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Syftet med det här examensarbetet är att belysa hur grundskolans personal enligt nu 

gällande skollag (2010:800) uppfattar att de kan erbjuda elever med autism en likvärdig 

utbildning. Jag har undersökt personalens syn på elevernas behov samt vilka 

möjligheter och hinder de ser för att erbjuda en adekvat undervisning som eleverna är i 

behov av. För att undersöka syftet har jag gjort en kvalitativ undersökning med 

hermeneutisk ansats samt använt mig av intervjuer som datainsamlingsmetod. Jag har 

intervjuat personal som arbetar med elever med autism i en grundskola i en kommun i 

södra Sverige. I och med den gällande skollagen (2010:800) har barn med autism utan 

diagnostiserad utvecklingsstörning inte rätt att bli mottagna i särskolan, vilket var 

möjligt tidigare. Det innebär att de här eleverna idag tillhör grundskolan och läser 

utifrån grundskolans styrdokument. Den teoretiska ramen jag har använt mig av för att 

analyser mina resultat är Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska system och 

dessutom har jag använt mig av Wings (2012) symtomtriad för att förklara 

pedagogernas uppfattning av elevernas behov. Jag har kommit fram till att personalen 

uppfattar att elever med autism har behov av trygghet, tydlighet, flexibilitet, hjälp att 

tolka samt förutsägbarhet för att förstå sin omvärld. Personalen uppger att de har stora 

möjligheter att anpassa verksamheten för att eleverna ska få en likvärdig utbildning. Det 

som däremot ses som hinder är tiden, läroplanen, bristande kompetens och sociala 

sammanhang. Det här ställer stora krav på kunskaper hos grundskolepersonalen idag 

vilket både min studie och litteraturen pekar på.  

 
 

 

Nyckelord autism, grundskola, likvärdig utbildning, skollag 2010:800, tydliggörande 

pedagogik, utvecklingsstörning 
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1. Inledning 
 

Jag har arbetat som förskollärare, och senare specialpedagog med barn, ungdomar och 

vuxna med autism, i över trettio år, idag arbetar jag i en gymnasiesärskola. Det har 

väckt ett intresse hos mig att lära mig mer om personer med autism och vilket stöd som 

krävs för att möjliggöra utveckling och överbrygga vardagens svårigheter. Det är 

skolans styrdokument som anger pedagogers och annan personals uppdrag och 

skyldigheter och vi som lärare ska aktivt medverka till att utveckling sker. Varje dag är 

en stor utmaning för mig i mitt arbete, då det ofta är dagsformen på elever med autism 

som styr verksamheten och den ena dagen är aldrig är den andra lik. Det är det som gör 

jobbet fascinerande samtidigt som det ofta är mycket tålamodsprövande. I särskolan 

tänker jag att vi är rustade för det här, men hur ser det ut i grundskolan?  

 

Den nya skollagen som infördes 1 juli 2011 (SFS 2010:800, Kap. 1§16) innebär att 

elever måste ha utredd och diagnostiserad utvecklingsstörning för att ha rätt att mottas i 

särskolan. Vad innebär det då för elever med autism utan utvecklingsstörning? 

Lagändringen trädde i kraft men hur förberedda var de pedagoger som mottog elever 

med autism? Lagändringen innebär att pedagogerna bedömer denna elevgrupp enligt 

grundskolans läroplan och kunskapskrav. För mig känns det som att jag som blivande 

speciallärare överger den grupp elever som jag tycker behöver mina kunskaper och 

erfarenheter kanske mest av alla. Under den här utbildningen har jag läst specialisering 

mot utvecklingsstörning men det finns ingen specialisering mot autism. Vad har 

grundskolan för kunskap och beredskap för elever med autism? För att det ska fungera 

behöver grundskolan en tydlig plan för att realisera det här i praktiken särskilt med 

tanke på att barn med autism är i behov av särskild pedagogik och det ställer också stora 

krav på att miljön anpassas då det påverkar inlärningen (SFS 2010:800). Då elever med 

autism inte är att se som en homogen grupp är det dessutom viktigt att man utgår ifrån 

varje enskild individs behov av stöd (Gillberg, 1999). 

