gör en 
individuell kartläggning så att elevernas särskilda svårigheter uppmärksammas och att man utifrån 
det upprättar ett åtgärdsprogram. Aspergers syndrom skiljer sig mycket mellan individerna och 
Attwood (2000); specialpedagogiska skolmyndigheten (2008) understryker att det är viktigt att se 
personen bakom diagnosen. Diagnosen är inte till för att säga hur personer med funktionshindret är, 
utan det är till för att fungera som en vägskylt som visar vägen när det gäller att se och förstå de 
svårigheter som detta handikapp innebär. Alla är individer med speciella egenskaper och 
uttryckssätt. 

I skolan så gör det att läraren och rektorn måste utgå utifrån varje enskild individ vid inkluderingen 
av elever med funktionsnedsättningen AS i deras klasser. Det här skapar ofta problem inom skolan 
då lärarna saknar den kompetens och kunskap som de behöver för att anpassa undervisningen och 
skolmiljön efter de behov dessa elever har (Falkmer 2009; Socialstyrelsen 2010). Den tidigare 
nämnda studien från Autism & Aspergerförbundet (2010) resulterade i en svidande kritik till skolan 
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och lärarna då den visade att det var just lärarnas bristande kompetens som gjorde att 
skolsituationen för elever med AS var jobbig. Detta får stöd ur den empiriska studie som Jindal-
Snape, Douglas, Topping, Kerr (2005) där föräldrar till barn inom det autistiska området anser att 
alla som jobbar med barn borde få speciell autismutbildning så att de kan ge eleverna vad de 
behöver. Föräldrarna menar också att om alla lärare har kunskap om hur man skapar bra 
utbildningsmiljö för deras barn så skulle de föredra att de gick i en inkluderad skolverksamhet. 

Skolverket (2009) lyfter fram två grundläggande faktorer som måste finnas för att utbildningen ska 
fungera för elever med Aspergers syndrom. Det ena är att läraren har kunskap om hur diagnosen 
yttrar sig och hur man bäst bemöter de svårigheterna. Det andra är att man utifrån den kunskap man 
har kring eleven gör en långsiktig planering där man har klart för sig hur och varför man ska arbeta. 
En annan viktig faktor är enligt Jindal-Snape et al.(2005) att läraren får tillåtelse från eleven med 
AS och dess föräldrar att öppet diskutera elevens svårigheter tillsammans med övrig personal samt 
med elevens klasskamrater. Humphrey (2008) menar att klasskamrater både kan vara en barriär som 
försvårar en inkluderad verksamhet lika väl som det är en avgörande faktor för hur lyckad den blir. 
Genom att tala öppet med klasskamraterna så ger man dem tips på hur de ska bemöta sin 
klasskamrat på bästa sätt. 

Problemet är att planering kräver tid och utrymme i skolans verksamhet, tid som sällan finns i den 
utsträckning det behövs och därför blir skolsituationen lidande för eleverna då den inte blir så 
individuellt anpassad som den behöver vara för att kunna uppnå de kriterier för en inkluderad 
verksamhet. Återigen kan man koppla detta till dilemmaperspektivet eftersom det inte finns någon 
självklar väg att gå. Problematiken med lärarens begränsade tid till planering finns där, vilket i sin 
tur påverkar deras kvalité på undervisningen. Men vems ansvar är det att denna tid finns?  

Fysiska anpassningar utav undervisningsmiljön
Ett av de drag som är utmärkande för Aspergers syndrom är att de ofta är sensoriskt överkänsliga. 
Med det menas att vanliga sinnesintryck, såsom ljus, ljud och lukt kan för dem med AS upplevas 
som outhärdliga (Attwood 2000). I en skolmiljö blir det därför viktigt att man vid planeringen av 
skolsituationen även ser till att anpassa den fysiska miljön så att man tar bort och neutraliserar olika 
ljud och andra krävande och irriterande faktorer. Humphrey (2008) menar att när elever med AS går 
i vanliga klasser så möter de en verklighet som är långt ifrån anpassad efter deras 
funktionsnedsättningar. De möter ofta en högljudd, livlig och kaotisk miljö vilket påverkar alla 
elevers koncentrationsförmåga, men elever med AS påverkas extra mycket. Detta förtydligas genom 
ett citat från en elev inom det autistiska spektrumet: ”In English there was so much noise. I just 
wanted the class to be quiet and I can get on with my work”. (s. 43) Elever med AS är många 
gånger väldigt studiemotiverade men möter miljöer i skolan som gör att de inte kan koncentrera sig 
på det som de ska göra. 

Falkmer (2009) menar att en elev med AS skulle spara mycket energi om klassrummet vore 
sparsamt inrett när det gäller dekorationer och information. Detta är en typ av individuell 
anpassning som får en konsekvens i den inkluderade miljön för de elever som inte har någon form 
av diagnos eller funktionshinder som också behöver den här anpassningen. Även om det finns 
många alternativ till att redovisa jobb genom att sätta upp saker på väggarna så är det ändå det som 
är det traditionella i den svenska grundskolan. Frågan är då om man ska man anpassa miljön efter 
en individ eller om man ska låta det traditionella styra. Enligt styrdokumenten skall läraren och 
skolan arbeta för en trivsam miljö för alla sina elever men att ta bort material och göra skolans 
klassrum till en kal miljö är inte heller det optimala för många elever. 

Andra typer av fysiska anpassningar som är brukbara i en inkluderande miljö är att använda sig av 
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olika artefakter, dvs. hjälpmedel för att avgränsa olika intryck, exempelvis solglasögon, kepsar mot 
ljus, öronskydd osv. (Falkmer 2009). Vid denna typ av särbehandling hos lärare så finns det risken 
att det i en skolsituation uppstår en konflikt mellan lärare och elever där övriga elever känner sig 
orättvist behandlade då dessa regler inte gäller för dem. Skolverket (2009) lyfter fram att för att 
undvika konflikter som denna så är det viktigt att skolan strävar efter en öppenhet om diagnosen 
bland klasskamrater, det kan medföra ökade förståelse och tolerans. En ökad förståelse hos 
klasskamraterna är en förutsättning för att skolans undervisningsmiljö ska kunna anpassas efter de 
behov som dessa elever behöver. 

Chandler-Olcott, Kluth (2009) menar att en inkluderad verksamhet gynnar alla elever i klassen. 
Dels så måste läraren i sitt arbete reflektera över sitt arbete och han/hon måste bli mer tydlig i sitt 
agerande i klassrummet. Detta är nyttigt för hela gruppen då läraren blir tvungen att utveckla sitt 
agerande och därmed sin undervisning. Andra typer av anpassningar som gynnar hela gruppen är 
bland annat att förse stolar och bord med möbeltassar så att skrapande ljud försvinner, detta tjänar 
hela klassen på då ljudnivån sjunker vilket skapar en behagligare arbetsmiljö (Attwood 2007). Ett 
tydligt och detaljerat schema över dagen är ett annat exempel som alla elever tjänar på. Genom att 
veta vad som ska göras, hur mycket och varför det ska göras minskar troligen antalet frågor från 
elever som inte vet vad de ska göra (Humphrey 2008; Attwood 2007; Falkmer 2009). Många elever 
med Aspergers syndrom och även elever utan diagnos känner ofta att det kan upplevas som 
överväldigande att arbeta utifrån en hel lärobok. Vid dessa tillfällen kan man som lärare tjäna på att 
markera och tydliggöra vilka uppgifter som eleverna förväntas göra, ett tydligt mål är viktigt för 
elever med AS precis som det är för elever utan. 

