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Inledning 

Det finns forskning som visar på att personer med autism är extra känslig för stress och jag 

vill därför med denna rapport undersöka sambandet mellan autism, stress och skola. Jag har 

valt att använda mig av Lorna Wings samlingsnamn där diagnoserna autism, Aspergers 

syndrom och andra autismliknande tillstånd ingår, och det namnet är autismspektrum 

störning.   

 

De personer som lever inom autismspektrumet upplever förändringar lika obehagliga som 

för personer utan autismspektrum störning skulle tycka det vara obehagligt om vattnet 

plötsligt rann uppåt.(Abrahamsson, Lotta 2010) 

 

Enligt den nya skollagen, som trädde i kraft den 1 juli 2011, får inte personer med autism 

eller autismliknande tillstånd tillhöra grundsärskolans målgrupp om inte de även har en 

utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig 

funktionsnedsättning. Detta medför att alla dessa elever ska inkluderas i grundskolan, i 

vanliga klasser med lärare som till övervägande del inte har någon erfarenhet av att möta 

elever inom detta område.  (Svensk författningssamling, 2011) 

 

Att främja denna inkludering handlar alltså om att förbättra pedagogiska och sociala ramar, 

förbättra insatser, processer och miljöer för att främja lärande på såväl elevens nivå i hennes 

eller hans skolmiljö som på den nivå som stöder erfarenheter av lärandet. Ett kännetecken 

för en bra inkluderande verksamhet bör vara flexibilitet när det gäller den enskilda elevens 

färdigheter och att hans eller hennes behov och intressen sätts i centrum. Och för att det ska 

bli en optimal inkluderande lärandemiljö så krävs ett bra samarbete mellan lärare, föräldrar, 

andra elever och samhället.( Svenska Unescorådets skriftserie 2008: 1) 
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1. Bakgrund 

1.1  Diagnoskriterier  

För att få diagnosen autism och Asperger syndrom måste vissa kriterier uppnås, 

diagnoskriterierna för dessa diagnoser beskrivs i diagnosmanualen DSM-IV-TR, se bilaga1.  

Forskare menar på att autismspektrum störning beror på en funktionsstörning i hjärnan. 

Exakt hur störningen ser ut vet man inte än. Men förmodligen påverkar den hur personen 

tolkar och förstår intryck från omvärlden.  Sedan mitten av 1970-talet har forskningen 

koncentrerats på hur personer med autism hanterar intryck och information från omvärlden, 

så kallade kognitiva och kommunikativa processer. Alla intryck och all information som en 

människa får måste hanteras och sorteras i hjärnan. Informationen används sedan för att 

förstå omvärlden. Den påverkar också hur människor beter sig. Frågan som forskarna vill ha 

svar på är hur en person med autism bearbetar intryck och information i sin hjärna. Det finns 

tre dominerande teorier om vad de så kallade kognitiva störningarna består av dessa är: 

• Svårigheter med Theory of Mind, detta innebär att personer med autism har svårt att 

förstå att andra människor kan känna och tänka på andra sätt än de själva. De har också 

svårt att förstå att människors känslor och tankar påverkar deras beteende. Utan dessa 

insikter blir det svårt att begripa sig på folk.                                                                                        

• Svag central koherens, Svag central koherens innebär att personer med autism 

koncentrerar sig på detaljer istället för att se helheten. Det gör att de inte letar efter den 

”röda tråden” i en stor mängd information. Tillvaron blir därför splittrad och svår att förstå. 

• Bristande exekutiva funktioner är ett samlat namn för flera olika funktioner som styrs från 

den främre delen av hjärna . Dessa funktioner fungerar som samordnare av olika typer av 

information och ligger bakom allt målinriktat beteende. Brister i de exekutiva funktionerna 

gör att personer med autism bland annat har svårt att planera, hejda sina impulser och 

kontrollera uppmärksamheten. (Autismforum 2011) 
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1.2 Skillnad mellan kön  

Det är betydligt fler pojkar än flickor som får diagnosen autismspektrum störning , 1989 var 

könsfördelningen 8 pojkar på 1 flicka och 1997 var könsfördelningen 3,5 pojke på 1 flicka. 

Denna utjämning beror troligtvis på att fler flickor i dag remitteras till barnpsykiatriska 

kliniker och där finns det förhoppningsvis rätt kunskap att ställa rätt diagnoser.  Pojkar som 

får diagnosen autismspektrum störning har oftast blivit remitterade till en barnpsykiatrisk 

klinik när dom är i åldrarna 5-10 år, flickor remitteras oftast från 11 år och uppåt. Att det är 

sådan skillnad beror troligtvis på pojkarnas utåtagerande beteende, deras vilja att styra och 

ställa, deras aggressivitet(både den fysiska & verbala) samt flickornas tysta inåt agerande 

beteende. Detta beteende medför troligtvis att pojkarna blir mera synliga för omgivningen. 

Den sociala kompetensen är även ett område som skiljer pojkar och flickor åt, flickor har 

bättre utvecklade sociala förmågor. För flickor kan det innebära att omgivningen låter sig 

luras över denna kompetens så att de inte får en autismspektrum störning diagnos, eller att 

det i alla fall tar längre tid innan det i kliniskt arbete kan se den rätta flickan. Flickor, som inte 

har någon problematik inom autismspektrat, leker ofta med en eller två andra flickor och 

omgivningen kan lätt få för sig att en yngre flicka med autism leker med de andra flickorna 

men det är förmodligen som så att hon bara står bredvid och leker för sig själv eller imiterar 

de andra flickorna.  Pojkar, utan någon problematik inom autismspektrat, i sin tur leker i 

grupper med andra pojkar och det medför att en pojke med autism ofta hamnar utanför på 

grund av sina svårigheter med att leka i grupp och när han står själv upptäcks han tidigare än 

flickan som står bredvid flickorna. Det beteendemönster som är vanligt hos pojkar med 

autism, en överdriven fascination för speciella föremål eller delar av föremål, är inte en 

typisk egenskap hos flickor. I åldrarna 3-5 år bedöms pojkar ha ett allvarligare problem med 

kommunikationen och det sociala samspelet än flickor i samma ålder. Högre upp i åldrarna 

har det visat sig att det är flickorna som har en svårare social problematik än pojkarna.            

(Kopp Svenny, 2004) 

 

Autismspektrumstillstånd diagnostiseras mer sällan hos flickor än hos pojkar, detta beror 

delvis på att flickor har en annorlunda symtombild. Flickors specialintressen är lika intensiva 

som pojkars men är inom andra områden, de är oftare intresserad av människor, djur eller 

har konstnärliga intressen. Flickorna verkar också ha ett större socialt intresse och ge sken av 

att vilja ha kompisar.(Socialstyrelsen,  2010) 
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Autismspektrumstillstånd hos flickor skiljer sig från pojkars symtombild, flickor har inte så 

särpräglade intressen utan mera ” vanliga” men intensiva intressen som t ex för människor 

och djur eller konstnärliga intressen. De visar som barn ofta en önskan att ha kontakt med 

jämnåriga och kan delta i lek med andra, ibland på ganska bra sätt, genom att imitera. 

Svårigheter i kontakten med jämnåriga blir mera påtagliga, när flickorna kommit upp i 

tonåren. Det är vanligt att de har svårigheter att anpassa sig i vardagslivet och att det därför 

varit en orolig situation i hemmet under hela uppväxten (Nordin & Gillberg, 2005) 

 

Enligt en avhandling av Kopp, så blir flickor med diagnoser inom autismspektrum och ADHD  

ofta feldiagnostiserade, de kan rent av missas inom barnsjukvården. Hennes avhandling  

baseras på en studie gjord på  100 flickor som varit i kontakt med barnläkare, skolläkare, 

barnpsykiatriker på grund av svårigheter med social interaktion och/eller 

koncentrationsförmåga i eller utanför skolan. Det visade sig att flickornas föräldrar hade 

varit oroliga för deras beteende eller utveckling redan under flickornas första levnadsår. 