 

Min erfarenhet är att det krävs ett omfattande arbete samt resurser för att få till helheten 

runt elever med autism. De upplever världen på ett annorlunda sätt och har 

begränsningar inom följande områden: socialt samspel, kommunikation och 

föreställningsförmåga (Falkmer, 2013, Socialstyrelsen, 2010, Wing, 2012). Enligt 

läroplanen för Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) ska 

utbildningen främja alla elevers utveckling och lärande samt att undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Det finns en strävan i kommunernas 

integrationsarbete att skapa en skola för alla och grundläggande värden som demokrati, 

jämställdhet och en nödvändighet av hållbar utveckling framhålls (SFS 2010:800). Jag 

upplever att det finns brister och svårigheter med att undervisa och bemöta elever med 

autism. I grundskolan är det idag stora klasser och få pedagoger vilket komplicerar 

inlärningen för elever som kräver annorlunda och tydligare undervisning än övriga 

elever. Problemlösning och självständighet är två delar som skolan ska främja 

(Skolverket, 2011), vilket kan vara mycket svåra hinder att ta sig över. Samhällets krav 

ses som en trolig orsak till att diagnostiseringen har ökat då människor i högre grad 

behöver söka stöd för sina funktionsnedsättningar (Gillberg, 2014). Tidigare fanns en 

valmöjlighet för kommuner och föräldrar att välja särskola, en möjlighet som försvann i 

och med den nuvarande skollagen (SFS 2010:800). 
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2. Bakgrund 

 
Det är grundskolepersonalens uppfattningar om elever med autism och deras behov av 

stöd samt möjligheter och hinder till undervisning som jag vill belysa. Därför anser jag 

att det är väsentligt att inleda med att gå igenom vad autism, autismliknande tillstånd 

och Asperger syndrom innebär, för att tydliggöra vad grundskolepersonalen har att 

förhålla sig till. Vidare går jag igenom skolans styrdokument och riktlinjer som 

skolpersonalen har att följa när de ska erbjuda elever med autism en likvärdig utbildning 

samt hur skolsituation kan organiseras för elever med autism.  

 

Det finns flera funktionsnedsättningar inom autismspektrumet men i nu gällande skollag 

nämns enbart autism och autismliknande tillstånd (2010:800, kap. 2 § 10). Jag kommer 

senare att använda mig av benämningen autism som ett samlingsnamn för dessa 

diagnoser.  
 
2.1 Autism 

I USA upptäckte läkaren Leo Kanner redan på 1940-talet att ett antal av de barn som 

remitterades till hans klinik hade ett gemensamt ovanligt beteendemönster, vilket han 

kom att kalla ”tidig barndomsautism”. Kanner skrev 1943 en artikel om autistiska 

störningar och i och med det började autism uppmärksammas över hela världen (Wing, 

2012). Parallellt med Kanner beskrev Hans Asperger i Österrike barn med autistisk 

personlighetsstörning. Det resulterade i att Kanners autism kom att representera en 

svårare form av autism som ofta förknippades med begåvningshandikapp och Asperger 

syndrom var den lindrigare varianten inom autismspektrat ofta utan 

begåvningshandikapp dock inte alltid (Frith, 1998). Aspergers syndrom skiljer sig från 

autism då det inte förekommer någon betydande försening av den språkliga eller 

kognitiva utvecklingen. (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2013).  

 

Enligt Wing (2012) beskrev Kanner barnens beteende i detalj, men han valde ut vissa 

drag som centrala för diagnosen.  

 

 •  Uttalad brist på känslomässig kontakt med andra människor.  

 •  Intensivt insisterande på enformighet i självvalda, ofta bisarra och drivna                

    repetitiva rutiner.  

 •  Stumhet eller markanta avvikelser i tal.  

 •  Intresse och skicklighet med att manipulera föremål.  

 • Välutvecklade visuospatiala färdigheter eller utantillminne samtidigt med 

     inlärningssvårigheter på andra områden.  

 •  Ett intelligent vaket utseende.  

 

Vidare menar Wing (2012) att Kanner senare hävdade att det räckte med de två första 

symptomen för att få en diagnos om de uppstod inom de 30 första levnadsmånaderna. 

Kanner var inte tydlig med om det handlade om ett biologiskt eller psykologiskt synsätt 

på orsaken till autism men han påstod att det var en medfödd avvikelse hos barnet. Vid 

ett tillfälle uttryckte han att barn med autism hade föräldrar som var kalla som kylskåp, 

som bara hade råkat frostas av tillräckligt länge för att kunna producera ett barn, men 

senare fråntog han föräldrarna all skuld (Gillberg, 1999).  

 

Lorna Wing och Judith Gould genomförde på 1970-talet studier och drog slutsatsen att: 
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”Kanner och Asperger är undergrupper inom ett brett spektrum av störningar 

som påverkar  social interaktion och kommunikation…” (Wing, s. 21, 2012).  

 

De slog även fast att autismspektrumtillstånd förekommer på alla intelligensnivåer och  

de kan även hänga samman med fysiska åkommor (a.a.). Enligt Falkmer (2013) 

upplever elever med autismspektrumtillstånd världen på ett annorlunda sätt. 