Lektioner och undervisning som kräver en särskild lokal såsom idrott och musik är för många 
elever med Aspergers syndrom lektioner som är särskilt jobbiga i skolan, utifrån de 
funktionsnedsättningar som elever med AS har. Idrott och musik kräver båda olika former av 
kroppslig rörelse och koordination samt att ljudnivån ofta är hög under dessa lektioner. Attwood 
(2007) menar att människor med AS ofta kan ha en märklig gång som grundar sig i en brist på 
synkronisering mellan armar och ben. Bristen på koordination visar sig även i klassrummet då 
eleven klipper eller skriver. Tillsammans med den sociala nedsättningen som elever med AS har så 
blir idrotten ett jobbigt ämne. Jackson (2002) beskriver det genom ”Jag förstår inte poängen med att 
jaga en boll på en plan. I basket eller någon liknande sport hoppar någon efter en boll och även om 
han inte fångar den så jublar alla. Det är så mysko! Det är vid sådana tillfällen som jag känner att 
jag kommer från en annan planet, och för att vara ärlig, så tycker jag bättre om min”(s. 114) 
Attwood (2007) lyfter fram att en konsekvens av detta resulterar i att eleverna många gånger 
utesluts från bollekar som föregår på skolgården. Mina egna erfarenheter säger dock att de ofta 
tycker det är fascinerande och roligt att leka med bollar, men de vill gärna göra det på sin nivå. Jag 
har både spelat basket och fotboll tillsammans med barn med AS. Det har gått bra tills någon annan 
elev vill vara med och spela, då har vår aktivitet slutat tvärt. Vad detta säger är att skolan måste, 
trots att idrotten för många är det värsta ämnet, ge dem möjligheter att få prova på och känna efter 
på deras nivå, utan stress och utan krav. 

Ett annat moment som skolan måste anpassa för eleverna med AS i samband med idrott är dusch 
och ombytesmöjligheterna. Enligt skolverket (2009) så är det viktigt att man anpassar den fysiska 
miljön så att de slipper möta andra elevgrupper än sin egen. Det kan därför vara bra att lägga 
idrottslektionerna först eller sist på dagen. Andra typer av anpassningar kan vara att låta eleven i 
fråga byta om i andra utrymmen där det är mindre folk, samt duscha i lärarnas omklädningsrum. 
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För och Nackdelar med en inkluderad verksamhet. 

Idag har skolverket gått ifrån begreppet integrering och pratar allt mer om en inkluderad verksamhet 
som omfattar alla elever i hela skolsystemet. Om eleverna istället ska gå i mindre specialklasser så 
pratar man istället om segregerade elever, det vill säga elever som inte klassificeras som ”normala”. 
Här är några för och nackdelar med en inkluderad verksamhet utifrån den litteratur jag tittat på, utan 
speciell rangordning, (anledningen till att argumenten för inkludering är numrerade är p.g.a. att jag 
använder mig av dem i resultatdiskussionen):  

Argument för en inkluderad verksamhet Argument mot en inkluderad verksamhet
1. Utifrån ”en skola för alla” ska alla 

elever ges lika förutsättningar och 
ingen skall ställas åt sidan.

2. Genom att befinna sig i en inkluderad 
miljö så får individerna uppleva sina 
funktionsnedsättningar i en social 
miljö vilket får dem att inse sina svaga 
och starka förmågor. 

3. Tillsammans i ett socialt samspel så 
kan elever med AS lära av sina 
kamrater hur och vad man förväntas 
göra i olika sociala situationer.

4.  Genom att kategorisera och segregera 
elever så försämrar man deras 
självförtroende samt självkänsla.

5.  Ordinarie lärare klarar av att 
undervisa elever med AS. 

6. En inkluderad verksamhet är billigare 
i längden än specialklassen

7. Det är en mänsklig rättighet att få vara 
tillsammans med andra. 

8. Läraren tvingas till självreflektion 
genom en inkluderad verksamhet 
vilket ger en tydligare och mer 
planerad undervisning.

• Diagnoser speglar specifika och viktiga 
svårigheter som de måste få speciell hjälp 
med. 

• Speciallärare har större kompetens och 
kan anpassa en bättre studiesituation. 

• Speciellt anpassade miljöer innebär en 
större trygghet och mer uppmärksamhet 
ifrån personal. 

• Det finns inga uppgifter som säger att 
inkluderade lösningar skulle vara bättre. 

• Inkluderande miljöer är möjliga när 
barnen är små, men när de sociala samt 
studiekraven ökar så måste de få mer tid 
och stöd. 

• Det är en mänsklig rättighet att få det 
hjälp och stöd man behöver. 

• Att vara fysiskt inkluderad är inte 
detsamma som att vara socialt accepterad.

• Anpassade studiemiljöer, mindre klasser, 
lugnare miljö.

 
• Avskärmande miljöer för bättre 

koncentrations- samt arbetsförmåga

• Mer förståelse för deras 
funktionsnedsättningar ifrån deras lärare 

(Nilholm 2008; SPSM 2008; Attwood(2007)

Som synes så kan man utifrån olika perspektiv diskutera var eleverna får den bästa skolmiljön. I 
min vidare forskningsöversikt så kommer jag att diskutera dessa olika argument och ställa dem mot 
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varandra för att se om det går att finna någon sida som verkar vara bättre för att främja elever med 
AS utveckling. När ekonomiska faktorer påverkar valet av placering så blir det genast en 
samhällsfråga då det är samhället som betalar för skolans verksamhet. Utifrån detta så är det 
intressant att veta hur diagnosen Aspergers syndrom har växt fram i samhället och vilka 
konsekvenser det har medgivit. Vad innebär det att få en diagnos, vilka konsekvenser/förtjänster ger 
det för individen, skolan, samhället? 

Diagnosen Aspergers syndrom utifrån ett individ- och samhällsperspektiv 
Individperspektiv.
Barn med Aspergers syndrom har som tidigare nämnts inga fysiska särdrag som avslöjar utåt sett att 
de är annorlunda eller har funktionsnedsättningar som förhindrar dem att klara av att anpassa sig till 
mängden. Detta leder vanligtvis till att det ofta ställs för höga krav och förväntningar på dessa 
elever innan de får sin diagnos fastställd. Men när diagnosen är ställd så leder det ofta till att 
omgivningen får en bättre förståelse för barnets svårigheter och varför det beter sig som det gör 
(Attwood 2007). 

När man väl förstår sig på problemet och hur det yttrar sig så har man också lättare att acceptera 
konsekvenserna av det. Både barnet i sig blir lättad då det förstår att det finns en anledning till 
varför han/hon inte är som andra och föräldrarna slipper anklaga sig själva då de får en förklaring 
till att barnets agerande inte beror på en dålig uppfostran utan att det finns en bakomliggande orsak 
till varför deras barn gör som det gör i olika situationer. Jackson (2002) menar i sin självbiografi att 
det är bra att få en diagnos för då kan omgivningen förstå varför man bär sig underligt åt i skolan 
eller på arbetsplatserna. Vet inte omgivningen om att de har ett handikapp så anser man att dessa är 
knäppa men vet man om deras svårigheter så kan man förebygga dem så gott det går. Han förklarar 
det genom: ”Jag tror Tony Attwood skrev om etiketter och vägskyltar. Vägskyltar visar vägen, så 
när man inte talar om för folk att de har AS, visar man heller inte vägen till hur de kan bli hjälpta.” 
(s.24) 

Stadler (2008) är inne på samma spår då hon diskuterar diagnosens betydelse. Hon menar att det är 
viktigt att komma ihåg att diagnosen inte är en stämpel på personen utan att den mer verkar som en 
etikett som lyfter de problem en person med AS kan ha. Genom att identifiera problemen så 
underlättar man dels för personen själv att förstå sina problem, samtidigt som den ger omgivningen 
en förståelse till de olika situationer som uppstår. Nilholm (2003) menar att genom att fastställa en 
diagnos så underlättar man kontakter mellan föräldrar med barn som har likartade problem. Han 
menar också att diagnosen krävs för att vissa typer av stöd och stödåtgärder ska kunna ges ut samt 
att han precis som Stadler (2008) och Jackson (2002) är inne på att diagnosen är en rättighet för 
barnet då han får ett namn på det som är svårt. 

Denna ”etikett” blir väldigt viktigt för skolan och dess personal som då får något att utgå ifrån när 
det framkommer att en elev har Aspergers syndrom. Genom att lärarna får det bekräftat att det 
handlar om en störning så kan lärarna få extra resurser som hjälper eleven till bättre utbildning. 
Attwood (2007) anser att det är viktigt att individen själv accepterar och inser sina svårigheter så att 
han/hon kan förstå sig själv bättre och därför både jobba med sina svårigheter samt använda sig av 
sina styrkor i olika sammanhang. Vuxna som får diagnosen Aspergers syndrom kan bli lättade över 
att till slut ha fått ett svar på deras utanförskap och de inser att de inte är ensamma. Kärfve (2006) 
skriver att ”diagnosen är ju, trots att den refererar till den drabbades egen konstitution, inte 
individualistisk utan hänvisar den diagnosciterade till ett kollektiv.” (s.67) Samtidigt som denna 
grupptillhörighet kan vara till individens fördel så är det många gånger så att genom fastställandet 
av en diagnos får man bekräftelsen av att inte vara som andra. Johannisson (2006) lyfter den 
bekräftelsen som individen får i och med att han/hon blir diagnostiserad när det gäller möjligheten 
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att få hjälp ifrån omvärlden, försäkringskassan och arbetsgivaren. Även Johannisson (2006) lyfter 
diagnosens bekräftelse på utanförskap och deras märkning om att vara annorlunda.  