Föräldrarna hade sökte hjälp för att de ansåg att deras flickor hade sociala problem och 

koncentrationssvårigheter. Många av flickorna hade då fått diagnoser som ångest, 

depression, familjerelationsproblem eller ospecifika anpassningsproblem. Men det var även 

många av flickorna som inte hade fått någon diagnos trots att de uppvisade stora problem i 

många olika miljöer. Det visade sig att, efter utredning inom barnneuropsykiatriska kliniken,  

ca hälften av flickorna hade autism eller andra autismspektrumstörningar som huvuddiagnos 

och att lika många hade ADHD som huvuddiagnos. (Kopp Svenny, 2010) 

 

 

1.3 Stress     

Richard S Lazarus beskriver stress som orsaksfaktor i olika typer av beteende och särskilt 

bland personer med utvecklingsstörning och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. Han 

beskriver dels stress och belastning men även olika sätt att hantera den belastning som 

stress innebär, detta kallar han för coping strategier.  Vid bra coping strategier klarar 

personen av belastningar bättre än vid dåliga coping strategier. Tony Attwood har satt in 

stress i relation med svårigheter med socialt samspel, kommunikation och flexibilitet liksom 

den stress som svårigheter med perceptionen medför.                                                                

Det finns en stress sårbarhetsmodell, skapad av Neuchterlein & Dawson 1984, som beskriver 
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psykos som ett resultat av för höga stressnivåer över tid. Denna modell har vidareutvecklats 

av Bo Hejlskov Elven & Trine Uhrskov så att den ska passa in på beteendeproblem vid 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning och hjärnskador.(fig 1) 

Fig 1. Stress sårbarhetsmodell enligt Elven & Uhrskov 

STRESS 
1. Kaos 

 
2.  Varningstecken 

 
3. Hur det brukar se ut för de med 

neuropsykiatriska funktionshinder 
 

4. Hur en optimal modell skulle se ut 
                              

                                                                                              TID 
 
 

Enligt Elven & Uhrskov så visar ovanstående figur, röd linje punkt 3,  att om belastningen på 

en person blir för hög i ett kort perspektiv så förlorar personen självkontrollen och upplever 

kaos. Detta kaos kan visa sig i våldsamma ångestattacker, våldsamt utåtriktat beteende eller 

ett våldsamt självskadande beteende. Om personen har en lagom belastning så liknas det 

som den blå linjen punkt 4. Om personen har duktiga pedagoger, föräldrar eller personal 

omkring sig så kan kanske  vardagen anpassas så att vi kan hålla kaoset borta för personen, 

men vi måste alltid vara beredda för varningstecknen. Det är dessa varningstecken som ger 

omgivningen signalen om att det är för mycket belastning för personen. Det är därför extra 

viktigt att analysera vilka belastningsfaktorer som finns för varje enskild person. ( Elven Bo, 

2011) 

 

Personer som har en diagnos inom autismspektrum störning är troligtvis mer sårbara för 

effekterna av stress eftersom de kan sakna lämpliga coping strategier. Denna ökade 

sårbarhet beror troligtvis på brister i kommunikation och sociala färdigheter, låg kognitiv 

förmåga och ökad perceptuell känslighet. Rutiner för att minska stress hos personer med 

autism har pågått sedan 1977. (Groden, Diller mfl,  2001) 
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Groden menar att för personer med dåligt utvecklade coping strategier och särskilt då 

personer med störning i utvecklingen, kan stressutlösande faktorer leda till dåliga 

anpassnings beteenden, till exempel utbrott och självskadande beteende.                        

Faktorer som kan utlösa stress och oro hos personer med autismspektrum störning är enligt 

Groden bland annat: 

• Kommunikationssvårigheter vilka kan göra att omgivningen inte kan förstå när 

personen är hungrig, rädd eller trött 

• Låg kognitiv funktion vilket ökar förekomsten av misslyckande, ngt som man vet 

skapar stress hos såväl vanliga personer som hos personer med autism 

• Perceptionssvårigheter, det vill säga svårigheter att processa och samordna 

sinnesintryck 

• Svårigheter med förändringar. Mindre förändringar i miljö och rutiner kan skapa oro 

för personer med autism. 

• Tvångsmässigt beteende. Det kan skapa oro när ngn eller ngt hindrar personen från, 

eller stör, i sitt tvångsbeteende.( Gerland Gunilla, 2000) 

 

Personer med svårigheter inom autismspektrat blir ofta missförstådda och feltolkade, de har 

även själva svårt att tolka och förstå omgivningen. Dessa barn och ungdomar uppfattas 

oftast av omgivningen, som annorlunda, speciella och svåra att förstå och de har oftast också 

en väldigt ojämn kunskapsprofil. De utsätts också ofta för överkrav när det gäller social 

förståelse, kommunikation och förmågan att hantera sinnesintryck. På grund av detta så 

uppstår det ofta svårhanterliga konflikter och situationer framförallt i samspel med andra 

personer även vid förändringar och vid kravsituationer uppstår det lätt konflikter Detta 

medför att det inte är ovanligt att barn eller ungdomar med autismspektrumtillstånd 

utvecklar allvarliga psykiska symtom, psykiska stressymtom, som exempelvis depressivitet, 

panikattacker, svåra tvångssymtom samt självskadande beteenden detta beror då oftast på 

att omgivningen inte har kunskap och förståelse för barnets eller ungdomens situation. 

Många av dessa barn,ungdomar,vuxna riskerar att hamna i utanförskap, passivitet och 

isolering och blir aldrig riktigt delaktiga i samhällslivet.(Socialstyrelsen,  2010) 
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1.4 Föräldrar   

 För att kunna hjälpa ett barn eller en ungdom inom autismspektrumet krävs det att alla 

insatser som görs riktar sig mot barnet eller ungdomens alla sociala arenor och att insatserna 

sträcker sig över en längre tidsperiod . För att uppnå detta så krävs det att alla aktörer runt 

barnet och ungdomen, dvs. habilitering, skola, föräldrar mm, har ett nära samarbete. Det är 

viktigt med en gemensam grundsyn utifrån varje enskilt barn och ungdom och att 

föräldrarna får information om deras barn eller ungdoms förutsättningar, föräldrarna ska 

och bör även erbjudas insatser som bygger på vetenskap och beprövade erfarenheter. Tyvärr 

fungerar det inte så i alla fall utan föräldrar beskriver en frustration över att olika 

professionella tycker olika och ger olika råd.( Socialstyrelsen,  2010) 

 

I samband med besvarandet av Autism – och Aspergerförbundets enkätundersökning om 

hemmasittande skolungdomar skriver en pappa ett personligt brev som bilaga:  

 

  ”…Han placerades sedan i något som vi föräldrar uppfattade som en en slags OBS-klass, 

med elever med många olika sorters behov och avvikande beteenden . Peter klarade inte av 

att vara där. Nu har han varit hemma i fem månader.Det som känns allra svårast är konstigt 

nog inte att Peter inte klarar av skolsituationen eller att skolan inte klarar av att bemöta 

honom på rätt sätt. Det som är allra svårast att hantera – rent känslomässigt – är att skolan, 

med eldunderstöd från kommunen, hävdar att det är vi föräldrar som inte är tillräckligt 

motiverade; det är alltså vårt fel att Peter inte går till skolan. Skolan antyder att vi har 

problem i vårt föräldraskap. Det är den värsta sortens kränkning jag varit utsatt för. ”                

( Autism- och Aspergerförbundets medlemsundersökning om skolfrånvaro, våren 2010 s.2) 

 

Det denna pappa beskriver är det många föräldrar till barn med diagnoser inom 

autismspektrum som känner igen sig i. När skolan inte kan hantera eller förstå dessa elever 

så skjuter skolan över problemet till eleven eller till familjen. Detta resulterar ofta till 

konflikter mellan skola och hem. Enligt föräldrarna så är några orsaker till att elever med 

autismspektrumtillstånd ibland stannar hemma från skolan beror på okunskap, både om 

funktionsnedsättningen och om hur en elevs behov av särskilt stöd kan utredas, osäkerhet 

om vart läraren kan vända sig när de får en elev som inte uppträder som alla andra och 

slutligen bristande kompetens hos skolpersonalen samt bristande anpassning av skolmiljön 
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och slutligen adekvat stöd. Tyvärr visar undersökningen att det är många av 

vårdnadshavarna som blir anmälda till socialförvaltningen och dessutom hotade med 

vitesföreläggande, då skolplikt råder. Många av föräldrarna beskriver hur svårt det är att 

hantera skolans och kommunens oförstående inför deras barns ångest inför skolan.                   

( Autism- och Aspergerförbundet, 2010) 

 

Många föräldrar till barn inom autismspektrat upplever att de möts av bristande förståelse 

kring sitt barns funktionsnedsättning. För att få till en inkluderande verksamhet i skolan så 

krävs det ett bra samarbete mellan skola och föräldrar . Samarbetet underlättas om 

skolpersonalen möter föräldrar med intentionen att få hjälp att förstå den enskilda eleven. 

Fungerar samarbete bra så kan skolpersonalen och föräldrar hjälpas åt att identifiera 

problem som uppstår i skolan och tillsammans försöka förstå orsaken till problemen. Det  

kan då vara lättare att komma fram till lösningar som båda parter är beredda att testa.                  

(Falkmer Marita, 2009 ) 

 

1.5 Skolmiljö och anpassning 

Skolan är en viktig plats för alla barn, en viktig förutsättning för att alla barn ska få en god 

start i livet är att får ett bemötande, av all personal, som utgår ifrån varje individs behov 

samt att de känner trygghet i den miljö de vistas i. För elever med autismspektrum störning  

är ofta skolgången komplicerad, det är stora brister i det stöd som dom behöver och detta 

resulterar i att skolgången avbryts och att eleven har hög frånvaro. När elever stannar 

hemma från skolan och har hög frånvaro bottnar detta oftast i att skolan har misslyckats av 

olika anledningar. Vanliga orsaker till att barnen, enligt föräldrarna, stannar hemma är 

depression, ångest och andra psykiatriska tillstånd. ( Autism- och Aspergerförbundet, 2010) 

 

Då elever med autismspektrum störning har nedsatt förmåga att förstå och delta i socialt 

samspel så medför det att de i hög grad riskerar att utsättas för mobbing och social 

utstötning på grund av sitt sätt att samspela och kommunicera.( Falkmer ,Marita 2009 ). 

