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Sammanfattning	
Färska studier visar på att elevantalet med diagnoser inom AST, som ADHD, ADD, 
tvångssyndrom, ångest m m, ökar. Hur klarar lärarna, utifrån kunskap, värdegrund och 
resurser, att undervisa i en skola som fungerar för alla? Finns det anpassningar skolan kan 
göra som skulle underlätta för alla elever och samtidigt gynna elever med AST? I den här 
studien har jag tagit avstamp i forskning kring elever, barn och ungdomar, med autism eller 
med autistiska drag. Jag har gjort ett avsiktligt urval och låtit 8 lärare, från olika delar av 
landet, svara på frågor gällande deras situation i klassrum och skolmiljö, hur de arbetar för att 
inkludera alla elever för att nå läroplanens mål, vilka resurser de har och vad de skulle önska, 
om de sett en ökning av elever med AST och vilken typ av anpassningar som i huvudsak görs 
i dag. Av resultatet kan jag utläsa att alla lärare önskar mer resurser för extra anpassningar, att 
ramfaktorerna inte är tillfredställande på 7 av 8 ställen och att det är mellan 15-20 % av 
eleverna som är i behov av extra anpassningar, var än i landet skolan ligger.  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En	skola	som	inte	såg	eller	förstod	
Min syster led sig igenom grundskolan på 80- och 90-talet. Jag nämner henne som Lisa här. 
Hon var en snäll, mjuk och ganska tyst tjej. En tjej som anpassade sig och stängde in sina 
känslor och sitt riktiga jag djupt i sig själv. Hon fick inte tillhöra klassens tuffa tjejgäng, vilket 
hon kanske heller inte ville, men hade i alla fall en kompis som stod henne nära och gör än i 
dag. Hennes lärare förstod ingenting av Lisas koncentrations- och ångestproblematik, så 
tyvärr fick hon känna sig annorlunda och dum även inför läraren. Hon fick börja gå på BUP 
någon gång under högstadiet. Det blev ett stöd för henne men det ledde aldrig fram till var 
problematiken satt i. Det fanns ingen dålig barndom, inga dåliga föräldrar eller annat att 
skylla på. 

När gymnasiet stod för dörren orkade Lisa inte längre. Hon kräktes när mamma försökte 
peppa henne att gå till skolan. Då, till slut, förstod i alla fall mina föräldrar, att det är något 
som absolut inte stämmer. Lisa kunde aldrig gå gymnasiet. Åren gick. Hon fick mediciner 
som gjorde henne sämre. Felaktiga läkarbeslut gjorde att mediciner togs bort för snabbt, vilket 
gjorde att hon hamnade i psykosliknande tillstånd. Nya mediciner med massor med 
biverkningar lades till. Ännu fler mediciner, byta, lägga till och ta bort. Hela tiden i kontakt 
med BUP som till slut övergick till vuxenvården. Som av en händelse, vid 28 års ålder, 
kommer det en läkare, som höll på med forskning inom neuropsykiatri, till Lisas vårdområde. 
Han fick upp ögonen för Lisa och ber att få göra en utredning på henne. Efter några intervjuer 
och tester stod det klart, Lisa hade Asperger, ADD och Tourettes syndrom, var av det 
sistnämnda var av lindrigare sort. Hon fick sedan även diagnoserna generaliserat 
ångestsyndrom och OCD/tvångstankar. Jag kommer att beskriva diagnoserna mer utförligt 
under rubriken Begrepp.  

Vi i familjen som aldrig fått en enda ledning åt detta håll ifrån någon läkare, lärare eller 
psykolog, stod nu med hakan nere vi marken och försökte smälta informationen vi just fått. 
Nu började en lång resa mot acceptans och införskaffande av kunskap. En ständigt pågående 
resa. 

Lisas skolgång var ett rent mörker. Att ha en personlighet med en mängd behov av annat än 
det som tillfredsställs traditionellt i skolan är ett enda stort misslyckande för den drabbade 
eleven. Nu är det 2018 och vi har mer information och kunskap i ämnet men hur långt har vi 
kommit?  

Åren har gått och jag har fått egna barn, hos vilken man kan finna en funktionsuppsättning 
med förmågan att vara lite extra stark, extra känslig och med drag av tvångssyndrom, vilket 
har spätt på min iver att djupdyka i frågan hur skolan möter och inkluderar alla elever så att 
alla har möjlighet att trivas och nå målen. Jag har genom att vara syster, mamma och helt 
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enkelt mig själv införskaffat en stor kunskap och erfarenhet i ämnet och ser att det finns stora 
hål att fylla med information och dialog både inom och utanför skolans värld. Därför ville jag 
undersöka och se om det finns gemensamma förbättringar för undervisning och inkludering 
som gynnar alla elever, både elever med t ex AST och elever utan diagnos eller svårigheter. 
För om vi hittar förbättringar som är positiva för våra elever gynnar det i nästa steg lärarna, 
klasskompisarna, elevernas familjer och slutligen hela samhället. 

Min önskan är att denna studie ska göra lärare, skolledning och övrig skolpersonal ännu mer 
uppmärksamma på hur viktigt det är med kunskap om olika funktionsuppsättningar och de 
behov som elever med AST har, för att de ska inkluderas och lyckas i skolan. 
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Inledning	
Att lära för lärande, att stötta till att bli trygga individer och medmänniskor, att hjälpa 
eleverna blomma ut i sin fulla potential – en skola som kan ge detta till sina elever, är det en 
verklighet idag? Ja och nej, är svaret på den frågan. För många elever är skolan förknippad 
med ångest, prestationskrav som de inte kan hantera, stress över att inte lyckas på prov eller 
att inte bli accepterad av kompisarna, att inte passa in i mallen och räcka till. För andra elever 
fungerar skolan rätt så problemfritt.  

Utifrån Lgr11 och viljan att alla elever ska inkluderas och ges förutsättningar att nå målen, 
baserat på dina personliga egenskaper, är det hög tid att Sveriges skolor bygger upp en 
kunskapsbank om hur den bäst bemöter elever med AST, t ex hur själva skolmiljön och 
pedagogiska materialet behöver anpassas. Skolan talar om inkludering men finns 
förutsättningar för att kunna inkludera alla? En tankeformulering jag hittade sammanfattar 
denna uppsats avstamp: ”En människa med funktionsnedsättning/handikapp är egentligen inte 
en människa med särskilda behov utan en människa med alldeles vanliga behov som måste 
tillgodoses med särskilda insatser.” (Anonym). 