Enligt Attwood (2007) kan de barnen med Asperger syndrom då börja förneka all typ av hjälp och 
ifrågasätta syndromets trovärdighet. En konsekvens av att få diagnosen Aspergers syndrom är också 
att omgivningen sänker sina förväntningar på dem, de förväntar sig inte att de ska klara av 
akademiska studier eller andra personliga prestationer. Detta gör att många personer försvinner 
bakom sin diagnos och aldrig får chansen att visa upp sig. Detta gäller såklart även i grundskolan 
där elever med AS har svårt att komma till tals i vanliga klasser. Elever med AS är genom sina 
kunskaper inom sina specialintressen unika tillgångar i skolans verksamhet. Skulle skolan låta dessa 
elever få visa vad de kan för övriga klassen så hjälper det till att lyfta fram den unika färdigheten 
inför klassen och de får därmed genom sitt kunnande en helt annan status. Detta skulle bidra till en 
mer positiv syn på Aspergers syndrom på individnivå. 

Samhällsperspektiv
Ur ett samhällsperspektiv så handlar det mycket om att befästa ett gemensamt förhållningssätt till en 
sjukdom. Det är först när vi är överens om att någon är sjuk, eller har någon funktionsnedsättning 
som vi kan urskilja vissa kännetecknande drag och börja kalla det för en specifik sjukdom. Utan 
namn på sjukdomen så saknar den fästpunkt (Johannisson 2006). När sedan samhället är överens 
om de urskiljande dragen så blir sjukdomen en diagnos. Ordet diagnos kommer från grekiskans 
”diagnosis” som betyder särskiljande kunskap eller bedömning av ett visst sjukdomstillstånd 
(Johannisson 2006). Nationalencyklopedin definierar det genom ”läkares preciserade benämning på 
en persons sjukdom eller skada. Diagnosens viktigaste funktion är att vägleda behandlingen”. 
Diagnosen har för individen ofta flera fördelar. De fördelar som individen får är ofta att de blir 
berättigad ekonomisk och fysisk hjälp för att klara av deras vardag på ett bättre sätt. Detta kostar 
pengar och det är pengar som samhället betalar. Utifrån det kan man förstå att det genom åren legat 
en ekonomisk diskussion kring det ökade diagnosfastställandet. I och med att kunskapen om 
Aspergers syndrom började spridas och fler började uppmärksamma de särdrag som urskiljer dem 
så ledde det till allt fler människor testades och diagnostiserades. 

Hallerstedt (2006) menar att samhällsutvecklingen på 1970 talet där visionerna blomstrade till 1990 
talets ekonomiska kris är viktiga att ha i åtanke när man diskuterar diagnosens framväxt och 
betydelse ur ett samhällsperspektiv. En konsekvens av att statens ekonomi gick i backen var att 
arbetslösheten ökade, samtidigt ökade invandringen från krigsdrabbade länder och det gjorde att 
den sociala välfärden drabbades och förändrade familjestrukturerna där allt fler separerade. 
Hallerstedt (2009) skriver ”1990 talet innebar alltså att landskapet förändrades för dem som 
arbetade inom vård, skola och omsorg och även inom andra sektorer. Vi fick lära oss nya ord som 
kvalitetssäkring, köp- och sälj, konkurrensersättning, processägare och beställarkompetens. 
Patienten döptes om till kund. En hel rad av förkortningsdiagnoser introducerades.”(s.15) Skolan 
och lärarna fick helt nya förutsättningar för att organisera undervisningen på ett bra sätt. Under den 
här tiden minskade resurserna trots att fler barn blev beroende av mer hjälp och stöd p.g.a. av deras 
sociala tillvaro.

Brodin & Lindestrand (2010) menar att de stora besparingarna som skedde mellan 1993 – 1994 
primärt drabbade barnomsorgen och det vanligaste sättet att spara var då att minska antalet 
anställda. De menar vidare att socialstyrelsen vid den här tiden konstaterade att besparingarna var så 
omfattande att skolverksamheten inte kunde upprätthålla en verksamhet enligt de riktlinjer och mål 
som finns för barnomsorgen.  Lpo94 framhäver tydligt alla elevers rätt till utbildning och det ställde 
högre krav på lärarna ifråga att tillgodose alla elevers förutsättningar och behov. Genom att 
grundskolan fick mindre resurser så blev skolan en miljö som bidrog till att barns individuella 
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svårigheter blev mer framträdande och genom det började man generalisera vad som eleverna borde 
klara av. Göransson (2004) skriver:

Lite provokativt skulle man kunna säga att normalskolans problem i förhållande till barn som 
inte klarar av den, handlar om att på något vis kunna diagnostisera barnen som onormala eller 
speciella, så att man därigenom inte behöver ifrågasätta sina grundläggande pedagogiska idéer. 
(s. 35) 

En konsekvens av skolans bristande resurser blir därför att allt fler elever blir betraktade som 
särskolelever eller elever som på något annat sätt inte passar in i mängden. Samhället har genom att 
en normalisering pekat ut de elever som inte passar in i mängden och därigenom talat om att det är 
elevernas bristande förmågor som gör att de inte kan tillgodose alla elevers förutsättningar och 
behov när det egentligen handlar om en ekonomisk samhällsfråga.  (Hallerstedt 2006) 

Genom fastställandet av individuella diagnoser så får samhället lättare att förklara varför skolan inte 
klarar av att organisera sin verksamhet utifrån de förutsättningar de har. Nilholm (2007) menar att 
diagnostiseringen är till nackdel för eleverna men till fördel för skolverksamheten som inte behöver 
förändra sitt sätt att agera eftersom de misslyckanden som sker i skolan ses som en konsekvens av 
elevernas brister.  Diagnosen blir för samhället en ursäkt till deras bristande verksamhet. Den 
ekonomiska faktorn påverkar även de vuxna med diagnosen AS. Kärfve (2006) menar att: 
”Vuxendiagnosen spelar en roll när den ekonomiska politiken får allt svårare att förse befolkningen 
med arbetstillfällen. Mycket går att vinna på att löntagarens brister sätts i fokus” (s. 69) Genom att 
”skylla” på människor med olika diagnoser så får skola och arbetsgivare lättare att bli av med de 
individer som de anser på något sätt inte passar in i deras normaliserade verksamhet. 

I och med att man nu fick namn (diagnoser) och förklaringar på det som man tidigare hade 
klassificerat som ett oroligt och stökigt barn gjorde att man nu fick vägledning i hur man bör 
handskas med dessa barn. Diagnosen gav svar på omgivningens frågor om varför det var som det 
var och även på hur man ska arbeta för att hjälpa individen (Stadler 2008; Jackson 2002). Problemet 
var bara att ur en ekonomisk samhällsdebatt så skapades det olika behandlingsideologier som stod 
emot varandra, där medicin förmodades vara en billigare behandlingsmetod än att tillsätta 
individuella resurser. Soback (2006) diskuterar att man gärna vill tro och att det borde vara så att det 
är behovet och efterfrågan som är det avgörande för vilken typ av behandling som man får. Hennes 
slutsats är dock att det är resurserna som fäller avgörandet. 