 

För personer inom autismspektrumtillstånd är den viktigaste skyddsfaktorn att alla insatser 

bygger på särskild kunskap om autismspektrum störning och hur det yttrar sig för varje 

enskild person. Det vill säga att all habilitering, behandling och annat stöd utgår från 
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personens grundläggande svårigheter med social och språklig kommunikation samt hur 

personen hanterar sinnesintryck. Med goda kunskaper om autismspektrumtillstånd hos de 

som möter barn och ungdomar i sitt arbete, så förbättras prognosen för det enskilda barnet 

eller ungdomen. De allra flesta barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd behöver 

särskilt stöd under sin skoltid. Vid ett problemskapande beteende är det viktigt att 

omgivningen försöker att förstå barnet eller ungdomens beteende ur barnets eller 

ungdomens perspektiv och analysera detta beteende för att kunna skapa sig en förståelse 

om vad som ligger bakom och utlöser detta beteende. Ofta är det en reaktion på för höga 

krav eller på att miljön inte är tillräckligt anpassad till barnet eller ungdomens 

förutsättningar. En bra miljö för personer med autism är en lugn, tydlig, förutsägbar miljö 

samt att miljön är fri från oplanerade störningar, detta gäller inte enbart i klassrumsmiljö 

utan i alla miljöer där barnet/ungdomen vistas som exempelvis raster, gymnastik, matsal 

mm. Målet med en bra miljö ska vara att den ska vara så förutsägbar och begriplig så att 

barnet/ungdomen inte ska behöva slösa med energi att oroa sig för vad som ska hända. 

(Socialstyrelsen, 2010) 

 

En enkätundersökning ,gjord av Autism  & Asperger – förbundet, visar att så många som 43 

% av de som svarade på undersökningen uppgivit att deras barn varit borta från skolan 

kortare eller längre perioder på grund av bristfällig skolsituation. Några orsaker till att elever 

med autismspektrumtillstånd ibland stannar hemma från skolan beror på okunskap, både 

om funktionsnedsättningen och om hur en elevs behov av särskilt stöd kan utredas, och 

osäkerhet om vart läraren kan vända sig när de får en elev som inte uppträder som alla 

andra samt pedagogernas brist på kompetens. Skolan är en viktig plats för alla barn, en viktig 

förutsättning för att alla barn ska få en god start i livet är att får ett bemötande, av all 

personal, som utgår ifrån varje individs behov samt att de känner trygghet i den miljö de 

vistas i. För elever med autismspektrum störning är ofta skolgången komplicerad, det är 

stora brister i det stöd som dom behöver och detta resulterar i att skolgången avbryts och 

att eleven har hög frånvaro. När elever stannar hemma från skolan och har hög frånvaro 

bottnar detta oftast i att skolan har misslyckats av olika anledningar. Vanliga orsaker till att 

barnen, enligt föräldrarna, stannar hemma är depression, ångest och andra psykiatriska 

tillstånd. ( Autism- och Aspergerförbundet, 2010) 
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Det finns ett habiliteringsprogram som är skapat i delstaten North Carolina i USA. 

Programmet riktar sig till personer med autism i alla åldrar. Programmet kallas för TEACCH 

och är en förkortning av Treatment and Education of Autistic and related Communication 

handicapped CHildren . I detta program har man  utarbetat en strategi som man kallar 

 ” strukturerad undervisning” som bland annat handlar om hur miljön kan anpassas, för 

elever med autismspektrum störning, i skolan. Man menar att den fysiska formgivningen av 

klassrummet har stor betydelse och programmet har givit förslag hur man ska skapa den 

fysiska miljön i klassrummet : 

 
• Genom att använda konsekventa och visuellt tydliga avdelningar för olika 

aktiviteter hjälper man eleven att förstå sin omgivning och att fokusera på just 

det som är meningen att hon/han ska göra 

• Genom att använda till exempel skärmar som rumsavdelare kan man blockera 

sådana sinnesintryck som stör barnets koncentration. Det är också viktigt, menar 

man, att tänka på att i klassrummet inte placera personen nära sådant som kan 

vara distraherande, till exempel en spegel eller fönster. 

• För större barn kan det underlätta om man exempelvis har ett område för 

”arbete” , ett för fritidsaktivitet, ett för självständighetsträning mm 

• Att hjälpa eleven att veta vart hon han ska vara i ett rum kan man göra genom att 

använd en bit matta som man lägger ut och som på så sätt tydliggör var man ska 

vara 

• Man kan ha ett ” övergångsställe”, dvs ett ställe där schemat är placerat och dit 

man går för att få veta vad nästa aktivitet är. Schemat som bör vara visuellt 

tydligt och visa dagens aktiviteter tydliggör vad som ska göras och när. 

• Man använder och visuellt tydliga arbetssystem där man bryter ner uppgifter i 

mindre enheter, dessa hjälper eleven att veta hur länge man ska hålla på med en 

uppgift och i vilken ordning den ska utföras. 

Jordan och Powell, 1995, menar att följande checklista kan vara till hjälp när 

problembeteenden finns i skolan: 

• Se efter vilken tid på dagen det är och överväg om det kan finnas kopplingar till 

att barnet är törstigt eller hungrigt 
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• Se vilken del av lektionen eller aktivitet beteendet förekommer och överväg om 

barnet kan vara uttråkat 

• Undersök uppgiftens natur och se om det kan handla om att barnet uttrycker en 

rädsla för att misslyckas, om det är en reaktion på frustration, en oförmåga att 

förstå, eller återigen: uttråkning 

• Se efter vem som är närvarande(personal, andra elever mm) och se om det finns 

en koppling till ngn närvaro, till att någon ny är där, eller någon välkänd person 

som inte är närvarande.  

Till sist anser de att man måste lägga märke till vad som hände före beteendet, blev barnet 

till exempel tillrättavisat av någon, eller användes ord som kunde uppfattas så, blev barnet 

retat mm.( Gerland Gunilla, 2000) 

 

För att skapa möjligheter för en socialt inkluderande miljö inte bara krävs det, utan det är 

nödvändigt, ett aktivt arbete med att skapa en socialt accepterande miljö i klassen och i 

skolan som helhet. Skolpersonalens bemötande av eleven påverkar det sociala klimatet. 

Acceptans av övriga klasskamrater för eleven med autismspektrum störning är beroende av 

att läraren fungerar som en god förebild och har en positiv relation till eleven med 

autismspektrum störning (Marita Falkmer, 2009 ) 

 

För att få en person med autisms totala uppmärksamhet gäller det att man själv måste vara 

100% närvarande. För elever inom autismspektrat så finns det några bra pedagogiska tips för 

de personer som arbetar med dom. Det är att använd få ord, korta snabba meningar ex: gå 

in, ta av dig kläderna. Att prata på det här sättet kan för andra upplevas hårt men för 

personer med autism är detta ett sätt att visa omtanke och att visa respekt för.  Rensa bort 

bildspråket, t ex vad betyder bättringsvägen?  En person med autism- asperger skulle kunna 

tänka : Vilken väg? var ligger den?                                                                                                              

Undvik störningar: ljud kan vara mycket distraherande och störande när det gället att kunna 

kommunicera med personen. När det gäller ljud kan personen med autism ha svårt att skilja 

på viktig och oviktig information. Även rörelser i omgivningen som vi själva inte lägger märke 

till  exempelvis  en skugga eller en gardin som rör sig kan vara störande. Tala långsamt, lågt 

och entydigt. Använd inte ordet inte vänd istället på meningen. Säg till exempel inte ” – Akta 

dig så att du inte ramlar” utan säg hellre –””håll i dig i repet”. Ofta har människor med 
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autism lättare att uppfatta synintryck än hörselintryck. Den visuella perceptionen är mer 

utvecklad än den auditiva.  Många utbrott av ilska eller aggression beror på missförstånd.                                                    

En bra pedagogisk struktur för att analysera ett avvikande beteende är att ställa sig frågor 

som: 

• Vad händer? Gör en beskrivning 

• Varför sker det? 

1. Utlöses det av en inre oro/rädsla, av smärta eller klåda, brist på språk? 

2. Är det yttre faktorer som utlöser beteendet: förändringar, kläder, 

möblering, 

Ljud, krav, avbrytande, tillrättavisande? 

3. Är det ett sätt att uttrycka känslor eller ett sätt att kommunicera? Ilska, 

glädje, upphetsning? 

4. Är beteendet ett sätt att vila och göra en av de få saker A känner att han 

är bra på? 

• Finns det ett mönster? En viss tidpunkt när det kommer, en viss plats, i samband 

med vissa aktiviteter, ihop med vissa människor? 

• Hur reagerar omgivningen? Tillrättavisande eller accepterande? Blir de irriterade, 

arg, rädd, osäker eller hjälplös? 