Jag vill här fokusera på elever som har drag av eller diagnosen Autismspektrumtillstånd 
(kommer fortsättningsvis att nämnas AST), till exempel ADHD, ADD, Asperger eller annan 
neuropsykiatrisk gåva, en tillsynes växande grupp. I alla fall så ökar diagnoserna i dagens 
samhälle (Danielsson, 2011; Socialstyrelsen, 2018; Karlsson, 2013). Vad ökningen beror på 
tas inte upp i den här studien. Flertalet elever får aldrig en diagnos, då de inte uppfyller de av 
läkare fastställda kraven för det, men de har ändå sitt unika sätt att se sin omvärld och hantera 
information och socialt samspel. Det viktigaste med att upptäcka och lära sig mer om 
svårigheter inom det neuropsykiatriska spannet är för att motverka att elever misslyckas i 
skolan (Carlsson Kendall, 2015).  

Syfte	
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om elever med AST och lärares upplevelser av 
hur de kan stödja dessa elever i skolan. 

Frågeställningar 
1. Hur stor andel av klasserna har AST och är i behov av extra anpassningar?  

2. Hur upplever lärarna ha förutsättningar att möta behoven hos elever med AST, så att de kan 
klara målen? 
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Bakgrund	

Vad	är	AST?	
Grandin (2010) menar att autism är ett väldigt brett spektrum som går från gravt, ett barn som 
inte har något talspråk, hela vägen upp till en person som arbetar som forskare eller ingenjör. 
Vidare ger hon exempel på personer som antagligen skulle fått autismspektrum diagnos idag,  
t ex Einstein, Mozart och Tesla. Sammanfattande kan man säga att autismspektrum är ett 
samlingsnamn för flera olika tillstånd med gemensamma svårigheter inom tre områden; 
begränsad förmåga till social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga. (Autism 
& Aspergerförbundet, 2018; Zander, 2018) Man kan också beskriva det så här: ”…det handlar 
om att hantera information på ett annat sätt.” (Peeters, 2012).  

AST	och/eller	autistiska	drag	
Många (Giacobini, M; Grandin, T;  Thorell, L; Larsson, H) menar att vi alla befinner oss 
någonstans längs den autistiska skalan genom att ha starkare eller svagare drag av av det som 
kallas autismspektrumet. Danielsson (2011) menar att det handlar om gradskillnader. Att det 
finns benämningar på diagnoser är för att det finns människor som är så mycket av något i 
sin person att de visar sig ha svårigheter att klara av en vardag. ”….- en yttre spets på 
normalfördelningskurvan över alla människor. Det är en neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning utan skarp gräns – vi kan alla ha drag av detta spektrum. Men när många drag 
samlas i en och samma person kan man kalla det för ett autismspektrumtillstånd, 
AST.” (Karlsson, 2013). 

Diagnoser	eller	inte	
Bejerot & Nordin (2014) menar att det som är positivt med diagnoser, och speciellt diagnoser 
på barn, är att man tidigt kan försöka minska och överbrygga det gap, eller de brister som 
finns, på förmåga till ett socialt och kommunikativt välfungerande liv. ”Alla befinner vi oss 
någonstans i ett spektrum. En diagnos är inget självändamål, utan den visar att man behöver 
hjälp.” (Karlsson, 2013). Människan och samhället är i en ständig utveckling och förändring. 
En diagnos kan hjälpa personen att förstå varför den är som den är eller gör som den gör. 
Diagnoserna medvetandegör oss om våra olikheter, men också likheter, och att vi kan ha mer 
eller mindre drag ur detta stora spektrum av att vara människa. ”…de medicinska diagnoserna 
är ett tidstypiskt redskap för att förstå oss själva, medicinen äger så att säga 
tolkningsföreträde. Det betyder att den medicinska vetenskapen får en existentiell uppgift, att 
tala om för oss vilka vi är” (Sigurdson, 2013). Det som kan vara negativt med diagnoser är 
faran för ”diagnossjuka” menar Karlsson (2013). Med det menas viljan att placera in 
människor i olika fack.  

Det den senaste forskningen kommit fram till är att det är sam-morbiditeten som förklarar 
svårigheter och nedsättningen hos en person. Det är det som egentligen särskiljer en person 
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från att ha drag av en AST i sin personlighet till skillnad från att sakna eller ha bristande 
förmåga till ett välfungerande socialt liv, till inlärning och välfungerande kognitiva funktioner 
(Posserud, et al., 2018). I dag vet man att de flesta elever med inlärningssvårigheter eller 
sociala svårigheter oftast har en kombination av diagnoser. Man kanske har ADHD med drag 
av autism, eller Asperger med tvångssyndrom o s v. Så istället för att bara ge en diagnos och 
därmed låsa sig fast vid just den, har man numera samlat de olika diagnoserna under ett 
gemensamt namn, AST (Bejerot & Nordin, 2014). Kutcher betonar samtidigt att ”om vi inte 
känner till alla tänkbara syndrom riskerar vi emellertid att klämma in alla i ett fåtal 
kategorier.” (Kutcher, 2010, s. 122). Å ena sidan vet vi alltså att diagnoserna överlappar 
varandra och att spektrumet är brett och gränsöverskridande. Å andra sidan vet vi hur viktigt 
det är att just tydliggöra alla slags diagnoser och funktionsuppsättningar.  

Diagnoser	inom	AST	ökar	
Senaste tidens forskning visar att elever med diagnoser ökar. Socialstyrelsen uppskattar till 
exempel att ungefär 7,5 procent av pojkar mellan 10 och 14 år hade en ADHD-diagnos 2016. 
För tio år sedan var den siffran 1,7 procent (Sveriges Radio, 2018). BUP, Barn- och 
Ungdomspsykiatrin, menar att ”det kan vara olika svårighetsgrad av AST alltifrån autistiska 
personlighetsdrag, som inte är en diagnos, till svår autism.” (BUP.se, 2018). Många har drag 
ur autismspektrumet utan att det går att ställa diagnos, vilket antagligen inte behövs heller. Vi 
är alla människor med olika personligheter och karaktärer. En personlighet kan behöva mer 
struktur, mindre stress och mer sömn än vad en annan person kanske behöver. Självklart går 
det att klara av ett liv både i skolan och i samhället med allt vad det innebär, trots dessa 
personlighetsdrag.		

Jag kommer här beskriva några av de vanligaste diagnoserna inom autismspektrumet för att vi 
ska förstå vad det är för behov som skolan idag behöver vara anpassad för, så att alla elever 
har möjlighet att nå målen, vara inkluderade och få en så likvärdig utbildning som möjligt. 