Autismspektrumtillstånd kännetecknas av begränsningar inom tre områden; socialt 

samspel, kommunikation och föreställningsförmåga. Wing och Gould var de första som 

beskrev den här symtomtriaden som innebär just begränsningar i socialt samspel, 

begränsningar i kommunikation och begränsningar i beteendet eller repetitivt beteende 

(Wing, 2012). I dag har man mer övergått till att tala om en dyad där svårigheter med 

socialt samspel och svårigheter med kommunikation är sammanslagna till en del.  

 

Stephen Safran (2008) påtalar att autism som begrepp har genomgått en förändring med 

början i Wings forskning på 1970-talet och 1980-talet. Från att autism tidigare endast 

varit förknippat med mental retardation har man nu övergått till att se på autism som ett 

bredare spektrum (a.a.). 
 

Expertisen är överens om att autism är ett allvarligt funktionshinder som leder till 

störningar i det sociala samspelet, kommunikation samt i beteende. De anser även att 

perceptionsstörningar är en stor del av handikappet som ryms under beteendestörningar 

(Gillberg, 1999, Åkerman & Liljeroth, 1999, Duvner, 1997, Wing, 2012). Tecken som 

tyder på att barnet har autism visar sig vanligtvis före 3 års ålder (Duvner, 1997). 

Gillberg (1999) och Duvner (1997) nämner båda att autism och autismstörningar beror 

på biologiskt betingade störningar i hjärnans funktion. Trots att det idag finns mer 

forskning och kunskap kring autism, består ändå svårigheterna med att ställa en 

diagnos. Oftast avslöjar inte barnens utseende att det har autism och det finns inte heller 

några säkra tester som kan ställa diagnosen. Varken röntgen, blodprov eller EEG kan ge 

information om att barnet har autism (Wing, 2012).  
 

En italiensk forskargrupp, ledd av Giacomo Rizzolatti (2010), anser att en speciell sorts 

celler i hjärnan är en förutsättning för språk, imitation, medkänsla och olika sociala 

fenomen, cellerna kallas spegelneuroner. De har fått sitt namn efter att de beter sig 

likadant både när man själv gör något och när man ser någon annan göra samma sak. 

Barn med autism anses ha svaga reaktioner i sina spegelneuroner, och de barn som har 

störst problem i sociala situationer har de svagaste reaktionerna. Forskarna menar 

därigenom att svårigheten att läsa andra människor uppstår ur en brist på samordning i 

hjärnans spegelsystem (Rizzolatti, 2010).  

 

Ny Medicin (2011) beskriver också vikten av de biologiska faktorerna i hjärnan när det 

gäller autismforskning. Här framhävs att den genetiska bakgrunden till autism är 

mycket komplicerad. Man har upptäckt flera nya gener samt genvarianter som orsakar 

autismspektrumstörningar, och man utgår ifrån att det finns ytterligare många 

oupptäckta kvar. Dessa gener står för några fall av autism var, och det är därmed 

mycket avancerad forskning man utför. Målet är att använda sig av resultatet och 

utforma genbaserade diagnostiska tester som förhoppningsvis kan leda till framställning 

av läkemedel. Autism delas in i tre olika nivåer, svår, medelsvår och lindrig.  
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2.1.1 Diagnoskriterier 

För Barn som får en diagnos inom autismspektrumet kommer svårigheter till uttryck på 

olika sätt vilket kräver stor förståelse och kunnighet av omgivningen (Socialstyrelsen, 

2010).  

 

De tre vanligaste diagnoserna:  

 

• Autism visar sig oftast före tre års ålder och de flesta har andra 

funktionsnedsättningar, såsom utvecklingsstörning, epilepsi samt hörsel- och 

synproblem (Gillberg, 1999). Det finns vissa barn med en normal begåvning som 

får diagnosen, de sägs ha en högfungerande autism (Socialstyrelsen, 2010).  

 

• Autismliknande tillstånd eller atypisk autism som den även kallas innebär barn som 

har stora svårigheter med det sociala samspelet, utan att uppfylla kriterierna för att 

få autism eller Aspergers syndrom (a.a.). En anledning är att symtomen oftast 

kommer senare och i och med det visar sig en annan form av diagnosen (Wing, 

2012). Barn som får den här diagnosen, får ofta även diagnoserna grav 

utvecklingsstörning och svår språkstörning (Socialstyrelsen, 2010).  

 

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

diagnos och högfungerande autism finns det ingen klar gräns. Barn med 

högfungerande autism sägs dock ha en sämre språklig förmåga (a.a.) och 

svårigheterna visas oftast inte förrän i skolåldern (Gerland, Hartman & Larsson, 

2008). 

 

Förutom ovanstående diagnoser, finns även andra barn som visar liknande symtom, 

dock inte tillräckligt många för att få en diagnos. De barn sägs då ha ”autistiska drag”, 

vilket inte är en diagnos i sig, men som alltid förekommer tillsammans med någon 

annan diagnos som till exempel ADHD (Socialstyrelsen, 2010). 
 