• Forma en hypotes, alltså ett antagande, om vad beteendet beror på 

• Gör en strategi, en plan för hur ni ska gå vidare. Bestäm er för om ni ska 

acceptera eller ändra. Är det A som ska ändra sig eller omgivningen? Ändra A`s 

beteende kan man göra genom att : 

1. Strukturera, ordna och systematisera tillvaron för A, både tid & rum 

2. Ge honom kommunikativa uttryck 

3. Ge honom alternativ( A kan t ex lära sig att dunka med handen i stället för 

med huvudet)  

4. Ta bort stimuli(det som utlöser reaktionen) 

Självdestruktivt beteende minskar oftast när personen får något att syssla med och hans 
miljö blir strukturerad.  ( Beckman,Kärnevik Måbring,  Schaumann,1998) 
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1.6 Syfte & frågeställning 
 
Då detta skulle kunna vara ett tillfälle för eget utvecklingsarbete inom den verksamhet jag 

arbetar inom valde jag att göra det inom ett område som jag anser borde ha hög prioritering 

för oss alla som arbetar i vanlig grundskola. Med den nya skollagen kommer vi troligtvis att 

få ta emot fler elever med autismspektrum störning i vår verksamhet än vad vi fått göra 

under tidigare år.  Så syftet med denna rapport är att jag vill försöka på ett lättläst sätt 

beskriva vad autismspektrum störning är och hur stress kan påverka dessa personer, jag vill 

även lyfta fram hur stor betydelsen miljön runt i kring dessa elever är. Rapporten kommer 

förhoppningsvis att vara till räckligt lättläst så att lärare som kommer att ta emot elever med 

autismspektrum störning kan få lite insikt hur dessa elever kan tänka och vilken sorts 

anpassning som behövs.  Idag anpassas miljön för hörselskadade, blinda mm enligt samma 

princip bör också miljön anpassas för barn med autism.  Jag personligen anser dels att 

pedagogiken måste individanpassas och dels synsättet att ett misslyckande beror på att man 

använt fel teknik, inte på eleven.  

Utifrån detta syfte har jag formulerat dessa frågeställningar: 

• Vad är autismspektrum störning? 
• Hur stresståliga är personer med autismspektrumstörning? 
• Föräldrarna och deras perspektiv 
• Hur ser en bra lärandemiljö ut för dessa elever och vad ska pedagogerna göra för att 

underlätta för dessa elever ? 
 

2.Metod 

2.1 Urval 

Jag valde att vända mig till föräldrar till barn med autismspektrum störning.  Urvalskriteriet 

var att deras barn eller ungdom endast skulle ha diagnoser inom autismspektrum störning. Jag 

uteslöt de föräldrar som hade barn med tilläggs handikappet utvecklingsstörning. Detta urval 

medförde att det endast var  två föräldrar som var intressanta för min undersökning. 

Sammanlagt var det tio föräldrar som visat intresse, så bortfallet blev åtta stycken.  

 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

För att få underlag till min undersökning valde jag att göra egna intervjuer med föräldrar till 

barn eller ungdomar inom autismspektrum störning. Jag använde mig av den kvalitativa 
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metoden som innefattar intervjuer. Dessa intervjuer kan vara mera eller mindre 

strukturerade. Jag samtalade med föräldrar om frågor och ämnen som jag åtminstone delvis 

bestämt i förväg(bilaga 2 ). Jag använde mig av den ostrukturerade intervjun, där samtalet 

rör sig fram och tillbaka kring det ämne intervjun behandlar. Kvalitativa metoder kommer 

bäst till sin rätt när det gäller att komma åt sammanhang som kräver förståelse och som man 

inte uppenbarar sig på en gång utan snarare blir tydliga undan för undan. Fördelarna med 

kvalitativa metoder är att de dels är flexibla, de går att anpassa efter situationen och hur 

undersökningen utvecklar sig. Jag sammanställde intervjufrågorna med utgångspunkt i de 

frågeställningar jag ville ha besvarade i detta arbete.  

 

2.3 Procedur  

Utifrån syftet med min undersökning formulerade jag frågor som jag senare skulle ställa vid 

intervjuerna.  Kontakten med föräldrarna fick jag genom att jag satte upp ett 

informationsblad ( bilaga 3 ) på habiliteringens anslagstavla för olika frivilliga organisationer, 

assistansbolag övrig information  mm. Jag hade sedan lagt in lite information tillsammans 

med intyget från utbildningen i ett förslutet brev(bilaga 4 ) som föräldrarna kunde ta om de 

var intresserade. 

 

2.4 Forskningsetiska överväganden 

Alla insamlade uppgifter har bearbetats med största sekretess, det är endast jag som tagit 

del av intervjumaterialet. Uppgifterna har förstörts och inga namn eller platser nämns i min 

uppsats. Föräldrarna har fått möjlighet att läsa vad jag skrivit( bilaga 5 ) .Jag har själv skapat 

namnen på mammorna och deras barn. Det är viktigt att påpeka att de tolkningar jag har 

gjort av intervjuerna är min egen subjektiva tolkning av vad som sagts. 

 

2.5 Validitet 

Jag anser att denna studie skulle kunna ge ett missvisande resultat då det endast var två 

föräldrar av tio som blev intervjuade. Det som ändå styrker föräldraintervjuerna är den 

litteratur jag läst som faktiskt beskriver liknande situationer som det föräldrarna tar upp. 

Skulle jag göra om denna studie på ett större antal föräldrar och även intervjua deras barn  

så skulle kanske resultatet vara mera varierande. 
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3. Resultat 
 
3.1 Diagnos 
 
När jag frågade föräldrarna om hur och när deras barn fick sina diagnoser var skillnaderna 

stora. Denise fick sin ADHD-diagnos relativt tidigt(bilaga) . Hon var redan från tidig ålder 

väldigt aktiv och hittade på alla möjliga tokigheter, hon var även väldigt aggressiv.  Så redan 

vid 7 års ålder fick hon göra en utredning och det var då hon fick sin ADHD - diagnos. Vid 11 

års ålder och några år av ytterligare misslyckanden gjordes en ny utredning vilket ledde till 

att Denise fick diagnoserna ADHD & högfungerande autism.  

 Erika fick sin diagnos väldigt sent, det var i slutet i årskurs 9, hon var 16 år. Mamman 

beskriver att Erika har alltid varit väldigt tyst och inåtvänd, och under de första tre åren i 

skolan märktes hon inte av och hon börjar stanna hemma från skolan. Lärarna tyckte under 

de första 6 åren i skolan att hon var tyst och att hon borde vara mera aktiv. I slutet på 

årskurs 6 tycker skolan att Erika ska utredas, utredningen visar på att Erika ligger i 

gränslandet för en utvecklingsstörning, men det blir ingen diagnos. Erikas frånvaro ökar 

under högstadietiden. I början på årskurs 8 görs en ny utredning, detta görs av en 

skolpsykolog som aldrig arbetat med barn/ungdomar med neuropsykologiska problem, hon 

anser att det är familjerelaterat och att det är mamman som hållit flickan för hårt till sig. 

Under  årskurs 8 åker Erikas lärare hem till Erika vissa dagar för hemundervisning men även 

för att uppehålla en social kontakt med både Erika och mamman. Läraren har även under  

årskurs 8 och årskurs 9 haft många samtal med Berit om hur hon upplever situationen och 

mamman får beskriva Erikas behov. Under dessa hembesök börjar läraren upptäcka att Erika 

har liknande problematik som de med autismspektrumstörning. Det bestäms att en remiss 

bör skickas till Bup med frågeställning ADHD/asperger. Efter utredning visar det sig att Erika 

får diagnosen Asperger. 

 
3.2 Stress 
 
Vid frågan om någon av föräldrarna har upplevt att deras barn har varit stressad någon gång 

på grund av miljön så tycker båda föräldrarna att de sett mönster hos sina barn.                    

Denise fick stresseksem när hon gick på dagis och detta beror på, enligt mamman, att en del 
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av personalen inte kunde hantera hennes ”vildhet” och valde att hålla henne vilket i sin tur 

medförde stresseksemen. I skolan blev Denise ”vansinnig” när hon inte kan hantera 

klassrumssituationen och kastar stolar, sparkar/slår personal och andra barn även när Denise 

känner sig lurad/sviken så kommer raseriutbrotten. Vid dessa situationer rymde Denise 

många gånger från skolan eller så ringde lärarna efter mamman. Mamman säger att Denise 

var som en trasa efter dessa utbrott och när hon kom hem gick hon fram och tillbaka till det 

att hon blev lugn. 

Erikas mamma berättar att när Erika inte fick det stöd hon behövde i skolan fick hon ont i 

magen, huvudet, halsen mm och började redan i slutet på årskurs 3 att stanna hemma från 

skolan. Mamman beskriver hur hon skjutsar Erika till skolan och att hon även är med på 

lektionerna, men att till slut hjälper inte det heller. I högstadiet börjar Erika även att sluta 

äta, duscha, får sömnsvårigheter och blir liggande i sängen hela dagarna. Detta fortsätter 

under hela högstadietiden, med mycket frånvaro och med endast några veckors närvaro på 

skolan. 