ADHD	och	ADD	
Den vanligaste neuropsykiatriska diagnosen, vilken drabbar ca 5 % av Sveriges befolkning är 
ADHD som är förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Beier, H., 2017). 
Samma diagnos men utan hyperaktivitet eller direkt utåtagerande beteende brukar kallas ADD 
(Attention Deficit Disorder). ADD är en variant av ADHD men upptäcks inte så lätt då 
personen inte agerar utåt, snarare inåt (Riksförbundet Attention Ung, 2018). Både ADHD och 
ADD kännetecknas genom uppmärksamhetsproblem, skev tidsuppfattning, oförmåga att 
koncentrera sig längre stunder och impulsivt styrd. Skillnaden är att en elev med ADD, som 
numera egentligen heter ”ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsproblem” (Högfeldt, 
2013) ofta har en underaktivitet istället för hyperaktivitet, det vill säga personen har svårt att 
komma igång med och slutföra uppgifter. Inte sällan har flickor ADD medan killar oftare har 
ADHD (Högfeldt, 2013). 
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Tvångssyndrom/OCD	
”Tvångssyndrom innefattar tvångstankar och tvångshandlingar, och de flesta personer med 
tvångssyndrom lider vanligen av bådadera. Ett tvångssyndrom är inte bara ”lite extra 
noggrannhet” eller ”lite överdriven vidskeplighet” utan medför att man fungerar sämre i 
vardagslivet” (Bejerot & Zander, 2002). OCD som är den engelska förkortningen står för 
Obsessive Compulsive Disorder. 

För många barn kan det finnas något slags tvång med i bilden under mellanstadieåldern, som 
sedan försvinner av sig själv. Det är när tvång upptar för stor del av barnets vardag som det är 
av betydelse att diagnostisera och som man behöver sätta in hjälp och eventuell medicinering. 
KBT, kognitiv beteendeterapi, är vanlig behandling vid tvång och ofta med goda resultat. För 
många, ca hälften av alla som lider av tvångssyndrom som barn, kvarstår tillståndet som 
vuxen med omväxlande lättare och svårare perioder. Tvångssyndrom är till viss del ärftligt 
men annat som påverkar är samspelet mellan miljöfaktorer och personens biologiska och 
personlighetsmässiga förutsättningar (Bejerot & Zander, 2002). 

Tics	och	Tourettes	syndrom	
Att ha tics en period under skolåren är rätt så vanligt. Man delar in tics i tre olika typer. Enkla 
motoriska tics, komplexa motoriska tics och vokala tics. För att definiera Tourettes syndrom 
måste följande kriterier uppfyllas: en kombination av minst en vokal och två motoriska tics, 
symptomen har bestått i minst ett år och debut före 18 års ålder (Kutcher, 2010). Kutcher 
menar dessutom att även om Tourettes syndrom och tics inte behöver vara så komplicerat för 
personen så är det ofta så att det finns en samsjuklighet, alltså att personen även kan ha 
tvångssyndrom, ångest och/eller ADHD eller liknande. Återigen, personlighetsdrag går i 
varandra. Gränserna mellan det ena och det andra är lika diffust som en grå och dimmig 
novembermorgon.	

Asperger	syndrom	
Asperger ingår numera också i det övergripande autismspektrumtillståndet. Men många som 
tidigare har fått diagnosen Asperger fortsätter säga att de har Asperger då det är en diagnos de 
känner sig hemma med och som tydligt förklarar hur de fungerar. Autism & 
Aspergerförbundet skriver på sin hemsida att det framför allt är två områden 
diagnoskriterierna för Aspergers syndrom fokuserar på: svårigheter med social interaktion 
samt föreställningsförmågan, som påverkar beteende, fantasi och intressen (Autism & 
Aspergerförbundet, 2018). 

Elever med Asperger har ofta svårt med förändringar, att känna motivation för sådant som de 
inte är intresserade av och att förstå sociala koder. Ofta har de en språklig eller matematisk 
talang och ett specialintresse som de briljerar i. Eleverna mår bra av och behöver tydlig 
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struktur med scheman och lång framförhållning för att inte bli stressade och uttröttade 
(Autism & Asperger förbundet, 2018). 

Associerande	problem	
Beier (2017), läkare och specialist inom ungdoms- och vuxenpsykiatri, beskriver 
gemensamma funktioner som de flesta med diagnoser inom AST har. Först nämns bristande 
känsla för tid. Det vill säga, eleven har svårt att veta och beräkna tiden. Ett annat gemensamt 
drag är perceptionsstörningar, vilket betyder att elevens alla sinnen syn, hörsel, lukt, känsel 
och smak är antingen aktiverade som överkänsliga eller underkänsliga. Ofta är den 
överkänsliga perceptionen underlag för tics eller tvång. Motoriska svårigheter är en ofta 
förekommande svårighet. Ibland är den motoriska utvecklingen sen hos den som befinner sig 
inom AST. Dock inte alltid. Humörsvängningar och prestations-svängningar är också vanligt 
förekommande. Dessa personer är beroende av att förhållandena är optimala, att både kropp 
och själ är i balans. 

Svårigheter	för	elever	med	AST	

Perceptionskänslighet	
Ofta är sinnenas funktion förstärkta, eller så finns en underkänslighet, hos elever med AST, 
det vill säga eleven är extra känslig för lukter, ljud, beröring, synintryck och smaker. Vissa 
material på kläder är helt uteslutet för eleven att ha på sig, en stols tygklädsel kan vara 
avgörande för om det går att sitta på stolen utan att få panik. Starka lukter kan bli starkt 
störande och göra att eleven inte kan vistas i rummet. Stark ljudvolym kan framkalla ångest 
och panik och att det blir omöjligt att koncentrera sig. Väldigt selektiv smak när det gäller vad 
som går att äta är ett annat sätt perceptionsöverkänsligheten kan yttra sig (Zander, 2014; 
Kutcher L. 2016). Att leva med väldigt hög perceptionsförmåga, det vill säga att sinnena 
jobbar på högvarv omedvetet, för att ta in så mycket information som möjligt, eller skydda sig 
från så mycket intryck som möjligt, det innebär att det går åt mängder energi till att hantera 
data. Att ha god perceptionsförmåga är en fantastisk tillgång och gåva om man lär sig hantera 
och leva med den. Risken i skolan är att de här eleverna blir informations-överbelastade 
(Sjölund; Jahn; Lindgren; Reuterswärd, 2017), vilket resulterar i utmattning, trötthet, 
hemmasittande och ångest. Skolverket menar att varannan specialpedagog anser att deras 
skola inte är tillräckligt anpassad för elever med AST, ADHD eller rörelsehinder (Skolverket, 
2016). 

Theory	of	mind	eller	socialt	samspel	

Med Theory of mind, förkortas ToM, menar man förmåga att förstå att jag har ett medvetande 
och att du också har ett medvetande (Kutcher L., 2016), att förstå skillnaden mellan sitt eget 
och andras tänkande (Kindwall, 2008). Utan förmågan ToM blir världen och människors 
beteende väldigt obegripligt och eleven kanske avskärmar sig från det sociala. Ibland kan 
eleven ha svårt att känna, eller i alla fall visa, empati, vilket är viktigt för omgivningen att 
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förstå så att de inte tror att personen är kall och elak med flit. Det sociala samspelet som sker 
mellan oss människor flyter vanligt vis på utan att vi funderar på hur eller varför. Det 
förutsätter dock att vi integrerar motorik, perception och kognition och just detta samspel 
saknas mer eller mindre vid autism (Bejerot & Nordin, 2014). 