DSM-5 (Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorder), utgiven av American 

Psychiatric Association, är den psykiatriska diagnosmanual som oftast används för att 

utreda autismspektrumtillstånd. För att få en autismspektrumdiagnos enligt DSM-5 

behöver kriterier uppfyllas inom de båda huvudområdena: begränsning i social 

kommunikation och socialt samspel samt begränsade repetitiva beteenden, intressen och 

aktiviteter. Ibland omformuleras DSM-5, i Sverige, till världshälsoorganisationens 

system, och kallas då ICD-10. Termen autismspektrumsyndrom har i DSM-5 ersatt 

diagnoserna Aspergers syndrom, autistiskt syndrom och genomgripande störning i 

utvecklingen UNS (atypisk autism). Diagnoser i Sverige kommer tills vidare att ställas 

enligt den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10 men i kommande ICD-11 

blir kriterierna säkerligen anpassade till DSM-5. (http://autism.se).  

 

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

uppmärksamhet, men den har samma grundsymtom idag som när Kanner beskrev den 

(Wing 2012). Enligt Socialstyrelsen (2010) måste ett barn enligt diagnoskriterierna 

tydligt visa en avvikande utveckling inom de tre grundområdena för att få diagnosen 

autism samt att det i alla kriterier ingår att barnen har en mycket ojämn begåvning. Det 

är utifrån symtomtriaden som spektrumets diagnoskriterier är skrivna. Gerland (2010) 

presenterar de tre områdena så här:  
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• Begränsningar i kommunikation – Det finns fyra diagnoskriterierna här; att barn 

kan ha en försenad talutveckling eller helt sakna ett talat språk, att de inte klarar 

att inleda eller upprätthålla ett samtal, att de  ofta använder samma ord och 

upprepar sig samt att det ofta härmar andra barn i lek. För kommunikation 

räcker det att ett av de fyra diagnoskriterier som finns visas (Gerland & 

Aspeflo, 2009). Enligt Socialstyrelsen (2010) börjar cirka hälften av alla barn 

med autism aldrig att prata och de som börjar gör det med stor variation. 

 

• Begränsningar i social interaktion – Kriterierna som finns är att barn kan ha 

svårt med ögonkontakt, kroppshållning och att använda olika ansiktsuttryck och 

gester, att de inte kan umgås på samma sätt som jämnåriga eller på samma 

villkor, att de inte kan eller har nedsatt förmåga till att svara på andras känslor 

och att anpassa sitt beteende gentemot andra samt att de inte spontant kan dela 

intressen, glädje eller aktiviteter med andra. Inom social interaktion ska barnen 

visa symtom på minst två av de fyra diagnoskriterierna (Gerland & Aspeflo, 

2009).  

  

• Begränsningar i intresse och beteende – De fyra kriterier som finns är; att 

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

har tvångsmässiga fixeringar vid rutiner och ritualer, att de har olika specifika 

motoriska rörelser till exempel att vifta med händerna samt att de reagerar på 

olika saker till exempel lukter, material, hur saker känns och hur de låter. Ett av 

de fyra diagnoskriterier som finns ska påvisas (Gerland & Aspeflo, 2009).  

 

I DSM-5 skiljer man inte idag på socialt samspel och kommunikation. Där används 

istället två huvudområden: 

 

• begränsning i social kommunikation och socialt samspel 

• begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter 

 

För en autismdiagnos enligt DSM-5 behöver kriterier uppfyllas inom båda 

huvudområdena. Det råder enighet bland forskare och kliniker att det är en kombination 

av symtom inom dessa huvudområden som preciserar autismspektrumtillstånd. Finns 

det endast symtom inom ett av områdena så är det inte autism (autism.se, 2016). 

 

Enligt Gillberg (2014) har diagnostiseringen av autism ökat hundrafaldigt sedan 1970-

talet vilket tros bero på att mätverktygen har förfinats samtidigt som samhällets krav 

ökat människors behov av att söka stöd för sina funktionsnedsättningar. Samtidigt anses 

det att det inte är autismen som sådan som har ökat utan det är människors medvetenhet 

och därav den ökade diagnostiseringen. Dessutom har synen på vad som bör inrymmas i 

autismdiagnosen ändrats avsevärt under de senaste trettio åren (http://dagensmedicin.se, 

2015).  

 

2.2 Styrdokument  

Det är flera dokument som styr den svenska skolan såsom skollag, skolförordning och 

läroplan vilket enskilda kommuner ska följa. Förutom det har Sverige undertecknat 

internationella överenskommelser som kan ses ha ett politiskt värde då det ställer krav 

på landets regering. Det är skolpersonalens ansvar att följa de styrdokument som finns.  