 

3.3 Föräldrar 
 
När det gäller vad dom som föräldrar fått för stöd/ insatser så skiftar även detta väldigt 

mycket.  Denise föräldrar anser att de har fått bra hjälp och stöd från både 

specialpedagoger, lärare och personal från bup. Det mamman nämner som lite konstigt är 

att hon tog tjänstledigt från sitt arbete och valde att läsa på distans, så att hon skulle kunna 

vara hemma om skolan ringde och ville att hon skulle komma och hämta Denise, eller att det 

skulle vara någon hemma då Denise rymde från skolan och gick hem 

Erikas föräldrar anser att ingen har trott på dom när dom sagt att Erika är annorlunda. Dom 

tycker att skolan bara ha påpekat att dom har varit dåliga föräldrar och även skämt bort 

Erika. De utredningar som har gjorts har känts mer som om föräldrarnas förmåga har utretts 

och att de som gjort utredningen gått på vad skolans personal har tyckt och inte lyssnat på 

föräldrarna. De anmälningar som gått till socialtjänst från skolan har upplevt fruktansvärda. 

Nu i efter hand kan inte Berit fatta att hon och hennes man tvingade Erika in i duschen med 

våld, detta borde kunna vara till grund för en anmälan. Erikas föräldrar kände sig förföljda av 

skolan under nästan hela Erikas skoltid. Berit tycker ändå att det känns ganska bra sedan 

Erika fick diagnosen för nu får de hjälp från habilitering med att strukturera och förbereda 
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Erika på vad hon måste göra, det hon är ledsen för är att om hon tror att om dom fått den 

här hjälpen när dom första gången ville få en utredning för då hade kanske vi kunnat hjälpa 

Erika på ett bättre sätt! Vi skulle ju också sluppit känt oss som värdelösa föräldrar och 

troligtvis inte haft tre anmälningar på oss 

 
3.4 Skola  

Min sista givna fråga till föräldrarna var hur de upplevt att skolan har fungerat för deras 

barn. Enligt Anna har Denise aldrig passat in i skolan, hon har alltid fått utbrott, kastat saker, 

slagits med personal och andra elever, rymt mm. När Denise fick diagnosen ADHD och 

personalen gick en utbildning om vad man bör tänka på och vilket bemötande som krävs så 

blev det mycket bättre på Denise första skola, den hon gick på från 6 – 9 . De började med 

att strukturera(göra schema) för Denise, hon fick en liten avskärmning i klassrummet , 

mindre personalbyten för Denise. Det var då det började att lugna ner sig lite för Denise. 

Familjen fick sedan flytta pga arbete på annan ort. Det blev överlämning från skola och bup 

till den mottagande skolan. I början gick det bra för Denise, men efter ett tag i stor klass och 

efter att personalen inte hållit det dom lovat Denise så barkade det rejält. Mamma Anna 

blev sjukskriven för att kunna stanna hemma och ta hand om Denise. Denise vägrade att gå 

till skolan och skolan ville inte ha dit Denise pga hennes utbrott. Denise fick då undervisning i 

andra lokaler i en annan byggnad än skolan. Det var nu det blev en ytterligare utredning, den 

som visar att Denise även har hög fungerande autism. Vid överlämning & uppföljning från 

Bup till skolans personal visade det sig att skolan släppt på rutiner och strukturen för Denise. 

Då hon hade en elevassistent(utbildad lärare som var övertalig men hade fast anställning) 

tyckte klasslärarna att ansvaret låg på henne att ordna för Denise. Elevassistenten i sin tur 

ansåg att det inte var hennes sak att strukturera utan att Denise skulle måsta lära sig att ta 

förändringar nu när hon var i en mindre gruppering. Anna avslutar samtalet med att tala om 

att elevassistenten fått sluta och att det blir en av de ”rätta” lärarna som kommer att bli 

ansvarig över Denise. Men det finns en oro, känner Anna, att det nu kommer att vara kört 

för Denise genom att hon känner sig orättvis behandlad och troligtvis tappat förtroendet för 

lärarna. 

Erikas mamma tycker att skolan sviket hennes flicka. När Erika började skolan satt hon tyst 

och sa inte mycket, lärarna tyckte att hon var försiktig för att hon inte räckte upp handen. 

Det första och andra skolåret gick utan större problem förutom att de tyckte att hon var tyst 
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och försiktig, Mamma Berit säger att Erika klagade på att hon aldrig fick hjälp när hon ville 

och behövde. Mammans egna upplevelse var att läraren inte såg Erika, och vid de tillfällen 

Erika ville ha hjälp(då hon någon gång visade det) så fick hon inte hjälp. Skolan kallade till 

olika möten där de ansåg att föräldrarna inte tog sitt föräldraansvar, det blev anmälningar till 

socialtjänsten och socialtjänsten i sin tur satte in ”hemmahosare”. Förföljelsen av skolans 

personal fortsätter och de får ständigt höra att det är väl bara att tvinga ditt Erika, att det 

finns inga barn som beter sig så där om det inte är så att de är bortskämda eller att det är 

föräldrarna som inte tillåter henne att åka. Enligt mamman har all personal inom skolan har 

tyckt att vi var problemet förutom den lärare Erika fick i årskurs 7. Hon sa b la att ”- det är 

inte normalt att en 14-åring väljer att stanna hemma, det hade varit mera normalt om hon 

åkt till skolan och sedan skolkat, eller varit hemma från skolan men velat träffa kompisar på 

fritiden” denna kommentar räddade oss & Erika!!! 

 

4. Diskussion 
 
4.1 Diagnos och skillnader mellan kön 
 
För att få diagnosen autism/asperger måste personen uppfylla de kriterier som nämns i DSM 

IV. Dessa två diagnoser är väldigt lika då det krävs att personen har uppvisat problem inom 

Ömsesidig social interaktion, Ömsesidig verbal och icke-verbal kommunikation och slutligen 

 Begränsad föreställningsförmåga och begränsad beteenderepertoar.  

 

Sedan mitten av 1970-talet har forskningen koncentrerats på hur personer med autism 

hanterar intryck och information från omvärlden, men ingen har kommit på svaret.  Det 

forskare tror är att autism beror på en funktionsstörning i hjärnan men de vet inte exakt hur 

störningen ser ut. Enligt forskare så är det så att alla intryck och all information som en 

människa får måste hanteras och sorteras i hjärnan. Den informationen används sedan för 

att personen ska kunna förstå omvärlden. Jag tycker att detta är väldigt intressant för om 

ingen riktigt vet hur kan det då komma sig att det finns så många personer som tycker en 

massa? Jag undrar om det är därför diagnostisering av personer inom autismspektrum 

störning kan variera så mycket? Vissa kan få en diagnos och vissa inte!   Jag tror att vi genom 
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den nya skollagen, som säger att elever med endast autismspektrum störning inte längre får 

gå i särskolan, så kommer de närmaste åren att bli mycket intressanta i den svenska skolan.  

 

Enligt Kopp, Socialstyrelsen, Nordin & Gillberg så skiljer sig flickors och pojkars symtombild 

och detta medför att pojkarna oftast remitteras tidigare och alltså även får sin diagnos ca 5 

år tidigare än motsvarande för flickor. Denna skillnad vill dom mena beror troligtvis på att 

pojkarna och att flickorna har ett tyst inåt agerande beteende.  Jag tycker att detta är 

oroväckande men måste nog tyvärr hålla med om det författarna säger. En stökig pojke är 

mindre hanterbar i ett klassrum än en tyst flicka. Jag tycker också att det är anmärkningsvärt 

att forskningen så tydligt glömmer bort att det kan finnas pojkar som beter sig, som 

forskning beskriver, som flickor beter sig vid autism/asperger symptom det vill säga tysta och 

inåt agerande, likaväl att det finns flickor som är mer lika pojkars symtombild det vill säga 

utåtagerande. Anmärkningsvärt är även det Kopp och socialstyrelsen tar upp om att 

flickorna verkar ha ett större socialt intresse än pojkar och ge sken av att vilja ha kompisar, 

är det vi i omgivningen runt i kring dessa flickor som inte kan se skillnaden på delaktighet 

eller bredvid delaktighet, Ser vi det vi vill se? Har vi de rätta glasögonen på eller är vi fega att 

byta glasögon? Detta är viktigt att tänka på för oss som arbetar med barn. Jag får en 

reflektion om detta när jag tänker på vad Erikas mamma säger om att Erika aldrig direkt 

lekte med kompisarna på gatan och hur lärarna på skolan tyckte att hon var för tyst och 

försiktig. Om lärarna hade haft andra glasögon på sig hade då skolsituationen varit annan för 

Erika? När jag tänker på Denise så blev hon ju ganska tidigt utredd men det var ju enbart på 

grund av hennes utbrott och då fick hon diagnosen ADHD, hade det blivit annan diagnos om 

det varit en pojke i samma ålder som utretts? kan jag undra. 