När det blev dags för allt större nedskärningar av de totala medlen för hälso- och sjukvården, det 
vill säga en sänkt andel av bruttonationalprodukten på grund av statens dåliga finanser, blev de 
som utförde vården ännu mer drabbade. Detta ledde till direkta besparingar, nedskärningar, 
flyttningar av lokaler och verksamheter. (Soback 2006, s.50)

Samhällets bristande resurser ger konsekvenser för den verksamhet som skolan bedriver. Det 
påverkar antalet lärare och personal på skolorna, lokaler och skolmiljö samt material och andra 
hjälpmedel. Haug (1998) menar dock att ”resurser är mer än pengar” (s.49). Han menar att 
lärarkompetens, utrustning, kulturellt kapital samt elevförutsättningar är andra typer av resurser 
som borde användas mer, men kommer sedan fram till ”Likväl handlar debatten om resurser om 
pengar” (s.49) Samhällets besparingar har gjort att skolan inte kan tillsätta och placera elever i 
mindre grupper där eleverna får en mer anpassad studiegång. Kärfve (2006) menar att oavsett hur 
mycket samhället och skolan kan tänja på gränserna så kommer det alltid att finnas människor som 
inte uppnår målen i skolan. Just därför måste varje demokratiskt samhälle vara förberett och redo 
att ge garanterad hjälp och stöd åt dessa elever som har svårt att tillgodose sina egna intressen. 
Denna diskussion har därför blivit en samhällsdebatt där man diskuterar skolans förmåga att ge alla 
elever den utbildningen som de enligt Lpo94 har rätt till ställs i förhållande till vilka konsekvenser 
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det ger för samhället då allt fler lämnar grundskolan utan att uppnå målen. Utbildning ses idag som 
en förutsättning för arbete inom många områden och genom att mer än hälften av alla elever med 
AS lämnar grundskolan utan att vara godkänd i de tre grundläggande ämnena matte, svenska och 
engelska så skapar detta ett stort utanförskap i samhället för dessa människor (Autism & 
Aspergerförbundet 2010)

Ur denna problematik med att samhällets ekonomi begränsade skolans möjligheter till mindre 
klasser och mer lärarstöd för de elever som behövde det så började begreppet en inkluderad 
verksamhet användas. Det gav läraren istället för samhället ansvaret om att ta hand om de olika 
individerna i en skolklass. Göransson (2004) menar att: ”Det finns inga magiska eller helt säkra 
tillvägagångssätt för att skapa inkluderande skolor och klassrum. Det finns inte heller någon ”grad” 
av inkludering som vi ska sträva efter. Inkludering är snarare en process som ständigt utvecklas och 
ställer krav på att normalpedagogik och specialpedagogik växer samman och på samarbete mellan 
personal. ” (s. 29) Dock så kräver en inkluderad verksamhet pengar, resurser och 
kompetensutveckling för och till den personal som arbetar där. 

Resultatsammanfattning
Aspergers syndrom är en av flera diagnoser som ligger inom det autismspektrum som också 
innefattar diagnoser som autism och atypisk autism. Tanken med att använda begreppet spektrum i 
denna diskussion är för att förklara de stora individuella skillnader som finns inom varje diagnos. 
Gemensamt för alla individer som har en diagnos inom autistspektrumet är att de har nedsättningar 
inom tre områden: 

1. Begränsningar till ömsesidig interaktion

2. Begränsningar till ömsesidig kommunikation

3. Begränsningar i beteende, d.v.s. förmågan att veta hur de förväntas agera i olika situationer. 

Den stora skillnaden mellan autism och Aspergers syndrom är att de individer som har diagnosen 
autism har utpräglade svårigheter inom alla tre av de ovan nämnda områdena vilket resulterar i att 
de blir helt beroende av andra människor för att klara av eget boende och arbete. De som har 
Aspergers syndrom har också nedsättningar inom de här områdena men de är inte lika uppenbara 
eller stora vilket resulterat i att de vid rätt hjälp och vägledning klarar av ett självständigt vuxenliv. 
(Gillberg 2000)

Diagnosen Aspergers syndrom är som diagnos relativt ny då den första diagnosmanualen 
framställdes 1988 till den internationella kongress som hölls i London och efter den har det växt 
fram flera diagnoskriterier som är gällande vid fastställandet av en diagnos. Dessa kriterier är mer 
specificerade i utpekandet av särdrag. Bland de särdrag som påverkar en person med AS i skolan så 
är dessa enligt mig mest utmärkande: 

• Försenad social mognad och social förståelse.

• Bristande eller outvecklad empati.

• Svårigheter att få kompisar – ofta trakasserade av andra barn

• Svårigheter att koncentrera sig i klassrummet och avvikande inlärningsförmåga

• Behov av stöd och hjälp att planera och organisera sin studiegång. (Attwood 2007)

Genom den bristande förmågan i social mognad och socialförståelse så upplever många elever 
klassrumsmiljön som en påfrestande tillvaro. Detta då mycket av skolans undervisning bygger på ett 
sociokulturellt lärande där eleverna tillsammans med läraren ska konstruera kunskapen. Elever med 
AS har svårt att förstå och veta vad de förväntas göra i olika situationer och har svårt att veta när 
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och hur de ska prata. Genom deras sociala nedsättningar så drar de sig ofta ifrån situationer där de 
tvingas att vara tillsammans med andra för att istället vara själv eller ofta tillsammans med någon 
vuxen. Detta avvikande beteende gör att elever med AS ofta ses som ensamma, annorlunda elever 
vilket resulterar i att de ofta blir retade och trakasserade på skolan.

Elever med Aspergers syndrom behöver ofta särskild anpassad undervisning för att klara av den 
svenska grundskolan. De behöver ofta en strukturerad undervisning med ett tydligt schema som 
berättar för dem var de ska vara, vilken tid, vad de ska göra, hur mycket och vad de ska göra om de 
blir klar med sina uppgifter. 

För och nackdelar med inkludering
Det finns både för- och nackdelar med inkludering för elever med Asperger syndrom. Många av 
argumenten för en inkluderad verksamhet bygger på en demokratisk syn där alla elever har rätt att 
vara med i en gemenskap och att ingen ska särbehandlas på grund av dess olikhet. Mot detta står 
argument som menar att alla elever har rätt att få utbildning som är anpassad efter deras 
förutsättningar och behov. De menar vidare att de pedagoger som arbetar i en speciellt anpassad 
verksamhet har bättre kompetens och förutsättningar att skapa en mer trivsam och bättre studiemiljö 
för elever med Aspergers syndrom. I diskussionen för och mot inkludering så finns också 
ekonomiska aspekter som används som argument, bland annat menar man att en inkluderad 
verksamhet är billigare i längden än en speciellt anpassad verksamhet samt att de vanliga lärarna 
förväntas klara av att tillgodogöra en bra undervisningsmiljö för dessa elever. Motståndet till detta 
ligger i att de anser att det är en mänsklig rättighet att få den hjälp och det stöd och att detta är en 
rättighet som man inte kan frånta dem genom ekonomiska besparingar. Den ekonomiska aspekten 
kommer tillbaka när jag senare diskuterar diagnosens betydelse utifrån ett individ och 
samhällsperspektiv. 

Diagnosens fastställande kan både ha positiva och negativa följer för en individ. De som har 
Aspergers syndrom har inga fysiska särdrag som avslöjar att de är ”annorlunda” eller har en 
funktionsnedsättning. Detta leder ofta till att en omedveten omgivning ställer för höga krav och 
förväntningar på dessa individer. Om en diagnos är ställd så får omgivningen upp ögonen för de 
svårigheter och de nedsättningar som personen besitter. Den som får diagnosen och dess föräldrar 
blir själv lättade då får förklaringar på varför han/hon är annorlunda, och föräldrarna slipper tvivla 
på att det beror på deras uppfostran. En negativ aspekt på fastställandet av diagnos är många gånger 
att de som får diagnosen känner sig märkt och därför blir betraktad/bekräftad som annorlunda.

Diagnosens fastställande ur ett samhällsperspektiv är viktig utifrån ett skolperspektiv. Genom 
fastställandet av diagnos så blir samhället och skolan enligt lag tvungna att tillsätta resurser till 
individen. Det handlar då både om fysisk- och ekonomisk hjälp så att individen skall klara av sin 
vardag på ett bättre sätt. Denna ekonomiska diskussion har medfört en fråga om vem som ska betala 
för dessa resurser och utifrån det har olika behandlingsideologier växt fram där bästa 
behandlingssätt växt fram. Skolan har genom begränsade resurser och personal tvingats att 
omstrukturera dess verksamhet vilket har påverkat deras undervisningsalternativ negativt då allt 
större klasser gör att lärarna får allt svårare att möta elevers förutsättningar och behov. Utifrån den 
ekonomiska debatten har begreppet inkludering växt fram då skolan och läraren ges ansvaret att 
klara av att uppnå visionen ”en skola för alla”.
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Diskussion/Analys
Under denna rubrik kommer jag att diskutera och sammanställa de resultat som jag fått fram genom 
min litteraturstudie/forskningsöversikt. Detta kommer jag att göra genom att lyfta de resultat jag 
tycker är relevanta för att förstå hur den inkluderade verksamheten fungerar för elever med 
Aspergers syndrom. Resultatet kommer att diskuteras utifrån ett dilemma perspektiv där jag lyfter 
upp och diskuterar resultatet utifrån de olika argument som jag fått i mitt resultat.  Detta resultat 
kommer sedan att slutligen att kompletteras med en avslutande diskussion där jag knyter samman 
uppsatsen. 