 

 

 

http://autism.se/
http://dagensmedicin.se/
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2.2.1 Skollagen 

1 juli 2011 infördes en ny skollag (SFS 2010:800) i Sverige. I Kapitel 7 § 5 står det att: 

för att få mottas i grundsärskolan krävs att eleven har en diagnosticerad och utredd 

utvecklingsstörning. Vidare kan man i 29 kap 8§ läsa tillägget;  
 

”Personer med autism eller autismliknande tillstånd ska vid tillämpningen av 

denna lag jämställas med personer med utvecklingsstörning endast om de också 

har en  utvecklingsstörning…” (SFS 2010:800, kap.29 § 8).  

 

Enligt den tidigare skollagen hade barn med autism eller autismliknande tillstånd rätt till 

mottagning i särskolan oavsett om de hade en utvecklingsstörning eller inte (1985:1100, 

kap. 1 § 16). I den nu gällande Skollagen (2010:800, kap. 2 § 10) berättigas inte elever 

med autism eller autismliknande tillstånd mottagande i särskola om de inte dessutom 

har en utvecklingsstörning. Skolinspektionens rapport (40-2011:384) som gjordes innan 

lagändringen, visade på att barn med autism redan var integrerade i grundskolan i de 

flesta kommuner. Vidare framgår i den gällande Skollagen (kap. 2 § 10) att grundskolan 

ska utformas så att alla elever får de kunskaper och färdigheter de behöver för att aktivt 

medverka i samhället. Det understryks även att skolan ska främja social gemenskap och 

allsidiga kontakter (SFS 2010:800). 
 

I samband med den gällande skollagen gjorde också Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2009) en skrivelse där de vill göra grundskolan uppmärksam på att 

mottagandet av elever med autismspektrumsyndrom utan utvecklingsstörning medför 

ett nytt tänk. Grundskolan ska utformas så att alla elever får de kunskaper och 

färdigheter de behöver för att aktivt medverka i samhället. Det poängteras även att 

skolan ska främja social gemenskap och allsidiga kontakter (2010:800, kap. 2 § 10). Det 

här innebär nya direktiv för skolan och andra förutsättningar för eleverna.  Det är också 

av stor vikt att det finns utbildad personal som förstår att ansvaret nu blir för elever i 

behov av särskilt stöd men utan utvecklingsstörning, vilket kräver ett helhetstänkande  

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2014).  

 

”Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt 

lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna 

når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som 

möjligt inom ramen för utbildningen.” (2010:800, kap. 5 § 2). 

 

Enligt skollagen (2010:800 kap. 10 § 21) har läraren möjlighet att bortse från några 

delar av kunskapskraven vid betygssättningen då det finns speciella skäl för det, vilket 

betyder att om eleven har en funktionsnedsättning som är bestående, kan 

undantagsbestämmelsen användas. Syftet är att skapa lika förutsättningar för elever med 

svårigheter för att nå delar av kunskapskraven, vilket de annars inte haft någon 

möjlighet till, för att nå ett visst betyg. Det är dock inte menat för att en elev med 

bristfälliga kunskaper i allmänhet i ett visst ämne ska kunna få ett godkänt betyg. Kan 

eleven nå målet genom särskilt stöd är inte undantagsbestämmelsen tillämpbar. Om det 

däremot är omöjligt för eleven att nå lägsta kunskapskrav för betyget E oavsett 

stödjande insatser kan läraren använda bestämmelsen. Läraren bör då samråda med 

rektor och andra berörda lärare och ibland även en specialist för att utröna om det beror 

på funktionsnedsättningen eller bristande kunskaper att eleven inte uppnår lägsta 

kunskapskrav för betyget E. Det här måste avgöras lokalt från fall till fall då 

funktionsnedsättningar ser så olika ut att det inte går att definiera exakt när tillämpning 
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kan ske. Det får inte heller framgå av betygsdokumentet att undantagsbestämmelsen 

tillämpats (a.a.).  

 

Det som skiljer nu gällande och tidigare skollag åt är att det inte längre är kommunernas 

ensak att avgöra i de enskilda fallen vilken skolform en elev ska mottas i. Däremot är 

det fortfarande upp till kommunerna att ansvara för att fullständiga utredningar görs, 

följt av ett adekvat mottagande i grundskolan (a.a.). 