 
4.2 Stress 
 
Enligt  Lazarus, Attwood, Groden, Diller mfl, Gerland  och även Socialstyrelsen är personer 

med autismspektrum störning troligtvis mera mottagliga för  stresspålagringar än vad 

personer utan autismspektrum störning är.  Den ökade sårbarheten beror troligtvis på 

brister i kommunikation och sociala färdigheter, låg kognitiv förmåga och ökad perceptuell 

känslighet. Stressen blir till slut en så stor belastning för den enskilda personen så att den 

riskerar att få ett beteendeproblem, tappar kontrollen över situationen och att personen då 
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hamnar i ett kaos . Jag tycker att litteraturen väl beskriver varför personer med 

autismspektrum störning är mera stresskänslig än andra. Jag tycker att den stress 

sårbarhetsmodell(se nedan) som Elven & Uhrskov har skapat beskriver på ett bra sätt hur 

alla som arbetar med elever med neuropsykiatriska funktionshinder bör tänka, framför allt 

ur ett stressperspektiv för elever med autismspektrum störning. 

 

STRESS 
1. Kaos 

 
2.  Varningstecken 

 
3. Hur det brukar se ut för de med 

neuropsykiatriska funktionshinder 
 

4. Hur en optimal modell skulle se ut 
                              

                                                                                              TID 
 
 Ser vi på den blåa linjen så är det hur dom flesta ”normala” människor har det, vi behöver 

oftast aldrig hamna i kaos för vi får sällan så höga belastningsfaktorer utan kan vi kan känna 

igen våra varningstecken och klarar oss då ur situationen utan att tappa kontrollen.  För våra 

elever med autismspektrum störning så befinner dom sig troligtvis redan i någon form av 

stress genom att dom flesta med autismspektrum störning blir stressade av det som vi andra 

inte upplever som stress, exempelvis  ljud, lukt, rörelse.  Intryck som dom inte kan sortera 

bort så därför befinner sig dom, den röda linjen, redan högre upp på stresströskeln än andra. 

När då det kommer ytterligare en stressfaktor, exempel att läraren ändrar på schemat, det 

blir plötsligt ett brandlarm mm, så börjar personen uppvisa varningstecken. Dessa kan vara 

att låta på ett speciellt sätt, vrida på fingrar, nypa sig själv mm, och om inte vi som befinner 

oss runt ikring eleven med  autismspektrum störning ser dessa  varningstecken så hamnar 

eleven i kaos och då tappar dom kontrollen över sig själv och sina handlingar. Det är då 

stolar flyger, sparkar kommer eller det motsatta beteendet att  dom stänger in sig i sig själva 

och även ibland bli väldigt självdestruktiva. Utifrån det föräldrarna berättade om sina barn så 

blir jag övertygad om att det litteraturen tar upp om stress och beteendeproblematik följs åt 

för personer med en autismspektrum störning. Jag kan tycka att den beskrivningen passar in 

på alla människor för nog kan jag känna att om jag själv är stressad också händer det 

ytterligare några saker så nog kan jag tappa kontrollen, men skillnaden är ju att jag har en 
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strategi att ta mig ur kaoset innan jag bryter ihop. . Det blir även tydligt att Denise är den 

som blir utåtagerande medan Erika blir självdestruktiv när stressen blir för hög och ingen ser 

varningstecknen och kan hjälpa dom. 

 
4.3  Föräldrar  
 
Enligt Falkmer, Kopp och Autism- och Aspergerförbundet så är det många föräldrar som 

upplever att de möts av bristande förståelse kring sitt barns funktionsnedsättningar och att 

när skolan inte kan hantera eller förstå deras barn så försöker skolan att få det till att det är 

ett familjeproblem och många gånger leder detta till en anmälan till socialtjänsten.  En av 

föräldrarna jag intervjuade hade fått tre anmälningar på sig. Enligt Kopps studie så hade 

föräldrarna varit oroliga för deras flickors beteende eller utveckling redan under flickornas 

första levnadsår.  Och enligt en av de mammor som jag intervjuade så hade dom tidigt bett 

om hjälp och antytt att deras barn inte var som de andra barnen men ingen trodde på dom 

utan ansåg att det var deras fel. Den mamman talar även om hur de kände sig kränkta då 

lärarna och skolpsykolog ansåg att det var mammans fel att Erika hade den problematik som 

hon hade. Ytterligare en sådan känsla beskrivs av den pappa som skrivit insändaren i Autism- 

och Aspergerförbundets medlemsundersökning ” det som är allra svårast att hantera – rent 

känslomässigt – är att skolan, med eldunderstöd från kommunen, hävdar att det är vi 

föräldrar som inte är tillräckligt motiverade; det är alltså vårt fel att Peter inte går till skolan. 

Skolan antyder att vi har problem i vårt föräldraskap”. Jag hoppas personligen att alla vi som 

arbetar inom skolan tar till oss det dessa föräldrar förmedlar. Det är ju faktiskt inte vår sak 

att förfölja och ifrågasätta föräldrar, utan vårt uppdrag är att upprätthålla en god kontakt 

med hemmet, inget annat. Jag tycker att vi i första hand ska granskar vår egen verksamhet 

och oss själva. 

 
4.4 Skola 
 
Det författarna är överens om är att skolgången för elever med autismspektrum störning är 

ofta komplicerad och att det krävs goda kunskaper om autismspektrumtillstånd hos de som 

möter barn och ungdomar i sitt arbete. Om personalen har en förkunskap om 

autismspektrumtillstånd så förbättras chanserna att det enskilda barnet eller ungdomen får 

en bra skolgång. För alla är eniga om att de allra flesta barn och ungdomar med 
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autismspektrumtillstånd behöver särskilt stöd under sin skoltid. Jag tycker att det är 

självklart att vi som arbetar inom skolan ska, om en elev med autismspektrumtillstånd 

uppvisar ett problemskapande beteende, försöka att förstå vad det är som ligger bakom och 

utlöser detta beteende hos eleven. Vi måste kritiskt granska vår egen verksamhet, ställa oss 

frågor som när? Vart? Med vem ? osv får han /hon detta beteende. Ofta är det en reaktion 

på för höga krav eller på att miljön inte är tillräckligt anpassad till barnet eller ungdomens 

förutsättningar. Jag tycker att både Gerland och Beckman m fl ger bra pedagogiska tips på 

hur vi ska tänka runt elever med autismspektrum störning när det gäller 

beteendeproblematik, den fysiska miljön i klassrummet ( enligt TEACCH) samt hur vi ska 

använda vårt språk. 

 

 Enligt Socialstyrelsen och Vanna Beckman m fl så är en bra miljö för personer med 

autismspektrum störning en lugn, tydlig och förutsägbar miljö där miljön är fri från 

oplanerade störningar, detta gäller inte enbart i klassrumsmiljö utan i alla miljöer där barnet 

eller ungdomen vistas. Jag vet av egen erfarenhet att det händer många oförutsedda saker 

på raster, till och från matsalen, i korridoren mm jag tycker därför det är viktigt att även 

strukturera upp denna miljö. Tyvärr, anser jag personligen, att det är många som arbetar 

inom skolan som tycker att alla ska vara sociala och tycka om att vara med andra elever, vi 

har inom skolan en förmåga att inte acceptera att det finns några av våra elever som inte vill 

ha rast för att kunna leka eller vara med andra.  Målet med en bra miljö ska, enligt 

Socialstyrelsen, vara att den ska vara så förutsägbar och begriplig så att barnet/ungdomen 

inte ska behöva slösa med energi att oroa sig för vad som ska hända. 

 

Avslutningsvis vill jag sammanfatta hur viktig lärarens roll är för att få eleverna med 

autismspektrum störning att känna sig välkommen i den vanliga grundskolan genom att 

citera vad  Mesibov & Shea anser : 

 ”Läraren som undervisar elever med autism har en stor roll som kan liknas vid den roll en 

tvär kulturell tolk har: en person som förstår båda kulturerna och som kan översätta den 

icke-autistiska världens förväntningar och tillvägagångssätt för elever med autism. För att 

kunna undervisa eleverna med autism måste man därför förstå deras kultur och de styrkor 

och begränsningar som är kopplade till den.”( Autismens Kultur Från teoretisk förståelse till 

praktisk pedagogik, s 3. Riksföreningen Autism) 
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Jag inser svårigheterna att både skapa en skolmiljö som passar dessa elever men även 

svårigheterna med att få många av lärarna att se sin del i uppdraget, och inte anse att det är 

eleven som ska förändras så att eleven ska passa in i den redan befintliga verksamhet som 

finns! 

 

 

Diskussion om metodförfarandet 
 
Jag tycker att jag fått mina frågeställningar besvarade och styrkta i intervjuer och i den 

litteratur jag har i bakgrunden. Jag är medveten om att detta är en liten studie och att 

intervjuerna med föräldrarna inte på något sätt kan anses vara representativa för andra 

föräldrar och deras barn eller ungdomar inom autismspektrum störning. Jag inser i efterhand 

att jag, för att få ett större underlag, borde även satt upp intresseanmälan på Bup. 
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Bilaga 3 

 

Hej! 