Därefter kommer jag att utvärdera mitt metodval och ta upp de fördelar respektive nackdelar som 
jag ser med att göra en litteraturstudie av detta slag. Jag kommer här att diskutera och reflektera 
över mitt resultat i förhållande till mitt metodval, hade resultatet blivit ett annat med en annan 
metod? Här kommer jag även att diskutera uppsatsens validitet och reliabilitet där jag diskuterar 
resultatets sanningsvärde utifrån det jag undersökt.

Efter denna utvärdering kommer jag att ge förslag på vidare forskning. 

Resultatdiskussion
Skolsituationen för elever med Aspergers syndrom är verkligen ett dilemma. Det går inte att avgöra 
vad och hur man ska göra för att dessa elever ska få den bästa grundskoleutbildningen. Många 
elever med AS får en bra utbildning idag, men desto fler upplever deras tid i skolan som väldigt 
jobbig. Vad som är avgörande för att en bra undervisning ska kunna fungera i en inkluderad 
verksamhet är enligt den litteratur och de artiklar jag läst att pedagogerna har kunskap inom 
autismspektrumet. Andra nycklar till framgång är att hela skolan blir medveten om individens 
problem och att man gör fysiska anpassningar för individen. Dock så kan man inte utgå ifrån någon 
mall där det står hur man ska göra för att anpassa utbildningen för elever med Aspergers syndrom, 
utan denna är ytterst individuell och planeringen bör utgå ifrån elevens styrkor och svagheter. 

Rektorn har det övergripande ansvaret för verksamheten och är också den som ska ge 
förutsättningar för att en god studiemiljö kan anpassas. Utifrån Skollagen (1985:1100, 2 kap, 2§) 
har rektorn ansvaret för att skapa dessa möjligheter och förutsättningar. Detta ska ske genom att 
rektorn håller sig uppdaterad med det dagliga arbetet som förekommer i skolan. Just att rektorn tar 
sig tid och är involverad i det dagliga skolarbetet anser jag är en viktig faktor för att rektorn ska ha 
möjlighet och lyckas med att skapa bra förutsättningar för lärande på skolan och i klassrummen. En 
rektor måste själv få en uppfattning i hur olika elevsituationer ser ut för att på så sätt veta hur de 
inom ledningsgruppen ska angripa svårigheterna samt vilken typ av resurs som krävs för att det ska 
fungera så bra som möjligt. Samspelet mellan lärare och rektor måste fungera bra så att en öppen 
och ärlig kommunikation kan ske. En lärare ska inte utav rektorn bli kritiserad för att han/hon inte 
kan hantera en klassrumssituation, utan istället är det viktigt att rektorn tar sitt ansvar och ser till att 
läraren får den kompetensutveckling som hon behöver för att bemöta skolans alla prövningar. 

Utifrån tidigare diskussion med inriktning på de elever med behov av särskilt stöd så anser jag att 
det är särskilt viktigt att rektorn tar sitt ansvar och ger personalen den kompetensutveckling som 
krävs för att lärarna professionellt skall kunna utföra deras uppgifter. I min studie kring 
inkluderandet av elever med Aspergers syndrom i ”normala” klasser anses kompetens och kunskap 
inom området vara en förutsättning för att en inkluderande verksamhet överhuvudtaget ska vara 
möjlig(Falkmer 2009; Autism & Aspergerförbundet 2010). Attwood (2007) menar att både barnet 
och läraren behöver hjälp för att kunna klara skolgången. Läraren behöver utbildning och kunskap 
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om Aspergers syndrom för att kunna underlätta elevens tid i skolan. 

Rektorn och läraren har enligt skollagen och styrdokumenten ett särskilt ansvar för de elever som är 
i behov av särskilt stöd. Alla som jobbar inom skolan ska enligt Lpo94 ”uppmärksamma och hjälpa 
elever i behov av särskilt stöd” samt ”samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling 
och lärande”(Skolverket, 2009. s.14) Det är utifrån den här diskussionen som dilemmat med elever 
med AS dyker upp. Skolan har till synes ett ansvar att hjälpa alla elever med behov av särskilt stöd 
och samtidigt samverka för att göra skolan till en god miljö. Problemet är som bland annat Autism& 
Aspergerförbundets studie(2010) visar att stora delar utav de elever som går i den svenska skolan 
mår dåligt. Detta är i min mening inte är så konstigt då undervisningen enligt Lpo94 framhäver: 
”skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att 
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”(Skolverket, 2009. s.7)

Elever med Aspergers syndrom har enligt Attwood (2007) svårt med fysiska moment samt aktiv 
inlärning då det många gånger kräver ett socialt samspel med omgivningen samt att det finns 
outtalade regler som elever med AS har svårt att förstå sig på. Elever med AS behöver en 
undervisning som strukturerat och tydligt presenterar vad de förväntas göra och hur mycket. Att då 
skolundervisningen utgår från ett skapande arbete med lek går då helt emot de riktlinjer som finns 
för arbete med elever inom autismspektrumet. 

För- och nackdelar med inkludering – Ur ett dilemmaperspektiv
En inkluderad verksamhet bygger på flera olika faktorer där lärarens kompetens inom området ses 
som en avgörande faktor. Men kunskapen i sig gör inte att en elev med AS är socialt accepterad i 
klassen och trivs under sin tid i skolan. Inkluderingen kan ses liksom autism i form av ett spektrum, 
där det finns många olika faktorer som är förbundna med varandra på ett eller annat sätt. Utifrån 
olika perspektiv finner vi olika kritiska moment samt ”lösningar” på dessa problem och frågor, men 
oavsett hur man än väljer att se på det så går det inte att komma ifrån att frågan är väldigt komplex 
och djupgående.   

Det finns som sagt många för- och nackdelar med en inkluderad verksamhet och de flesta 
argumenten är motsägande i förhållande till varandra vilket gör att det passar bra att se på denna 
problematik utifrån ett dilemmaperspektiv. Genom det synsättet så lyfter man frågan för diskussion 
och belyser de båda sidorna utan att egentligen ta ställning till vad som är rätt eller fel. Argumenten 
för en inkluderad verksamhet bygger till stor del på den demokratiska värdegrund som hela vårt 
samhälle vilar på samt på den vision som kallas för ”en skola för alla”. 

Argumenten för en inkluderad verksamhet är bland annat att barn har en demokratisk rätt att få 
delta (Nilholm 2006). Till denna demokratiska grundsyn kan man också ställa argumentet att utifrån 
en skola för alla så skall alla elever ges lika förutsättningar och ingen ska ställas åt sidan. Detta är 
en grundläggande rättighet och något som står inskrivet i de svenska styrdokumenten där det står att 
”undervisningen skall anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo 94 s.6) En del av 
kritiken mot inkludering bygger just på att skolan och lärarna inte klarar av att bemöta de 
förutsättningar och behov som elever med AS har (Autism & Aspergerförbundet 2010). Den främsta 
orsaken enligt studien till elever med AS frånvaro från skolan är lärarnas avsaknad av kompetens. 
Detta trots att just detta ses som ett argument för inkludering då det ligger den förväntningen och 
kravet på lärarna utifrån hur styrdokumenten är formulerade. 

Den här delen ställer jag mig frågande till, hur vi lärare ska bemöta de förväntningar och krav som 
samhället ställer på oss lärare, då vi under vår utbildning knappast berör varken specialpedagogik, 
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inkludering eller diskuterar elever inom autismspektrumet. Även om vi hade fått utbildning inom 
dessa områden, så hade det inte räckt för att vi ska klara av att ordna en klassrumssituation där alla 
individer ska känna sig inkluderade. I detta sammanhang är detta viktigt att lyfta fram att 
inkluderingen inte gäller vissa elever, (även om jag har fokuserat på elever med AS) utan är ett 
begrepp som ska användas för att beskriva vad som händer i hela klassen och mellan alla 
inblandade (Falkmer 2009). 