Planering	och	tidsuppfattning	
Elever med AST har ofta svårt med egen planering och de har ofta en skev tidsuppfattning 
(Beier, 2018). Ett exempel kan vara att om du säger till eleven att ”du har 10 minuter på dig 
att göra klart uppgiften”, så säger inte det eleven särskilt mycket. Det är för diffust för att 
kunna relatera och agera utifrån. Istället kan det skapa stress och låsningar. Ofta kan de ha 
svårt med förändringar och när saker inte blir som de var tänkta att bli. Påslaget av stress blir 
då mycket stort för eleven (Autism & Aspergerförbundet, 2018). Det krävs alltså av 
omgivningen att vara förutseende så att eleven hinner förbereda sig mentalt i så lång 
utsträckning som möjligt. Detta för att motverka just stress, låsningar, ångest eller panik. Det 
är viktigt att skolan arbetar för att motverka misslyckanden för elever med AST. (Carlsson 
Kendall, 2015). Också ur ett hälsoperspektiv. För att förhindra utmattning, panikångest, 
hemmasittande och andra negativa spiraler är det extremt värdefullt att skolan möter eleven 
där den befinner sig. ”Överkrav och misslyckande leder till nedsatt självförtroende och en 
negativ självbild” (Carlsson Kendall, 2015). 

 
TRE FÖRMÅGOR AST-ELEVER OFTA HAR SVÅRIGHETER MED. 
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Perception/sinnesintryck – över- eller underkänslighet
Ofta är sinnenas funktion förstärkta, d v s eleven är extra känslig för lukter, ljud, 
beröring, synintryck och smaker (Bejerot & Nordin, 2014). Vissa material på klä-
der fungerar inte, starka lukter blir starkt störande, stark ljudvolym eller kanske 
en väldigt selektiv smak för mat kan vara exempel på hur det kan yttra sig.

Central Koherens – förmågan att se en helhet av detaljer 
Elever med AST har ofta en överförmåga att se detaljer (Habilbitering & 
Hälsa, 2018).

Theory of mind – förmåga att förstå att jag har ett medvetande och att du 
också har ett medvetande (Kutcher, 2016). Kan ha svårigheter med förståel-
se och vilja till att kommunicera med andra människor. I vissa fall har eleven 
svårt att känna, eller i alla fall visa, empati.



Flickor	med	AST 
Jag vill speciellt belysa flickor med AST under egen rubrik då forskare Bühler, et al., (2017); 
Habilitering & Hälsa, (2017) och Kopp, (2010) menar att man inte sällan missar att upptäcka 
och stötta flickor eftersom de ofta är mycket duktiga på att dölja sin funktionsuppsättning och 
sina behov genom att bli omhändertagna av sina kompisar, kopierar andras beteende och som 
använder sig av hjälp-jag för att klara av både det sociala och resultat i skolan. De håller ihop 
sig själva, sina känslor och sitt beteende i skolan, och i situationer de lärt sig att de behöver 
det. När de sedan kommer hem eller är i miljö där de helt kan släppa fram sina behov yttrar 
det sig ofta i enorma känsloutbrott, ångest, tvång eller annat. Bühler, et al. (2017) menar att 
kampen flickorna har för att följa med i en svårbegriplig värld tar väldigt mycket energi ifrån 
dem. Inte sällan slutar det i utmattningsdepression i vuxen ålder. Ofta kan man upptäcka eller 
tydligare se elevens annorlunda funktion när förutsättningar förändras, t ex om eleven börjar i 
ny klass, får nya klasskompisar, ny skola eller när de senare kommer ut i arbetslivet.  

Läkare och psykologer beskriver ett tillstånd vid namn hjärntrötthet, eller mental trötthet 
(Egidius, H, 2018). Sådant tillstånd kan orsakas av skallskador, skador på nervsystemet, 
stroke m m, men även av stressrelaterade tillstånd (Rönnbäck, 2017). Mental trötthet eller 
hjärntrötthet är när hjärnan i självbevarelsedrift stänger av funktioner och personen blir 
oerhört trött av sådant som tidigare var vardag. Sedan 2010 har sjukskrivningar för stress och 
utmattningstillstånd ökat med 140 % (Hjärnfonden, 2018). ”Hjärntrötthet hos barn leder ofta 
till att barnen blir mer rastlösa, orkar inte koncentrera sig i skolan och har svårt att följa med i 
den takt som skolan kräver. Problemet är att de inte har ork att utföra det som ska göras, även 
om viljan finns. Det är således inte otroligt att barn och ungdomar med ADHD har 
hjärntrötthet i varierande grad.” (Rönnbäck, 2017). Elever med AST, eller drag av AST, är en 
riskgrupp då deras hjärnor och sinnen får anstränga sig maximalt hela tiden om de inte får 
avlastning, stöd och struktur. ”Skolan behöver en djupare kunskap om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar – speciellt hur de kan yttra sig hos flickor. Genom ökad förståelse kan 
skolan göra de anpassningar som behövs kring eleverna.” (Bühler, et al., 2017).

Vad	säger	Skolverket?	
Läroplanen har höga ambitioner och goda intentioner gällande skolans värdegrund och allas 
likabehandling. ”Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 
lära. / …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.” (Lgr11, s. 7-8). För att 
elever som har AST ska orka vara sig själva och finna sin unika väg genom skolan och livet 
behövs stödinsatser. 

	 ”Innan stödinsatser riktade mot individen sätts in är det viktigt att skolan har sett över  
 hur organisationen omkring eleven ser ut. Det kan bland annat ske genom att se över  
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 hur resurser fördelas, vilka pedagogiska metoder som används, hur den aktuella   
 elevgruppen fungerar och hur elevens lärmiljöer är organiserade” (Skolverket (2014). 

Skolverket pekar här direkt på ramfaktorer som kan påverka inlärningsmiljön för eleven. Att 
justeringar, anpassningar, eventuell pedagogisk utrustning kan vara avgörande för elevens 
måluppfyllelse. Som för att verkligen understryka hur viktigt det är att ta hänsyn till varje 
individ och dess unika egenhet betonar läroplanen vidare att skolan har ett särskilt ansvar för 
elever som har svårt att nå målen. ”Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för 
alla.” (Lgr11, s. 8). 

Lgr11 har ifrågasatts (Lindblad et al., 2018) för att genom sin utformning exkludera elever 
som har svårt med kognitiva förmågor. Så som läroplanen är utformad har skolan mycket 
svårt att utifrån värdegrunden kunna ge samma förutsättningar för alla att nå kunskapsmålen. 
Vidare menar Lindblad et al., (2018) så har det aldrig gjorts någon analys av vilken kognitiv 
förmåga som krävs för att elever i dagens skola ska kunna få godkänt i betyg. 