Har du ett barn eller en ungdom som 

har en diagnos inom autismspektrat??? 

Jag heter Ann Johansson och jag håller på 

med att skriva en uppsats om hur det kan vara 

att vara förälder till ett barn eller ungdom med 

Autism,Asperger eller autismliknande tillstånd. 

Jag skulle väldigt gärna vilja intervjua  

några av er föräldrar!!! 

Är ni intresserad? 

Be om att få ett brev av sekreteraren på  

expeditionen för vidare information. 

Tack på förhand Ann Johansson  

 



 

Bilaga 4 

 

 

Hej! 

Tack för att du tar dig tid att läsa den här informationen. 

Jag heter Ann Johansson och ska ta kandidatexamen i Barn- och 
ungdomspsykiatri vid Umeå universitet, se intyg. 
Utifrån min uppsats skulle jag vilja träffa några föräldrar till barn med 
autism, Asperger eller autismliknande tillstånd.  
Det skulle innebära att vi träffas och ni får berätta hur det är att vara 
förälder till erat barn. Jag kommer även att ställa några frågor, dessa 
är: 

• När fick ert barn diagnosen? Hur? Sökte ni själva ? 

• Vilket stöd har ni som föräldrar fått? 

• Är det någon skillnad nu än tidigare(om ni har ett äldre 
barn/ungdom)? 

• Vilken upplevelse har ni av förskolan/skolan? 

 
Samtalet kommer inte att spelas in och jag kommer inte att nämna 
era eller ert barns namn i min uppsats, ni kommer även att få ta del 
av det jag skrivit om det är så att ni vill det. 
 
Är du/ni fortfarande intresserade så ring! 
Är du/ni osäkra så ring för vidare information! 
 
Tack på förhand! 
 
Ann Johansson 070-6283350! 
 

 



Bilaga 1 

Här presenteras diagnoskriterierna för autistiskt syndrom & Aspergers syndrom som de är 
formulerade i diagnosmanualen DSM-IV-TR från år 2000.  

 Autism Diagnoskriterierna i DSM-IV-TR 
A. Sammanlagt minst sex kriterier från (1), (2) och (3), varav minst två från (1), och ett från 
vardera (2) och (3): 

(1) Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt, vilket tar sig minst två av följande 
uttryck: 

(a) påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala uttryck såsom 
ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala 
interaktionen                                                                                                                                           
(b) oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån                   
(c) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t ex visar inte, 
tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse)                               
(d) brist på social eller emotionell ömsesidighet 

(2) Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera, vilket tar sig minst ett av följande uttryck: 

(a) försenad talutveckling eller talar inte alls (gör inga försök att kompensera för detta via 
andra kommunikationssätt, t ex gester eller pantomim)                                                                         
(b) hos personer med adekvat utvecklad talförmåga en påtagligt nedsatt förmåga att inleda 
eller upprätthålla samtal med andra                                                                                                    
(c) stereotypt tal med många upprepningar eller idiosynkratiskt språk                                       
(d) brist på varierad, spontan låtsaslek eller socialt imitativt lekbeteende som är adekvat för 
utvecklingsnivån 

(3) Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter 
vilket tar sig minst ett av följande uttryck: 

(a) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 
abnorma i intensitet eller fokusering                                                                                                  
(b) oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer                                    
(c) stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna eller 
fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen)                                                                       
(d) enträgen fascination inför delar av saker 

 
B. Försening eller abnorm funktion inom minst ett av följande områden med debut före tre 
års ålder: (1) social interaktion, (2) språk som syftar till social kommunikation, (3) symboliska 
lekar eller fantasilekar.                                                                                                                                   
C. Störningen förklaras inte bättre med Retts syndrom eller desintegrativ störning hos barn. 

 



Bilaga 1 

Diagnoskriterier för Aspergers syndrom (DSM-IV)  

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande 
sätt:  
(1) påtagligt bristande förmåga att använda varierade ickeverbala beteenden såsom 
ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala interaktionen  
(2) oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån 
(3) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t ex visar inte, 
tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse)  
(4) brist på social eller emotionell ömsesidighet  

B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket 
tar sig minst ett av följande uttryck: 
(1) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är abnorma 
i intensitet eller fokusering  
(2) oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer  
(3) stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna eller fingrarna, 
komplicerade rörelser med hela kroppen)  
(4) enträgen fascination inför delar av saker  

C. Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av funktionsförmågan i arbete, socialt 
eller i andra viktiga avseenden.                                                                                             
D. Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen  
(t ex enstaka ord vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder).                                
E. Ingen kliniskt signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i utvecklingen av 
åldersadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende (utöver social interaktion) och 
nyfikenhet på omgivningen i barndomen.                                                                          
F. Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller för 
schizofreni är inte uppfyllda.  
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Intervjufrågor till föräldrar 

Intervju med föräldrar (beskriv familjesituationen) 

Frågor att utgå från: 

När började ni/eller någon annan att ana att ert barn var annorlunda? 

Vilken hjälp har ni fått? 

När fick ert barn en diagnos? Utredning? 

Hur har förskolan/skolan varit/agerat? 

Har ditt barn protestera mot att vara i skolan? På vilket sätt? 

Vad gjorde skolan då? Förstod lärarna/personalen? 

Hur är det nu för ert barn? 

Jag har valt att skriva ihop föräldrarnas intervju svar i löpande text för att det ska vara lättare 
att läsa. 
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Föräldraintervju 1 & 2 

 

Anna är mamma till en flicka, Denise,  på 11 år med diagnosen ADHD/ hög fungerande 

autism. 

Denise föddes fyra veckor för tidigt och var, till skillnad från syskonen, väldigt orolig och svår 

att få att sova. Började krypa och gå som ett normalt barn men var sen på att börja prata. 

När Denise började på förskolan vid två års ålder var hon väldigt rörlig och livlig, pga att hon 

inte pratade började förskolan att använda stödtecken. Hennes första åtgärdsprogram fick 

hon strax innan hon fyllde tre år. Då hade hon hunnit måla väggarna på dagis, klippt sönder 

kläder, gardiner ja hon hann i princip göra allt, om hon inte hade ngn vuxen som kollade 

henne. Denise fick stresseksem när det var personal som inte kunde hantera henne så till 

slut fick vi byta förskola. Efter ytterligare ett år fick vi byta till ytterligare en förskola. När 

Denise började skolan hade ingen på förskolan nämnt att de trodde att Denise kanske borde 

utredas, utan det enda personalen sa var att hon var kreativ och livlig och att det alltid 

hände saker när Denise var där. Men aldrig att jag/vi fick känslan av att de tyckte att hon var 

annorlunda. 

Skolan blev ett helvete för Denise hon klarade inte av att sitta i klassrummet utan att få 

utbrott och både stolar och bord kastades, hon rev sönder böcker kastade bort kontaktbok, 

hoppade ut från fönstren, spolade ner utdragna sidor från böcker i toaletten så att det blev 

stopp, slog vuxna och andra barn. Hemma sa Denise att det var så mycket liv i skolan och att 

lärarna inte kunde fatta någonting för hur ska jag kunna fatta vad dom vill. Detta var från 

årskurs ett till årskurs 3. Mamma Anna berättar att hon tog tjänstledigt under 2 år för att 

läsa och detta enbart för att hon skulle kunna vara hemma när skolan ringde för att be att 

hon skulle hämta Denise, men även för att vara hemma vid de tillfällen Denise rymde från 

skolan. När Denise haft vredesutbrotten blev hon väldigt trött och behövde ”gå” av sig. 

”-Lärare och specialpedagog började snabbt prata om utredning och vi fattade ingenting, hur 

kan ett normalt dagisbarn förvandlas till ett monster? Nu i efterhand fattar vi ju att Denise 

haft svårt hela tiden men vi tror att på förskolan har man större förståelse och flexibilitet än i 

vanlig skola. Vid den här tidpunkten började personalen och vi föräldrar en utbildning som 



kallas för ”metoder i vardagen” den är riktad till barn med ADHD, efter den blev skolan lite 

bättra för Denise. De gjorde schema, styrde upp lite mera runt Denise, hon fick avskärmning 

i klassrummet mm. Så nu fungerade ändå skolan ganska bra tycker vi, tyvärr fick vi flytta pga 

arbete och Denise fick byta skola. Det var viktigt att Denise hade ett eget schema där hon 

visste vad hon skulle göra, vid förändringar som inte Denise visste om blev det kaos.  

Den gamla skolan var där och gjorde ett överlämnande, Bup personal var och pratade med 

personalen på den nya skolan. Denise hade ju diagnosen ADHD och åt Conserta. 