 

2.2.2 Läroplaner och kursplaner 

Från och med hösten 2011 är kursplanen en del av Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (Skolverket, 2016) vilket innebär att 

mål att sträva mot och mål att uppnå är ersatta av enbart mål, vilka eleverna ska ha 

uppnått innan deras grundskoletid är slut. Enligt läroplanen ska alla elever få en 

anpassad skolgång utifrån var och ens förutsättningar och behov samt att den ska vara 

likvärdig. Med likvärdig menas inte att utbildningen ska utformas likadant för alla 

elever eller att resurserna på skolan ska delas lika utan det bygger på ett hänsynstagande 

utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov. Resursfördelning och 

stödåtgärder ska anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör. Ett 

särskilt ansvar för elever med olika svårigheter vilar på skolan så därför kan inte all 

undervisning utformas lika för alla (Skolverket, 2015). Linde (2012) definierar 

läroplanen som den förordning som gäller i skolsystemet för de ämnen som ska 

studeras, vilka mål som är uppsatta, vilken tid de får ta samt vad de olika ämnena ska 

innehålla. Läroplanen blir då följaktligen det dokument som alla verksamma inom 

skolan ska följa och utforma verksamheten efter. Läroplanen ställer upp regler och 

riktlinjer för planeringen av skolans mål och undervisningens innehåll.  

 

Säljö  (2011) beskriver dispositionen av de tre olika delarna som Lgr 11 innehåller vilka 

ger riktlinjer för hur skolans verksamhet ska genomföras:   

 

1.  ”Skolans värdegrund och uppdrag” understryker ett par principer för 

verksamheten i skolan. Perspektiven är historiskt, miljönmässigt, internationellt och 

etiskt. Perspektiv som ska genomsyra skolans arbete och påvisa skolans ansvar att 

utbilda eleverna till ett eget aktivt ansvar i det demokratiska samhället samt att 

utveckla sin egen unika särprägel (a.a.) 

 

2.  ”Övergripande mål och riktlinjer” ska fungera vägledande i arbetet med att 

utveckla elevernas kompetenser. Här ingår ”Normer och värden”, ”Kunskaper”, 

”Elevernas ansvar och inflytande”. Här beskrivs lärarens och annan skolpersonals 

ansvar för elevernas utveckling i skolan. Målbeskrivningen här berör elevernas 

generella kunskaper till exempel problemlösning och kritiskt tänkande men också 

vilka riktlinjer som lärare och annan skolpersonal ska följa i sitt arbete för att främja 

elevernas utveckling (a.a.). 

 

3. ”Kursplaner och kunskapsmål” där kursplanerna beskriver de ämnen och 

delmoment som ämnet ska innehålla. I kunskapsmålen beskrivs de kunskaper som 

ska vara uppfyllda för de olika betygsskalorna. Betygskalan är A till F där A är 

högsta betyg och F är underkänt (a.a.).  

 

Redan från årskurs sex ges idag betyg. Dessutom har alla elever i grundskolan enligt 

läroplanen ett eget ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan och lärarna ska 

utgå ifrån att eleverna både vill och kan ta det ansvaret (Säljö, 2011).  
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Utbildningen ska dessutom vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna 

är satta utifrån de nationella målen. Det ska tas hänsyn till elevernas olika 

förutsättningar och behov, samt att det ska erbjudas olika vägar att nå målen. Det finns 

ett särskilt ansvar för elever med olika svårigheter att nå målen och därför måste 

utbildningen utformas individuellt för var och en (Skolverket, 2011).  

 

Tillsammans med hemmet ska skolan främja elevernas personliga utveckling och det är 

också viktigt att skolan ger eleverna sammanhang och överblick.  Dessutom ska skolan 

stimulera kreativitet, upptäckarlust, självförtroende samt problemlösning och 

självständighet. Genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 

arbetsformer ska skolan främja en harmonisk utveckling hos eleverna (a.a.).  

 

2.2.3 Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen (2013) är Unescos första deklaration från 1948 och det är en 

uppmaning till medlemsländerna att arbeta för vissa specifika mål. Den utgår från varje 

barns rätt till utbildning, att varje barn har unika egenskaper, intressen och 

inlärningsbehov samt att utbildningssystemen ser till mångfald och garanterar att varje 

barns egenskaper tas tillvara. Med deklarationen finns en inkluderingstanke som innebär 

att alla barn i behov av särskilt stöd får tillgång till en ordinarie skola. Grundtanken är 

att få skolor att erkänna ett behov av att arbeta mot en skola för alla och förverkliga en 

skolundervisning för alla, med barnen i centrum och en pedagogik som tillgodoser dess 

behov. För att det ska möjliggöras måste det skapas en skola för alla därför uppmuntrar 

deklarationen ett samarbete mellan skolor, mellan hem och skola och mellan skolor i 

olika länder vilka arbetar med inkludering. Enligt deklarationen spelar skolchefer en 

avgörande roll angående hur lyhörda personal på en skola är gentemot barn i behov av 

särskilt stöd och en nyckelfaktor är att både ledning och personal har kunskaper. Med 

rätt kunskaper går det att bygga upp en bra verksamhet och undervisning för alla barn 

vilket innebär att inlärningen kan öka (a.a.).  