Extra	anpassningar	eller	särskilt	stöd	
Extra anpassningar och särskilt stöd som har två olika utgångspunkter. 

• ”Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig 
att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie 
undervisningen.” (Skolverket, 2014). 

• ”Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av 
mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig 
skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.” (Skolverket, 2014). 

Bedömning av ifall eleven behöver särskilt stöd eller extra anpassningar görs utifrån hur 
eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen. Om eleven bedöms behöva särskilt stöd ska 
ett åtgärdsprogram utarbetas (Skolverket, 2014). Detta behövs inte vid extra anpassningar där 
pedagogerna får bedöma från fall till fall i samråd med kollegor, EHT (Elevhälsoteam) och 
föräldrar. 

Den statliga myndigheten Skolinspektionen utförde en granskning 2016 för att undersöka vad 
som egentligen påverkar och främjar studiero. ”Det handlar huvudsakligen om skolans arbete 
med normer och värden och det förebyggande arbete som bedrivs av elevhälsan, men också 
om hur skolan tar ansvar för att alla elever ges det stöd och de utmaningar de behöver.”  
(Skolinspektionen, 2016). Citatet är från sammanställning av resultatet från Skolinspektionens 
granskning av 30 skolor runt om i landet. Utgångspunkten för undersökningen var alla barns 
och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Om vi tror på Skolinspektionens 
undersökning så har alla elevers möjlighet till studiero alltså att göra med arbetet med 
gemensamma värdegrunden och normer samt att skolan tar ansvar för att ge det stöd som 
behövs till var och en. 
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Metod	
Som metod för att undersöka hur lärarna upplever undervisning av elever med AST valde jag 
en enkätundersökning med utvalda lärare som varierade i ålder, arbetslivserfarenhet, m m. 
(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Jag hade som mål att använda mig av både hårda data,  
d v s teknisk data som siffror och fakta, och mjuka data som är information i form av längre 
svar i enkät eller intervju. På så vis utnyttjar jag både kvaliteten och kvantiteten för att så 
konstruktivt som möjligt skilja ut orsak och samband (Boolsens, 2017). För trovärdighet och 
transparens har jag redogjort mitt intresse och hela processen, hur jag gått tillväga genom hela 
studien (Boolsens, 2017; Brinkkjær & Høyen, 2013). Enkäten som lärare och speciallärare 
fått svara på samt litteratur och forskningsartiklar i ämnet har varit mitt underlag för analys 
och resultat. För enkätfrågorna se Bilagor s.1, Enkätfrågor. Under hela processen har jag 
arbetat med memos, d v s jag har fört anteckningar på tankegångar och idéer som jag fått 
under studiens gång (Fejes & Thornberg, 2015). 

Metoddiskussion	
Jag var inte säker på om en enkät skulle fungera då jag ville att informanterna, utöver korta 
fakta om sitt arbete och personlig fakta, skulle skriva fria svar på öppna frågor. Det ställer lite 
mer krav på informanterna att formulera sin tankar i skrift och min farhåga var att de inte 
skulle vilja ställa upp med den tiden. Dock ansåg jag att om jag skulle lyckas få in en hel del 
svar så skulle jag värdesätta att ha skrivna enkätsvar att analysera, så jag satsade. Vidare var 
det bättre för tillförlitligheten på svaren då jag på olika vis är bekant med informanterna, och 
inte ville att det skulle påverka deras svar.  

Bakgrundsfrågorna om lärarnas arbetslivserfarenhet, storlek på klass, vilket ämne de 
undervisar i o s v, valde jag att ha med då den informationen gav mig ännu djupare förståelse 
när jag analyserade och vägde deras svar mot litteratur och tidigare forskning. 

Min idé var, i och med att informanterna var så utspridda över landet, att det skulle ge en viss 
tyngd till studiens resultat om det skulle bli så att majoriteten tyckte likadant i en fråga. Jag är 
medveten om att det lika gärna kan vara en slump om det skulle bli så, i och med att 
informanterna som svarade bara blev 8 personer. Samtidigt är det intressant att se att från 
olika slags skolor i Sveriges alla hörn har lärarna liknande eller samma erfarenheter och 
upplevelser.

Urval	av	intervjupersoner	
Skolan ser olika ut i olika kommuner bland annat på grund av kulturella traditioner, 
kommunens ekonomi, vilket parti som styr i kommunen, närsamhälle, natur och näringsliv på 
orten m m. En läroplansteori som visar på de faktorer som påverkar eller begränsar den 
faktiska undervisningsprocessen är ramfaktorteorin (Lindström & Pennlert, 2016; Broady & 
Lindblad, 1999). På grund av att ramfaktorerna skiljer sig åt på olika skolor ville jag få en 
bredd på informanter (i det här fallet lärare) genom stor geografisk spridning, att de 
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undervisar olika åldrar och olika ämnen samt kommer från både privata och kommunala 
skolor. Informanterna skulle helst också variera i ålder och antal år de arbetat (Hjerm, 
Lindgren & Nilsson, 2014). Med denna urvalsgrund tog jag kontakt med lärare som jag 
känner till ute i landet, både från Götaland, Svealand och Norrland, och frågade om de ville 
vara med och svara på en enkät gällande extra anpassningar för AST-elever i skolan. De som 
valde att vara med fick en enkät med 11 frågor mailad till sig. Informanterna fick information 
om de etiska regler (se rubrik Etiska regler) som studien vilar på, och jag bad att de skulle 
svara så fritt och ärligt de kunde utifrån sin arbetssituation. 

Etiska	regler	
Jag har jobbat med denna studie utifrån de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet anger som 
forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

• Informationskravet. Jag informerade informanterna om vilka villkor som gällde och vad 
som skulle vara deras uppgift vid en eventuell medverkan.  

• Samtyckeskravet. Jag informerade informanterna att deras deltagande var helt valfritt och att 
de kunde avbryta när som helst om de ångrade sig, vilket inte skulle få några som helst 
negativa påföljder för dem. I min undersökning är ingen av informanterna under 18 år, men 
om så varit fallet hade jag även kontaktat förmyndare för godkännande av deltagande. Inget 
beroendeförhållande finns eller har funnits mellan mig och informanterna. Min syster har 
fått läsa och godkänna texten som handlar om henne. 

• Konfidentialitetskravet. Min yrkesroll innebär att jag har tystnadsplikt och det genomsyrar 
även denna studie. Inget av det som informanterna skriver för jag vidare med möjlighet till 
personlig igenkänning till någon annan. Alla informanter och deras svar behandlas utifrån 
anonymisering. “Det ska i praktiken vara omöjligt att hänföra ett visst svar eller prov till en 
bestämd individ” (Vetenskapsrådet, 2017, 4.3). Informanternas namn, arbetsplats, ort, kön, 
deras privata liv eller privata åsikter lämnas inte ut. 