Den generella kunskapsnivån om autism och Aspergers syndrom måste öka för att en lyckosam 
inkludering ska vara möjlig, men det är som sagt långt ifrån allt som krävs. För at uppnå en 
inkludering som grundar sig i en demokratisk värdegrund måste skolan nå upp till de riktlinjer och 
mål som styrdokumenten talar om angående elever i behov av särskilt stöd. Då skolan idag inte 
uppnår detta så kan man se flera fördelar för elever med AS om de får gå i en mindre klass som är 
anpassad efter deras funktionshinder. Argumenten mot en inkluderad verksamhet är just att, ”det är 
en mänsklig rättighet att få det hjälp och stöd man behöver”, ”speciallärare har större kompetens 
och kan bättre anpassa en bättre studiesituation”. 

Som det ser ut idag när den ordinarie skolverksamheten inte kan erbjuda den hjälp och det 
studiestöd som elever med Aspergers syndrom behöver så tycker jag att den mindre gruppen är ett 
självklart alternativ. I den gruppen kan de lärare som har erfarenhet av AS planera och organisera en 
bättre fysisk miljö för deras elever. Falkmer (2009) menar att den fysiska miljön är avgörande för 
hur väl eleverna orkar med dagarna i skolan, detta är också enligt argumenten lättare att få till i en 
segregerad miljö där inte lärarna måste ta hänsyn till de elever som inte har någon diagnos. Falkmer 
(2009) menar vidare: ”En elev som måste lägga mycket energi för att bearbeta synintryck kan 
behöva ett klassrum med sparsmakad inredning vad gäller dekorationer och information” (s. 7) . 
Detta är i vanliga klasser ett vanligt dilemma för lärarna då dekorationer och färger kan skapa en 
mer trivsam miljö för övriga elever. Vad ska då läraren göra, anpassa miljön för majoriteten av 
eleverna eller för en elev med diagnosen AS?

Speciellt anpassade miljöer ger också en större trygghet i gruppen då eleverna är medvetna om att 
de inte är ensamma med att vara ”annorlunda” och att deras klasskamrater bättre kan förstå 
diagnosens uttrycksform. Annars är det just detta som är problemet för många i ”vanliga” klasser att 
de trots att de är fysiskt inkluderade inte är socialt accepterade. En viktig del för att elever med AS 
ska trivas i den svenska grundskolan är enligt Falkmer (2009) att de känner sig delaktiga och 
accepterade av deras klasskamrater. Detta är ett måste för att uppnå det argument som finns för en 
inkluderad verksamhet i skolan där man menar att elever med AS i en social tillvaro kan lära sig hur 
man bör bete sig och hur man förväntas agera i olika situationer genom att dagligen vara med i ett 
socialt samspel mellan kamrater och lärare. Enligt Jindal-Snape et al. (2005) så är det viktigt att 
lärarna får tillåtelse från eleven och dess föräldrar för att öppet diskutera vad det innebär att ha en 
diagnos och vilka svårigheter den medför. Detta för att sprida kunskap om funktionsnedsättningen 
och på det sättet skapa en större förståelse hos klasskamraterna så att de vet vad de ska tänka på i 
deras bemötande och agerande. Ytterligare ett argument för en inkluderad verksamhet är att 
eleverna får uppleva sina funktionshinder i en social miljö vilket får dem att inse sina brister och 
förmågor i förhållande till andra. Genom dessa två argument får elever med AS träna på att bemöta 
verkligheten, de ska genom detta få möjligheten att observera det ”normala” beteendet och vad de 
förväntas göra samtidigt som deras funktionshinder förtydligas då de inser att de inte är som andra. 
Enligt argument fyra för en inkluderad verksamhet så anser man att genom att kategorisera och 
segregera elever så försämras deras självkänsla och självförtroende. Genom att istället låta eleverna 
själva inse sina brister så blir det en annan form av kategorisering, istället för att någon annan 
klassar dem som annorlunda får de göra det själva. Tanken med att elever med AS ska lära av andra 
är bra, om det vore så att dessa elever föregick med ett gott exempel hela tiden. 
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Mina erfarenheter visar dock att elever med AS ofta uppför sig väldigt trevligt och visar respekt för 
lärare och övrig personal, detta är något som jag anser blir allt mer bristande bland de elever utan 
diagnos som allt oftare visar på en mer ouppfostrad sida och har mindre respekt för personalen. Här 
måste lärarna vara observanta på att om elever med AS ska ta efter och lära sig olika beteenden så 
måste de hålla koll på att de lär sig att utveckla deras goda sidor, inte ta efter mindre bra 
uppföranden. 

Elevens känsla av delaktighet bygger mycket på det bemötande de får i skolan, dvs. alla elever och 
personal som eleven möter i korridorer, på rasterna och i matsalen. I den verksamhet som jag har 
erfarenhet ifrån så är detta ett jobb som de är väldigt noggranna med, lärarna är ute i klasserna och 
berättar om Aspergers syndrom och hur det yttrar sig och bjuder in intresserade elever till det 
klassrum som de använder för att de ska se och förstå hur de arbetar. Denna del, att samhället, övrig 
personal och elever på en skola får upp ögonen för diagnosen och de elever som har den 
nedsättningen anser jag väga tyngre än just lärarnas kompetens för hur en verksamhet ska 
organiseras. Genom en öppenhet och tolerans för det som är avvikande så skapas en stabil grund att 
bygga en inkluderad verksamhet på, en grund likt den demokratiska värdegrund som skolan ska vila 
på.     

Ur de förutsättningar för lärande så tog jag tidigare upp individuell kartläggning som en viktig 
faktor för att skolan och läraren ska se individen bakom diagnosen. Anledningen till att man 
fastställer diagnoser är inte för att berätta hur någon person är, utan för att visa vägen när det gäller 
att se och förstå de svårigheter som handikappet innebär och hur man bör arbeta med dem. Detta är 
viktigt för skolans personal då de individuella skillnaderna mellan de som har AS kan vara mycket 
stora och därmed finns det ingen modell att använda sig av då man planerar sin undervisning. En 
bra studiesituation enligt SPSM (2008) för elever med autism eller Aspergers syndrom innebär 
framför allt: 

• ”tydliga rutiner
• konkret information
• förberedelser för hur, när och varför en uppgift ska göras
• avgränsade uppgifter med markerad början och markerat slut
• bakgrund och sammanhang för att kunna se helheten och inte bara detaljer
• så få byten som möjligt av lokaler och lärare under dagen
• lugn miljö” (s.10)

Många utav dessa faktorer är självklart möjliga i ett inkluderat klassrum men att anpassa en 
undervisning på detta sätt kräver mycket enskild tid och planering. Genom de ekonomiska 
nedskärningar som drabbat skolan så har det påverkat både lärartätheten och storlekarna på 
klasserna vilket i sin tur betyder att varje elev får mindre tid med lärarna. Brodin & Lindestrand 
(2010) menar genom detta att skolomsorgen istället för att erbjuda alla barn och elever en 
meningsfull verksamhet så har den övergått till att vara ”barnförvaring” under den tiden föräldrarna 
jobbar. Ett argument för inkludering är att en sådan verksamhet är billigare i längden än 
”specialklassen”. Ska man utgå ifrån de lagar, riktlinjer och styrdokument vi har att följa så måste 
denna typ av undervisning få kosta. Kan inte lärarna tillgodose dessa behov så måste det finnas 
andra faktorer än den ekonomiska aspekten som styr var eleven bör placeras. I dessa fall så anser 
jag att en specialklass är att föredra då den elevgruppen är mer anpassad efter individernas 
förutsättningar när det gäller gruppstorlek och fysisk miljö. 

Har läraren tid, och möjlighet att planera undervisningen enligt de riktlinjer som SPSM så vinner 
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fler än eleven med AS på det då både lärare och övriga elever tjänar på det. Enligt Chandler-Olcott, 
Kluth (2009) så gynnas alla elever av en inkluderad verksamhet, just för att läraren själv tvingas att 
titta på sin lärarroll utifrån ett nytt perspektiv och reflektera och fundera över sin roll i klassrummet. 
Alla dessa faktorer som elever med AS behöver är bra för övriga elever. En lugnare miljö med 
tydligare och mer konkret information gör att fler elever förstår vad de ska göra och varför de ska 
göra det. Genom att de förstår vad de ska göra så slipper läraren många frågor, samt att eleverna 
spar mycket tid och lär sig mer. 