I början, på den nya skolan, fungerade det relativt bra. Denise rymde, slogs och svor som 

vanligt men det kändes ändå som om skolan hade allt under kontroll. Efter ett år blev det 

klart att Denise inte klarade av att vara i stor klass hela tiden, hon behövde gå undan när det 

blev för stökigt. En elevassistent, en övertalig lärare med fast anställning, anställdes som 

resurs till Denise och en pojke med liknande problematik. Allt fungerade mycket bättre, 

Denise fick gå ifrån klassen när hon tyckte att det blev jobbigt och när hon återhämtat sig 

gick hon tillbaka. Det blev efter ett tag mer och mer liv i den stora klassen och Denise 

hamnade allt oftare i konflikter med personalen, det bestämdes då att hon skulle tillbringa 

två veckor med elevassistenten men att hon skulle få vara med på de praktiska ämnena. Nu 

blev det så att detta inte hölls, Denise fick aldrig gå till klassen för de praktiska lärarna ansåg 

att hon var för jobbig och bara förstörde. Vid ett tillfälle när Anna skulle lämna Denise på 

slöjden fick hon av läraren höra att ”- äntligen följer du med för att ta hand om din unge, hon 

är ju helt odräglig”!. I och med att Denise inte fick vara med klassen som hon blivit lovad så 

blev skolsituationen helt odräglig, hon blev helt ”galen” beskriver mamman. Det gick så långt 

att skolan inte ville att hon skulle vara där så hon fick undervisning i helt andra lokaler och 

Anna blev sjukskriven så att hon kunde stanna hemma och ta hand om Denise. Det 

bestämdes att det skulle göras en ny utredning på Denise och den är nyligen gjord och 

Denise fick då diagnosen ADHD med asperger. 

Vid överlämning & uppföljning från Bup till skolans personal visade det sig att skolan släppt 

på rutiner och strukturen för Denise  genom att hon hade en elevassistent. Elevassistenten i 

sin tur ansåg att det inte var hennes sak att strukturera utan att Denise skulle måsta lära sig 

att ta förändringar nu när hon var i en mindre gruppering. Anna avslutar samtalet med att 

tala om att elevassistenten fått sluta och att det blir en av de ”rätta” lärarna som kommer 



att bli ansvarig över Denise. Men det finns en oro, känner Anna, att det nu kommer att vara 

kört för Denise genom att hon känner sig orättvis behandlad och troligtvis tappat 

förtroendet för lärarna. 

 

Föräldraintervju 2. 

Berit är mamma till en flicka, Erika, på 17 år med diagnosen Asperger 

Erika är yngsta barnet av fyra, en av de äldre syskonen har en hörselskada samt ADHD. 

Mamma Berit beskriver sin flicka som att hon var annorlunda när hon var nyfödd, 

 det gick inte att trösta henne och hon kändes aldrig nöjd, som de andra barnen varit.  

Erika var aldrig på dagis utan hon var med de andra barnen på gatan men ville aldrig direkt 

leka med de andra barnen. Enligt mamman så tyckte inte hon att det var något konstigt med 

det, men nu i efter hand förstår hon att det hörselskadade syskonet tog så mycket tid så hon 

tyckte det nog bara var skönt att Erika inte var beroende av kompisar. När Erika började 

skolan satt hon tyst och sa inte mycket, lärarna tyckte att hon var försiktig för att hon inte 

räckte upp handen. Det första och andra skolåret gick utan större problem förutom att de 

tyckte att hon var tyst och försiktig, hon hade fortfarande inga riktiga kompisar, bästis som 

mamman uttrycker det. Mamma Berit säger att Erika klagade på att hon aldrig fick hjälp när 

hon ville. I årskurs tre började Erika att få ont i magen, halsen, huvudet mm allt för att få 

stanna hemma från skolan. Berit började skjutsa Erika till och från skolan samt vid vissa 

dagar vara på skolan. Hennes upplevelse var att läraren inte såg Erika, och vid de tillfällen 

Erika ville ha hjälp(då hon någon gång visade det) så fick hon inte hjälp. I årskurserna 4 – 6 

var Erika periodvis i skolan men lika ofta hemma, enligt mamman fick hon inte iväg Erika till 

skolan. Skolan kallade till olika möten där de ansåg att föräldrarna inte tog sitt 

föräldraansvar, det blev anmälningar till socialtjänsten mm. Mamman beskriver hur hon sagt 

till skolan, sedan årskurs 3, att hon vill få en utredning gjord på Erika för hon är inte som 

hennes syskon och hon känns annorlunda. Skolan tycker inte det är nödvändigt utan anser 

att det är familjerelaterat, socialtjänsten sätter in en familjeteraupeft . I sluten på årskurs 6 

bestäms det att Erika ska få göra en utredning på Bup, inför byte av skola för årskurs 7, 

utredningen visar på att Erika ligger på gränsen till utvecklingsstörning inom vissa av 



områdena men högre på andra, någon diagnos blir inte fastställd. Erika börjar årskurs 7 i en 

liten grupp. Det går bra de tre första veckorna sedan stannar hon hemma igen, mamma Berit 

beskriver att det är nu hon slutar och äter, duschar, vänder på dygnet – hon kan inte somna 

på kvällen utan somnar vid 3-tiden. Mamman säger att Erika kan ha bestämt att hon ska till 

skolan och att hon kunde kliva upp och göra sig i ordning men på väg till bilen blev det oftast 

tvärstopp, det hände t o m att de tog sit till skolan men att Erika då vägrade att kliva ur bilen.  

På möten med skola, Bup, socialtjänst så kommer det fram återigen att föräldrarna måste ta 

sitt ansvar och inte låta en 13-årig flicka bestämma. Föräldrarna försöker få Erika att dusch 

och när det inte går slutar det med att mamman och pappan tvingar in Erika in i duschen och 

pappan håller henne medan mamman tvättar håret. Detta beskriver mamman som det 

värsta dom gjort och att dom efter det bestämde sig för att dom själva visste att det var 

någonting som inte stämde och därför skulle de aldrig mera göra ett till övergrepp på Erika. 

Förföljelsen av skolans personal fortsätter och de får ständigt höra att det är väl bara att 

tvinga ditt Erika, att det finns inga barn som beter sig så där om det inte är så att de är 

bortskämda mm. Det blir ytterligare en socialtjänst anmälan, trots att familjebehandlaren 

inte kunnat arbeta med Erika eller styrkt att detta är ett familjeproblem. I samma veva får 

Erika en ny lärare som tycker att en ny utredning bör göras, detta görs av en skolpsykolog 

som aldrig arbetat med barn/ungdomar med neuropsykologiska problem, hon anser att det 

är familjerelaterat och att det är mamman som hållit flickan för hårt till sig. Detta är i början 

av årskurs 8. Läraren börjar att att åka hem till Erika för hemundervisning och för att bi 

behålla kontakten med Erika, med föräldrars tillåtelse, hon har även under halva terminen i 

årskurs 8 och direkt i början av årskurs 9 haft många samtal med Berit om hur hon upplever 

situationen och mamman får beskriva Erikas behov. Under dessa hembesök börjar läraren 

upptäcka att Erika har liknande problematik som de med autismspektrumstörning. Det blir 

en ny remiss till Bup i slutet av årskurs 9 med frågeställning ADHD/asperger. Efter utredning 

visar det sig att Erika har diagnosen Asperger . Erika fick prata med en kurator och träffa 

personer med liknande problematik. Enligt mamman så blev Erika lugnare efter diagnosen. 

Men Erika har fortfarande stora svårigheter med att åka hemifrån och hon har inte varit på 

skolan på över ett år. Berit tycker ändå att det känns ganska bra sedan Erika fick diagnosen 

för nu får de hjälp från habilitering med att strukturera och förbereda Erika på vad hon 

måste göra, det hon är ledsen för är att om vi fått den här hjälpen när jag första gången ville 

få en utredning för då hade kanske vi kunnat hjälpa Erika på ett bättre sätt! Vi skulle ju också 



sluppit känt oss som värdelösa föräldrar och troligtvis inte haft tre anmälningar på oss. All 

personal inom skolan har tyckt att vi var problemet förutom den lärare Erika fick i årskurs 8. 

Hon sa b la att ”- det är inte normalt att en 14-åring väljer att stanna hemma, det hade varit 

mera normalt om hon åkt till skolan och sedan skolkat, eller varit hemma från skolan men 

velat träffa kompisar på fritiden” denna kommentar räddade oss & Erika!!! 
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Vetenskapligt arbete som ingår i kandidatexamen i Barn- och 
ungdomspsykiatri vid Umeå universitet 

På Umeå universitet ges poängutbildningar i barn- och ungdomspsykiatri för lärare, socialarbetare, 
psykologer, sjuksköterskor, läkare m fl som i sina arbeten möter barn och ungdomar.  
 
De som har deltagit i och är godkända i tre olika fristående kurser i Barn- och ungdomspsykiatri kan 
gå en utbildning som är inriktad mot en kandidatexamen i barn- och ungdomspsykiatri. Studenterna 
skall under detta moment genomföra ett vetenskapligt arbete. Det kan betyda att man samlar in data 
med hjälp av enkäter, intervjuar barn, föräldrar eller professionella, tar del av registerdata eller gör 
litteraturstudier. 
 
Studenterna har handledning av forskare vid enheten för barn- och ungdomspsykiatri vid Umeå 
universitet. 
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