• Nyttjandekravet. Informanterna vet och kan lita på att jag enbart använder uppgifterna från 
enkäten för forskning, inga kommersiella syften. 

Analysmetod	
Mitt analysarbete påbörjades redan vid insamlandet av empiri, när jag började undersöka och 
läsa in mig på området som handlar om elever med AST och hur de som behöver extra 
anpassningar blir och behöver bli inkluderade i undervisningen för att klara kunskapskraven 
(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Datainsamling och analys har pågått parallellt (Fejes & 
Thornberg, 2015). När alla enkäter var besvarade började jag gå igenom alla svaren 
övergripande genom att läsa igenom alla några gånger. Jag satte in alla svar i ett 
exceldokument och färgmarkerade varje frågas svar med olika färg. Jag läste, jämförde och 
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fick så fram hur många av informanterna som hade liknande åsikter och svar och var de 
skiljde sig åt. Då det blev 8 informanter som svarade på enkäten så var det ganska tydligt att 
se och överblicka mönster, gemensamma åsikter och svar som skiljde sig åt.  
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Resultat	
Av de 11 informanter jag skickade enkäten till fick jag in 8 svar. Informanterna som kommer 
från olika delar av Sverige har i 7 av 8 fall stora klasser, dvs elevantal över 20. I 5 fall har de 
25 elever eller fler. Av dessa har ca 20 % behov av extra anpassningar, enligt majoriteten 
(62,5 %) av informanterna. Orsak till extra anpassningarna är till största delen AST-elever 
men även andra funktionsuppsättningar kunde i något fall vara anledningen, enligt 
enkätsvaren. 

5 AV 8 LÄRARE 
SVARAR ATT 20 %  
AV KLASSEN 
BEHÖVER EXTRA 
ANPASSNINGAR FÖR 
ATT NÅ MÅLEN. 

På frågan om hur lärarna upplever sin undervisningsmiljö för elever med AST skiljer sig två 
informanters svar från de andra. Deras skolor, som har mycket tydliga och strukturerade 
regler gällande in och utgång ur klassrummet, start och slut på lektioner, givna platser i matsal 
och mobilförbud etc, upplever att elever med AST får ett lugn, trots de svårigheter de har. 
Båda dessa skolor är privata alternativ medan de resterande är kommunala.  
Av 8 lärare svarade 1 att de tycker att deras skola har bra förutsättningar för anpassning av 
undervisning för AST-elever. Alla informanterna hade mer att önska gällande anpassnings-
möjligheter, både personal-, lokal- och utrustningsmässigt. 

Anpassningar	lärarna	gör	idag	
Informanterna fick svara på vilka anpassningar som görs i deras klasser idag. Vanligast 
förekommande svar (hälften eller fler) var: 

1. Egen dator eller iPad. 

2. Anpassat schema. 

Andra svar som förekom hos fler än en av informanterna var att eleverna hade möjlighet att 
jobba i mindre grupper, få anpassningar vid prov, t ex genom muntliga prov eller längre 

� 	16

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

5	(%)	 10	(%)	 15	(%)	 20	(%)	 25	(%)	 30	(%)	

Hur	många	behöver	extra	anpassningar	per	klass?	

Serie1	



tilldelad tid för prov, bildstöd, stressbollar eller andra taktila hjälpmedel, vuxenstöd i form av 
personlig resurs, speciallärare eller annan från EHT samt användning av inläsningstjänst.  

En lista med förslag på pedagogiskt material vid anpassad undervisning finns under Bilagor, 
s. 2, Bilaga 2. 

Kollegialt	samarbete	
På frågan hur bra kollegialt stöd och samarbete de har i frågan om extra anpassningar så 
svarade 7 av 8 att det hade bra eller ganska bra stöd och samarbete. En lärare sa att det inte 
fungerade alls på nuvarande skola. Tre av informanterna nämnde att det finns frustration kring 
att det behövs olika mycket stödmaterial i olika ämnen samt att en del kollegor inte har 
tillräcklig kunskap eller förståelse för hur mycket de behöver anpassa. 

Lärarnas	önskemål	
På frågan vad lärarna önskar för att anpassningarna ska fungera så optimalt som möjligt var 
ett svar: ”Åh, tid att hinna sitta med eget schema till de som behöver samt tid för att anpassa 
undervisningen helt, alltså få fram material som de kan sitta med och pengar till att köpa in 
detta.” 

En informant uttryckte sin önskan om resurser, för att kunna göra fungerande samman-
sättningar av klasser och grupper, så här: ”Sammansättningen av elever är viktig. Ofta sätter 
man ihop flera elever med särskilda behov för att få hjälp av samma resurs, men det är inte 
alltid eleverna fungerar bra tillsammans utan istället påverkar varandra negativt.” 

Det informanterna i huvudsak ville ha mer av var: 

-  mer tid med eleverna, en och en och i mindre grupper 

- grupprum 

- anpassat pedagogiskt material 
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Diskussion	

Diskussion	och	analys	av	resultatet	
Jag kommer ta upp några av de områden som den här studien handlat om, som behöver 
belysas och eventuellt anpassas utifrån vad informanterna erfar i sin undervisningsmiljö med 
AST-elever. 

Hur är värdegrunden förenlig med den faktiska situationen i skolan idag? Informanterna 
beskriver att antalet elever som har behov av extra anpassningar har ökat och idag är uppe på 
mellan 15- 20 % i varje klass. Har medel tilldelats för den omfattningen, att ombesörja 
anpassade ramfaktorerna för en likvärdig undervisning 2018? Av 8 informanter var det 1 som 
upplevde att de hade förutsättningar goda nog för att klara undervisningen. De resterande 
hade mer att önska. Det kan verka som en svår ekvation att få ihop, förbättringar av lokaler 
och inköp av t ex anpassad studielitteratur, när skolan på många håll ska spara pengar, fler 
elever behöver extra anpassningar, lärarbrist råder, många elever mår psykisk dåligt av stress 
etc. De organisatoriska (klasstorlek, tidsfördelning, sammansättning av elever m m) och 
fysiska ramar (byggnader, läromedel, pedagogisk utrustning m m) som är viktiga grunder för 
undervisning i respektive skola behöver vara genomtänkta och välfungerande. (Lindström & 
Pennlert, 2016). Av informanternas svar kan jag se att arbetet med värdegrunden och allas lika 
värde kontinuerligt behöver aktualiseras, planeras för och utvecklas på våra skolor. 

Inkludering	av	AST	elever	
”Elever med AST är en vid grupp med olika behov”, säger en av informanterna. Hen menar 
att inom gruppen finns ett stort spann av olika behov och extra anpassningar. Precis som 
läkare Beier (2017), Bejerot & Nordin (2014) och forskare (Kutcher, 2010) menar är det 
frågan om en mix av diagnoser och associerande problem eleverna med AST har att hantera 
och lära sig hitta redskap för. En elev med AST kan alltså vara otroligt olik en annan med 
samma diagnos. Här krävs kunskap inom lärarkåren inom neuropsykiatri och inte minst hos 
skolledning som disponerar och tilldelar resurser. Utan rätt kunskap är det svårt att anpassa 
skolan och undervisning så att AST-eleverna känner sig och blir inkluderade. 