Avslutande diskussion
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka var elever med Aspergers syndrom får den ”bästa” 
skolgången när det gäller deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. I efterhand kan jag inte ge 
ett rätt och gällande svar utifrån den litteratur jag har studerat. Däremot kan jag visa på flera för- 
och nackdelar med respektive verksamhet, d.v.s. i ordinarie klass samt i en speciellt anpassad klass 
för elever med Aspergers syndrom. 

Genom dessa för och mot argument till inkludering är min uppfattning utifrån de erfarenheter jag 
har samt den bild jag fått genom denna studie att elever med AS får en mer trygg och stabil miljö 
när de är går i en speciellt anpassad miljö för dem och deras funktionsnedsättning. Här möter de 
dagligen elever som förstår sig på deras handikapp och de behöver aldrig förklara sitt beteende 
genom att skylla på deras diagnos. I denna verksamhet får de oftare en bättre fysiskt anpassad miljö 
då omgivningen lättare kan anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Här blir de också 
bemötta av pedagoger som har erfarenhet av att planera och undervisa elever med Aspergers 
syndrom. Detta skapar goda förutsättningar för lärande och skapar en trygg och stabil miljö för dem 
att utvecklas i. 

Det ska också framhävas att jag tycker att det är viktigt att dessa elever får möjlighet och chansen 
att tillhöra och befinna sig i ordinarieklasser där de efter deras förmåga får chansen att träffa andra 
kamrater och med det lära sig hur ”verkligheten” ser ut. Detta anser jag är avgörande för att de ska 
utvecklas socialt eftersom de genom möten med nya människor både lär sig att anpassa sig efter 
omgivningen samtidigt som de får en större förståelse för hur viktigt det är att man har vänner och 
kamrater för eget välbefinnande. Här vill jag dock lyfta fram att jag endast tycker mig se fördelar att 
kombinera dessa verksamheter om vissa grundläggande faktorer är på plats. För att eleverna ska 
uppnå de förtjänster som en inkluderad verksamhet har med socialträning och möjligheten till nya 
relationer så krävs det att eleverna känner sig trygga i den klassen. Denna trygghet grundar sig i det 
bemötande och den förståelse som de får av deras klasskamrater, därför är det viktigt med att hela 
klassen, och inte bara läraren är medvetna om hur man kan underlätta olika situationer för den 
eleven. I gällande läroplan, Lpo94 går det att läsa om skolans ansvar, där det står: ”Undervisningen 
skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i 
samhällslivet. Den ska utveckla deras förmågor att ta personligt ansvar”. (s.7) 

Skolan har ett viktigt uppdrag i just detta i och med att förbereda alla elever för framtida studie- 
eller arbetsliv. Detta gäller i allra högsta grad även de elever med AS som genom sin 
funktionsnedsättning behöver mer hjälp med att befästa vardagliga rutiner som att säga hej när de 
kommer, tvätta händerna efter toalettbesök och så vidare. Vi måste komma ihåg att det som är 
självklara saker för oss är något som de behöver bli påmind om. Det långsiktiga målet med elever 
med Aspergers syndrom bör därför vara att ge dessa vardagsförutsättningar och kunskaper så att de 
klarar av ett självständigt vuxenliv. 

För att nå detta långsiktiga mål så är min uppfattning att dessa elever behöver bemöta ”vardagen” 
och dess innebörd genom att få vara med i den ordinarie verksamheten. Kombinationen mellan en 
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trygg miljö med väl förstående människor runt dem och en mer krävande miljö med social träning 
och mer självständigt arbete är min uppfattning om vad som är det bästa undervisningsalternativet 
för elever med Aspergers syndrom

Om detta skulle vara det optimala för elever med Aspergers syndrom så innebär detta problem för 
majoriteten av dessa elever då denna möjlighet med kombinerad verksamhet saknas på de allra 
flesta grundskolorna runt om i landet. Istället är det i många fall den inkluderade undervisningen 
som är det enda alternativet. Vid en inkluderad verksamhet har litteraturen genomgående tryckt på 
vikten av kunskap hos pedagogerna och skoledningen om Aspergers syndrom för att skolgången ska 
vara framgångsrik och positiv för eleverna med AS. Självklart är detta en viktig faktor för att skolan 
ska klara att bemöta elever med denna funktionsnedsättning, men min slutsats är att detta är något 
som är tilltaget för att samhället ska släta över och lägga över ansvaret på lärare och skolledning för 
att de själva inte har resurserna att tillgodogöra bättre studiesituationer för dessa elever. 

Det jag grundar detta på är att jag nu efter denna litteraturstudie insett att en inkluderad verksamhet 
inte enbart handlar om vad som förekommer i klassrummet, utan att det bakom 
inkluderingsbegreppet ligger en samhällsdiskussion som både innehåller frågor om vilken 
samhällssyn och individsyn som vi bör ha på de människor som inte är som ”normen”. De olika 
professionella grupperna som förespråkar olika lösningar på problemet ”Inkludering i skolan” 
bygger alltid argumenten utifrån deras egna intressen, exempelvis de som menar att medicinering är 
ett billigare och bättre alternativ än att tillsätta individuella resurser.  

Samhällets ledande politiker styr hur samhällets resurser ska fördelas på dess olika verksamheter 
vilket påverkar deras förhållning och riktlinjer för hur en inkluderad verksamhet ska se ut. Soback 
(2006) resonerade tidigare att det borde vara så att det är behovet och efterfrågan som är avgörande 
för vilken typ av behandling som man borde få men istället så menar hon att det är resurserna som 
är det avgörande för vad som förespråkas. Hårdrar man detta så kan man antyda att det är ur ett 
ekonomiskt perspektiv som diskussionen om att det är lärarens kunskap och kompetens som är 
avgörande för hur bra den inkluderade verksamheten blir för de aktuella eleverna. Genom detta 
synsätt så behöver inte samhället förändra sina resurser till skolan.  Inkluderingen är således ett 
komplext begrepp som bottnar precis som många andra samhällsproblem i en ekonomisk 
diskussion. 

Vad ska då lärarna och skolan göra då de inte får de möjligheter och de resurser som de behöver för 
att klara av att följa de styrdokument som ligger till grund för skolans verksamhet? 

Kunskap och kompetens är självklart en viktig del för att skolan och lärarna ska klara av att bemöta 
alla elevers olikheter. Det tillsammans med ett långsiktigt arbete med att förankra en demokratisk 
värdegrund där begreppet ”normal” tvättas bort och där skillnader mellan elever ses som en positiv 
möjlighet i den dagliga verksamheten är oerhört viktigt. När samhällets ledande politiker inte ger 
skolan möjligheterna att variera och organisera verksamheten efter elevernas behov så blir det extra 
viktigt att lärarna och skolledningen med rektorn som ytterst ansvarig ser till att bästa möjliga 
undervisningsmiljö skapas för alla elever. En positiv inkluderad verksamhet innehåller, som 
resultatavsnittet i denna uppsats visar, förtjänster för både elever och lärare. Verkligheten har dock 
visat att en sådan verksamhet är svår att uppnå vilket får till följd att många elever med Aspergers 
syndrom mår dåligt i den svenska skolan. Idag gör skolledningen och lärarna sitt bästa för att uppnå 
visionen ”en skola för alla”, problemet är att det inte räcker. Då kommer följdfrågorna, vad behövs 
för att skolväsendet ska uppnå denna vision? mer resurser? fler lärare? mindre elevgrupper? 
Frågorna är många och svaren om möjligt ännu fler. Detta bekräftar dock det dilemma som denna 
typ av specialpedagogik innebär. Slutsatsen blir då efter denna uppsats att elever med Aspergers 
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syndrom möter en hel del svårigheter då de är inkluderade i ordinarie klasser i den svenska skolan. 
Det finns både för och nackdelar med att gå i special/ordinarie klass och det bästa alternativet är det 
bästa utav de båda verksamheterna, det vill säga en kombinerad lösning för dessa elever. 
Diagnosens betydelse är av stor betydelse på både individnivå och samhällsnivå, där den berättigar 
individen resurser och hjälpmedel – som samhället betalar. Detta medför ökade kostnader för 
samhället vilket i längden kommer att påverka utfallet i skolan. Ur detta kan man se på saken ur två 
perspektiv. Antingen blir fler elever med AS berättigad ekonomisk och fysisk hjälp vilket leder till 
att skolan får mer externa resurser som hjälper till i verksamheten. Alternativ två innebär att fler 
elever med diagnosen Aspergers syndrom leder till att många elever blir av med sin tidigare resurs, 
då fler är med och delar på pengarna. Skulle det senare bli aktuellt så kommer ytterligare krav och 
arbete att läggas på lärarna för att de ska uppnå det som redan nu är svåruppnåeligt, ”en skola för 
alla”.