 

2.2.4 Barnkonventionen 

Barnkonventionen antogs 1989 av Förenta nationernas (FN) generalförsamling och 

började gälla redan året därpå. Konventionen som består av 54 artiklar har nästan 

skrivits på av samtliga länder för att de ska följa den, däribland Sverige. Allt för att 

tillvarata alla barn och ungdomars rättigheter och för att förbättra deras villkor. En av de 

viktigaste principerna är att barns bästa alltid ska stå i centrum och att alla barn oavsett i 

vilken miljö de lever, ska ha de rättigheter som står i de 54 artiklarna. Det står bland 

annat att alla barn, oavsett behov och förutsättningar och oavsett fysiska och psykiska 

begränsningar, ska ha rätt till en tillgänglig och kostnadsfri skolgång och att 

undervisningen i den ska utveckla deras möjligheter till fullo. Barnen har även rätt att få 

det stöd som de behöver för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och för att kunna nå 

dess mål (SOU 1997:116). 

 
 

2.3 Skolsituationen för elever med autism 

Skolinspektionen redovisade efter en granskning att i arton av femtioåtta kommuner, 

med totalt tolvhundratre elever, hade tjugosju elever lämnat särskolan till följd av 

förändringarna i skollagen. Detta till följd av att elever med diagnosen autism eller 

autismliknande tillstånd, som inte dessutom har en utvecklingsstörning, inte längre har 

möjlighet att bli mottagna i grundsärskolan. Tio av dessa elever har lämnat 

grundsärskolan efter vårdnadshavares begäran, ibland utifrån att en ny bedömning gjorts 
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men även utan förnyade bedömningar. Övriga nitton elever har efter nya utredningar 

inte ansetts tillhöra målgruppen. Elever som vid den här tidpunkten redan gick i 

gymnasiesärskolan utreddes inte vidare då det var granskning av handläggning, 

utredning och information inför mottagandet i grundsärskolan som var i fokus. Sedan 

den 1 juli 2013 måste det alltid bedömas om en elev tillhör målgruppen för 

gymnasiesärskolan. (Skolinspektionen, 40-2011:348). 

 

Cirka ett år efter införandet av den nya skollagen, publicerade Skolinspektionen 

ytterligare en rapport ( 40-2011:1445), om skolsituationen för elever med diagnos inom 

autismspektrumtillstånd. I den rapporten riktar skolinspektionen skarp kritik mot skolor 

och menar att skolorna och deras personal saknar i stor utsträckning fördjupad kunskap 

om vilka behov de enskilda eleverna har. Till en följd av bristande kompetens vidtar 

skolor åtgärder som är av en mer generell typ för elever med diagnos inom 

autismspektrumtillstånd. Åtgärderna har alltså inte förankrats i de enskilda elevernas 

specifika funktionshinder (a.a. s. 6). 

  

2.3.1 Svårigheter för barn med autism 

Barn med autism anses ha en annorlunda kognition, det vill säga de tänker, tar in, 

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

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

mentalisering eller Theory of mind som Wing (2012) kallar det vilket innebär att kunna 

tänka sig in i och förstå hur andra tycker och tänker samt förstå att andra kan tänka på 

ett annorlunda sätt. Det andra är svag central koherens som innebär att de har svårt att se 

helheter och sammanhang, dessa barn ser däremot lätt detaljer. Bristande exekutiva 

funktioner är det tredje och det är ett samlingsnamn som innebär att planera och 

organisera för att kunna arbeta mot ett visst mål (Socialtjänsten, 2010). Ofta har barnen 

ett annorlunda sätt att sortera och samordna sinnesintryck vilket inte beror på 

sinnesorganet utan avvikande perception (Gerland, 2010). Whalon och Hart (2011) har 

undersökt hur väl elever med högfungerande autism förstår skrivna instruktioner och 

fann att det var en utmaning för de här eleverna. Eleverna har kvar fokus på detaljer och 

fäster inte så stor uppmärksamhet vid helheten, de begår ständigt blundrar utan att förstå 

varför och blir ibland deprimerade eller känner ångest. 

 

En del barn med autism har problem med koordintionen, de har svårt med 

avståndsbedömning samt blir lätt stressade vid kravsituationer (a.a.). Ofta förekommer 

sömnsvårigheter såsom oregelbunden sömn och även problem runt maten typ att de bara 

äter viss sorts mat eller inte kan blanda mat (Socialtjänsen, 2010). Inom alla svårigheter 

är det viktigt att hitta en bra balans av krav, bra handlingsstrategier samt att inte utsätta 

barnen för situationer de inte förstår då det kan skapa panikreaktioner som kan leda till 

aggressivt eller självskadande beteende. Det gäller för omgivningen att ligga steget före 

för att kunna förebygga stress och förbereda barnen på vad som komma skall och vad 

som förväntas av dem (Gerland, 2010).  