Samarbete	mellan	föräldrar,	skola	och	vården	
Hälften av informanterna efterlyste mer kunskap och ännu mer samarbete kring elever med 
extra anpassningar. Liksom Bühler, et al., (2017); Habilitering & Hälsa, (2017) och Kopp, 
(2010) belyser så är huvudsakligen flickor otroligt bra på att dölja sina behov i skolan. 
Lärarna ser ambitiösa, ordentliga och ofta ”duktiga flickor”. När föräldrarna, som möter 
enorma känsloutbrott, ångest, tvång och sömnsvårigheter hemma, vill ha lärarnas utlåtande 
för utredning eller för att få tid på BUP, så kan de mötas av helt frågande lärare eller EHT som 
kanske undrar om föräldrarna är överbeskyddande eller inte kan hantera gränser hemma. Inte 
sällan får man som förälder stå på sig för att göra sin röst hörd. ”Även elevhälsan missar ofta 
tydliga tecken på autism, som i stället felaktigt tolkas som tecken på överbeskyddande 
föräldrar eller »trots« eller ges andra förklaringsmodeller.” (Bühler, et al., 2017). Motsatsen är 
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när det är i skolmiljön som problemen först kommer till uttryck. När barnet kommer i stora 
grupper, i en miljö som inte går att avskärma eller där det finns obegripliga sociala koder som 
barnet inte kan läsa av så tappar det fotfästet. Hemma fungerar det kanske bättre, inom 
hemmets ramar och i trygg relation till föräldrar och syskon. Därför är det extra viktigt att 
skolan och föräldrar kan ha en öppen och ärlig dialog kring eleven, där kunskap och fakta 
kring AST står i fokus för att anpassningar kommer till skott så tidigt som möjligt. Ju mer 
kunskap lärarna och skolledningen har desto färre elever blir missade eller missförstådda 
(Carlsson Kendall, 2015).  

Skolan i Sverige är i behov av att ta ett samlat grepp för fortbildning inom AST och hur vi 
känner igen tecken och signaler för att upptäcka och lyckas hjälpa eleverna  som har AST i ett 
så tidigt stadium som möjligt, och därmed motverka misslyckanden. Fortbildning till lärarna, 
hög medvetenhet hos rektorer, skolledning och elevhälsa samt kontinuerliga samtal inom 
kollegiet är ett måste för att höja kunskapsnivån och förbättra skolmiljö och inkluderingen av 
alla. 

Perceptionskänslig	i	skolan	
Utifrån kunskapen vi har om perceptionskänsligheten hos elever med AST (Bejerot & Nordin, 
2014; Habilitering & Hälsa, 2018) förstår vi att det är viktigt hur den fysiska miljön är 
utformad och fungerar i klassrummet och korridorer. Vissa av anpassningarna som kan vara 
värdefulla att göra tillhör alltså de fysiska ramfaktorerna (byggnader, läromedel, pedagogisk 
utrustning m m). Ljudmiljön ska vara lugn och behaglig, synintryck behöver ibland bli 
förtydligade och ibland nedtonade och avskalade. Ergonomin på stolar och bänkar är viktig, 
om det är fräsch luft och lukt i skolmiljön så kan det vara av stor betydelse för dessa elever 
etc. Dessa faktorer är så klart viktiga för alla elever. Alla elever gynnas av en väl fungerande 
miljö. Dock blir det än mer utslagsgivande för elever med AST som blir direkt 
funktionsnedsatta i en miljö som inte samspelar med deras kognitiva och perceptionella 
förmåga och förutsättning. En av informanterna beskrev det så här: ”De behöver också en 
lugn miljö och bra strukturer (det behöver så klart alla elever men för dessa elever är det en 
förutsättning).” Lindström & Pennlert (2016) menar att lärarens möjligheter att göra olika 
didaktiska val förutsätter att det fysiskt, lokal- och utrustningsmässigt finns resurser. Carlsson 
(2018) förklarar att fokus måste riktas om från det medicinska och biologiska till att fokusera 
på den pedagogiska miljön. Om vi alltså väljer att se möjligheter för inkluderande pedagogik 
istället för att fokusera på alla hinder får vi och eleverna ett annat utgångsläge.  

Lokalerna är väldigt viktiga för undervisning av AST-elever, enligt informanterna. I huvudsak 
att det finns tillgång till grupprum och att man kan arbeta i mindre grupper. Klasstorlekarna är 
som visat ofta stora, vilket är en försvårande omständighet för undervisning av elever som 
behöver anpassad undervisning. För en fungerande undervisningsmiljö, inte minst då 
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klasserna är stora, kan vi alltså förstå att behovet av grupprum eller möjlighet att avskärma 
rum är en förutsättning vilken måste tillgodoses. 

Värdegrundsarbete	och	ramfaktorer	
Som informanterna gav uttryck för så behövs tid till planering med varje elev och framtagning 
av och inköp av material. För att lärarna ska ha tid nog att arbeta pedagogiskt, så att alla 
elever inkluderas, krävs planering och verkställande beslut från rektorer och ledningshåll. 
Skolinspektionen (2016) kom i sin rapport fram till att receptet för inkludering och alla 
elevers lika rätt till en god utbildning är en trygg miljö, en medvetenhet hos skolledningen, att 
den genomsyras av kommunikation och relationer samt att det finns goda fysiska 
förutsättningar. Med hänvisning till en av informanternas svar om att gruppsammansättningar 
sällan görs utifrån hänsyn till hur eleverna fungerar ihop, utan ofta utgår från att flera elever 
ska ha samtidig hjälp och stöd av samma pedagog, visar att den skolans agerande inte 
harmonierar med riktlinjerna i Lgr11. 

Då det bara var en av informanterna som tyckte att de hade bra förspänt med resurser för 
anpassning så drar jag slutsatsen att det finns en hel del att göra på skolorna ute i landet när 
det gäller anpassningar och fortbildning. Det finns dock skolor som går före och visar vägen. 
En kommun som gör en stor satsning på att anpassa kommunens skollokaler, så att de ska 
vara funktionella för undervisning av dagens klasser, är Norrtälje kommun. De bygger så att 
klassrummen lätt går att skärma av, och så intrycksaneras de. Kommunen genomför även en 
utbildning av all personal, i hur de ska bemöta eleverna och deras föräldrar. Bakgrunden till 
satsningen är all forskning kring neuropsykiatri och hur elever med sådana funktions-
uppsättningar behöver bemötas, vilket leder till bättre skolnärvaro och resultat (Sveriges 
Radio, 2018).  