Min förhoppning var med denna upp denna uppsats att göra fler medvetna om denna problematik. 
Ju fler som får upp ögonen för detta desto större blir möjligheterna att det leder till en 
samhällsdiskussion som utmynnar i mer resurser till skolan och arbetet med elever med Aspergers 
syndrom.

Metoddiskussionen
Syftet och målet var från början med den här studien att försöka närma mig svaret på var elever med 
Aspergers syndrom utvecklar sin sociala samt kunskapsmässiga förmåga bäst. Detta syfte bröt jag 
sedan ner i mindre frågeställningar då jag insåg att det var flera områden som jag var tvungen att 
undersöka för att svara på den övergripande frågan.  Jag valde att göra en 
litteraturgranskning/forskningsöversikt för att jag ansåg att det var det bästa sättet att få en bred och 
objektiv syn på var litteraturen anser om den inkluderade verksamheten för elever med Aspergers 
syndrom. Vid arbetets start så utgick jag ifrån ett kritiskt perspektiv på specialpedagogik då jag 
ansåg att det fanns många orsaker till varför elever med Aspergers syndrom många gånger inte trivs 
i skolan. 

Genom arbetets gång har jag insett att det inte bara är ett klassrumsproblem utan frågan om en 
inkluderad verksamhet för elever med Aspergers syndrom är en samhällsfråga som innehåller 
mångsidig komplexitet. Detta har gjort att jag övergått att se på frågan utifrån ett dilemmaperspektiv 
och därmed insett att jag inte kommer att kunna ge ett ”rätt” svar på var dessa elever får den bästa 
skolgången utan att jag får ”nöja” mig med att bidra genom att lyfta denna problematik för 
diskussion och på så sätt bidra till forskningsfältet. Denna fördjupande insikt tror jag inte att jag 
hade fått om jag inte hade gjort en forskningsöversikt då intervjuer eller enkätundersökningar blir 
mer begränsade på grund av urvalet av frågor eller intervjupersoner. Jag är dock medveten om att 
även min metod kan vara väldigt begränsad, men vidhåller efter arbetets gång att mitt val av metod 
var korrekt. 

Utifrån den tidsmässiga begränsning vi hade så känns det som att jag inte hade kunnat göra mycket 
mer. Hade jag haft mer tid så skulle jag vilja utveckla denna studie genom att komplettera med ett 
par kvalitativa intervjuer från verksamma speciallärare, lärare, rektorer samt föräldrar för att kunna 
knyta samman litteraturen med empirin i form av skolans verklighet. Det hade lyft studien då 
ytterligare dimensioner hade tillförts.  

Validitet och Trovärdighet
Jag har i denna uppsats utgått ifrån ett dilemmaperspektiv där det konkreta resultatet inte är det 
viktigaste, istället är mitt syfte att belysa och lyfta denna problematik för diskussion. Tittar man på 
generaliserbarheten, d.v.s. ”i vilken grad resultatet kan generaliseras, gälla för fler än de som 
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undersökts” (Johansson&Svedner. 2010. s. 83) så anser jag att de resultat jag fått fram kan gälla 
även för andra elevgrupper med olika funktionshinder som är med i inkluderande verksamheter. 
Mina resultat är riktade mot elever med Aspergers syndrom, men en stor del av problematiken när 
det gäller inkludering handlar inte om det enskilda barnet, utan inkluderings problematiken handlar 
även mycket om samhällets syn på människor med funktionshinder. Samhället har ett stort ansvar 
att ge skolan de förutsättningarna som de behöver för att klarar av en fullgod inkludering.

Validiteten, alltså huruvida mitt resultat ger en sann bild av det undersökta området 
(Johansson&Svedner. 2010) anser jag är god. Viktigt att komma ihåg när man diskuterar validiteten 
är att denna undersökning gäller elever med Aspergers syndrom i stort. Detta betyder att jag är 
medveten om att det även finns de elever med AS som har en bra skolgång, har mycket kompisar 
och upplever att de får all den hjälp de behöver för att klara av att uppnå de mål som skolverket har 
satt upp. Men det resultat som jag fått fram visar att detta förekommer allt för sällan för att mitt 
resultat ska ge missvisande information. Det finns en problematik att belysa, och det är resultatet av 
denna uppsats. 

Trovärdigheten i denna studie anser jag är god. En anledning till varför valet föll på att göra en 
litteraturstudie/forskningsöversikt var för att jag ansåg att det var det bästa sättet att genomföra en 
objektiv studie. Genom intervjuer, enkäter och observationer så begränsar jag som jag nämnde ovan 
resultatet utifrån de deltagare man har med i sin studie. Dessa metoder bidrar med värdefull 
information till forskningsfältet i och med hur det berättar hur det ser ut på fältet. Utifrån mina 
frågeställningar och min ansats i denna studie så passade det bättre att diskutera problematiken 
utifrån gällande styrdokument och litteratur ifrån ledande personer inom området. Johansson & 
Svedner (2010) menar vidare att det primära syftet med att skriva examensarbeten är att fördjupa 
den egna kunskapen inom läraryrket. Genom denna uppsats så har jag lärt mig mycket, dels om 
autism och Aspergers syndrom men också om skolans komplexa verklighet och vilka konsekvenser 
olika samhällsdiskussioner och ekonomiska neddragningar har påverkat skolan med. 

Framtida forskningsförslag
Utifrån denna litteraturstudie så har jag reagerat på en sak som vore intressant att följa upp. Autism 
& Aspergerförbundets studie visar på att lärarna saknar kompetens inom området. Jindal-Snape et 
al. (2005) är inne på samma sak där de antyder att föräldrarna i deras studie hade varit positiva till 
en inkluderad verksamhet för deras barn om pedagogerna hade kunnat ordna en bra studiemiljö för 
dem. Kunskap ses som tidigare diskuterat som den stora nyckeln till det som ska lösa frågan på var 
elever med Aspergers syndrom får sin bästa skolgång. Skulle kunskapen och acceptansen om autism 
och Aspegers syndrom öka i den svenska grundskolan så skulle det göra stor skillnad för de elever 
som går där, men det skulle långt ifrån lösa alla bekymmer som elever med Aspergers syndrom 
möter i skolan. 

Oavsett kunskapsbank hos lärarna så kommer det att kvarstå problem för elever med Aspergers 
syndrom i skolan. Kunskapen i sig är bra, men det är inte där som det stora problemet har sin grund, 
utan det är enligt mig i ett samhällsproblem som inte har någon enkel lösning. I grund och botten 
handlar det om att förändra den syn som allmänheten har på människor med den här typen av 
funktionsnedsättningar. Samhället måste ta sitt ansvar utifrån de konsekvenser som de ekonomiska 
kriserna har gett skolan. För att lärarna ska ha möjligheten att skapa den lugna, strukturerade, 
tydliga undervisning som dessa elever behöver så måste klasstorlekarna minskas och mer personal 
och resurser tillsättas. Detta för att bemöta det stora behov av hjälp som eleverna dessa är beroende 
av. Självklart skulle det ge konsekvenser för samhället, då de måste tillsätta mer resurser än vad de 
gör idag. Problemet är att samhället inte har mer resurser att tillsätta till skolan. I detta ligger ett 
stort dilemma, skolan måste ha mer pengar för att lösa situationen för elever med Aspergers 
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syndrom, men då man inte har det så menar skolledningen och politikerna att det är lärarens ansvar 
att tillgodogöra en bra studiesituation. Detta ska alltså ske genom att läraren förväntas ha 
”kunskap”. 

Utifrån denna diskussion så tycker jag det vore intressant med framtida forskning som berör 
frågorna, ”vilken typ av kunskap är det litteraturen och skolledningen menar att lärarna behöver? Är 
detta ett sätt för ansvariga politiker och skolledare att utifrån ett ekonomiskt perspektiv släppa 
ansvaret för de elever som är i behov av särskilt stöd?”
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