Pedagogiska	raster	och	kollegialt	samarbete	
De skolor där 2 av informanterna arbetar, och vilka båda var nöjda med hur strukturen var för 
AST-elever, de hade i sitt grundtänk väldigt uppstyrt och inramat och därmed reducerat stress 
situationer för eleverna att känna sig osäkra. T ex genom att gå på led ut och in ur 
klassrummet, till och från rasterna, bestämda platser i matsalen etc. Detta stämmer väl 
överens med hur Autism och Asperger förbundet (2018) beskriver en miljö som passar elever 
med autism. Att se rasterna som undervisningens förlängda arm kan skolan och eleverna ha 
mycket att vinna på. För AST-elever som har svårt med socialt samspel och att förstå 
underförstådda regler och/eller spelregler (Bejerot & Nordin, 2014), blir rasterna en 
obegriplig och stressande tillvaro. Tvärtom mot vad de är tänkta att vara och får därmed 
motsatt effekt. Det finns skolor som därför tänker kring raster som undervisning. Här krävs 
fritidspersonal, extra personal eller lärare som har inlagt pedagogiska raster i sitt schema, som 
jobbar strukturerat med aktivitetsplanering, tydlighet och närvaro att möta eleverna på 
rasterna. Varje aktivitet kan ha ett bestämt syfte till lärande och ger därmed träning i samspel 
och sociala regler. Så här jobbar exempelvis Glömstaskolan i Huddinge och fritidspedagog 
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Gustav Sundh (Holmgren, 2018). Vill tillägga att trots hur mycket fina genomtänkta 
aktiviteter och pedagogiska idéer skolan är har så finns det elever som periodvis inte orkar 
eller klarar av just raster av olika orsaker t ex miljöombyte, ta på sig massa obehagliga kläder, 
livligt och stökigt, sociala koder etc. Men finns förutsättningar att möta eleverna i sådana 
perioder så kan de lära sig ta sig över de hinder som står i vägen för sin fortsätta utveckling. 

En informants beskrivning av hur kollegiet kan samarbeta kring elever med extra 
anpassningar låter så här: ”Vi har det som stående punkt på våra veckomöten i arbetslaget 
samt att det är prioriterat från rektorernas håll vilket innebär att vi lyfter det på hela vår 
arbetsplats vid veckomöten.” Ett gott exempel på arbetssätt som alla skolor kan använda sig 
av. 

Slutsatser	
Mitt syfte med denna studie är att öka kunskapen om elever med AST och lärares upplevelser 
av hur de kan stödja dessa elever i skolan. Jag ställde frågor till lärare från olika delar av 
landet via en enkät. Alla vara överens om att ungefär 15-20 % behöver extra anpassningar av 
olika anledningar men i huvudsak AST-diagnos. Jag ville veta vad de gör för extra 
anpassningar för AST-elever idag och vad de önskar mer av för att kunna utföra sitt uppdrag, 
att inkludera alla elever. Av deras svar har jag kunnat utläsa att värdegrunden i Lgr11 inte 
riktigt genomsyrar skolan som den bör, även om lärarna gör allt de kan utifrån egen kapacitet 
och de förutsättningar som ges. Det behövs tas ett samlat grepp kring implementering av 
kunskap om neuropsykiatri och autismspektrumtillstånd hos skolledning och i lärarkårer i 
landets skolor. Jag ser också att det på flera håll finns goda exempel och en ökad medvetenhet 
som sakta växer fram. En medvetenhet som jag även hoppas att de som läser min uppsats ska 
få del av. 

Egna	reQlektioner	

Kan	vi	vända	på	steken?	
Min egen reflektion är att de skolor som gör som t ex Norrtälje kommun, långsiktigt planerar 
och bygger för en fungerande skola, de kommer att vinna i längden både när det gäller 
elevhälsa, bättre motivation och skolnärvaro, bättre resultat, minskade kostnader för sjukvård, 
minskad brottslighet i samhället o s v. Enligt informanterna är det så många elever som upp 
till 20 % i varje klass som behöver extra anpassningar. Därför har jag börjat fundera på om det 
inte skulle vara en vinning för alla och envar om skolans pedagogiska miljö, anpassad för 
elever med AST, blev kutym och att de elever som har särskilt lätt för att klara målen istället 
är de som får särskild undervisning i form av extra utmaningar etc. Att vi vänder på steken 
helt och hållet. Tydliga scheman, struktur, bra ljud och ljusnivå, grupprum, bildstöd, time-
timer m m är sådant som passar alla elever och gynnar bra studieresultat.  
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Fysiska och organisatoriska ramfaktorer är alltså en viktig pusselbit för att skolan ska 
fungerar så optimalt som möjligt för alla elever. En annan pusselbit till inkludering, som är 
minst lika viktig som ramfaktorer, handlar om gemenskap och delaktighet i en grupp eller 
sammanhang, att känna sig accepterad för den man är och att man har en funktion i gruppen. 
Att arbeta pedagogiskt med gemenskap i klassrummet kräver generositet och oegoistiskt 
tänkande. En aningen motströms om vi ser på vad samhället säger åt oss att göra. Men om vi 
lyckas med detta, trots allt, då har vi alla vunnit guld. 
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Bilaga	1	

Enkätfrågor  

1. Vilka stadier undervisar du? 

2. Vilka ämnen undervisar du i? 

3. Är du klassmentor? 

4. Hur länge har du arbetat som lärare? 

5. Hur många elever har du i en normalstor klass? 

6. Hur upplever du att din skolmiljö är för elever som har AST, (autismspektrumtillstånd)? 

7. Har du sett en förändring, under de år som du arbetat, mot att det verkar bli fler elever som 
har behov av stöd och anpassningar av olika slag? 

8. Vilka slags anpassningar upplever du är vanligast förekommande? 

9. Upplever du att du har ett kollegialt stöd i frågan kring elever med AST och 
inlärningssvårigheter? 

10. Hur många i din klass, procentuellt, anser du är i behov av extra anpassningar för att klara 
målen? 

11. Om du skulle önska mer resurser för att möta upp behov hos elever med AST och 
liknande, vad skulle de bestå av? 
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Bilaga	2	

Sammanställning	av	pedagogiska	redskap	
Här är en lista på förslag till anpassade pedagogiska redskap: 

- mobila skärmar för syn- och ljuddämpning 

- tillgång till grupprum 

- digitala hjälpmedel som egen dator eller iPad 

- inläsningstjänst 

- stressboll som aktivitet för händerna och koncentrationshjälp 

- anpassade läroböcker, (kortare textstycken, mer bilder etc.) 

- tennisbollar eller andra kuddar på stolsfötterna (som ljuddämpning) 

- bildstöd, symboler (t ex. SymWrite) 

- time-timer (man ser tiden i färgat fält) 

 

EXEMPEL PÅ SYMWRITER OCH TIME-TIMER. 
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