 

2.3.2 Olika perspektiv inom Specialpedagogiken 

Persson (2013) menar att det talas om två olika perspektiv inom specialpedagogiken: 

det kategoriska - där eleven ses som bärare av problemet och de stödåtgärder som sätts 

in är direkt kopplade till svårigheterna och man ser eleven med svårigheter, och  det 

relationella perspektivet - där eleven ses vara är i svårigheter. Här är det inte 

individfokuserat utan samspelet lyfts fram, samtidigt betonas även miljöaspekten samt 

uppväxtmiljöns påverkan. Perssons kategoriska perspektiv kan liknas vid Nilholms 
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kompensatoriska perspektiv liksom det relationella kan liknas vid Nilholms kritiska 

perspektiv (Nilholm 2007).  

 

Redan i mitten på 2000-talet gjorde Tideman, Rosenkvist, Lansheim, Ranagården & 

Jacobsson (2006) en studie där det framkom att skolan ofta ser eleven som problem och 

att det kategoriska perspektivet gör att synen på svårigheterna inte ses i omgivningen. 

Det här har inneburit att antalet små segregerade grupperingar har ökat, man har lyft ut 

elever från ordinarie undervisningen med motivering att det då blir lugnare för de övriga 

eleverna. Undersökningen visar på att dessa grupper har benägenhet att bli permanenta. 

Här konstateras att skolan har svårigheter med att förverkliga idén om en skola för alla 

och att en orsak till det är bristen på att se mångfald som något positivt. Studien visar 

dessutom att begreppet ”en skola för alla” tolkas olika av olika pedagoger, vissa tolkar 

det som att det räcker med en gemensam fysisk miljö medan andra fokuserar på hur 

undervisningen är upplagd (a.a.).  
  
2.3.3 Skolmiljön för elever med autism 

Det är inte upp till lärare eller huvudman att bestämma skolform för elever med autism, 

då det idag krävs en utredd och diagnosticerad utvecklingsstörning (SFS 2010:800 Kap. 

7 § 5). Däremot är det upp till varje kommun att tolka hur mottagningen i grundskolan 

ska genomföras, då det inte står något om det i lagtext, mål- eller policydokument. 

Utifrån det varieras därför mottagandet vilket både kan hjälpa och faktiskt stjälpa elever 

med autism, vilket påverkar lärarnas sätt att utforma stödet till eleverna. 

 

Idag måste lärare sträva efter att förankra en ansvarskultur, vilken präglas av en 

nyfikenhet att hantera och förstå det meningsfulla mötet människor emellan. Det är även 

viktigt att barn och elever får stöd i sin känslomässiga mognadsprocess som sedan leder 

dem vidare till ett eget inre ansvarstagande. För att skolan ska ha en ansvarskultur är det 

också viktigt med en grundläggande kunskapssyn som har tyngdpunkten i människans 

behov till en trygg anknytning. (Normell, 2008) 

 

Alin-Åkerman & Liljeroth (1999) beskriver socialt sampel och kommunikation som två 

svårigheter hos elever med autismspektrumtillstånd. Humphrey (2008) och Gillberg 

(1999) beskriver även att det ofta förekommer perceptionsstörningar hos människor 

med autismspektrumtillstånd och menar att det även kan finnas stora brister när det 

kommer till sensorisk integrering vilket kan innebära svårigheter att ta till sig 

information genom att både titta och lyssna. Haug (1998) framhäver att inkludering är 

något mycket mera än att bara lyftas ur en grupp och sättas i en annan miljö, han menar 

precis som Specialpedagogiska skolmyndigheten (2014) skriver att det krävs utbildad 

personal och ett helhetstänk. Haug (1998) betonar starkt att man måste anpassa 

lärmiljöerna och organisera om för att hitta fungerande strategier för var och en.  

 

Vygotskij (1978) hävdar att barn kommer till världen med ett fåtal mentala funktioner, 

dessa mentala funktioner kommer att utvecklas, i den kultur vi lever i. Han belyser ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande och menar då att samspelet mellan individen och 

den sociokulturella omgivningen är avgörande för människans utveckling. Vygotskij  

ser också elevens kommunikation med andra, inte minst vuxna som förebilder, som 

betydelsefullt för inlärning. För att läraren ska förstå hur eleven upplever sin omvärld 

behöver läraren lära sig tolka elevens språk. Den ”proximala utvecklingszonen” kallade 

Vygotskij nivån mellan att individen lär sig själv ”den faktiska utvecklingsnivån” och 

vad den kan lära sig tillsammans med en mer kompetent person ”den potentiella 

utvecklingsnivån”. 
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I funktionshinderspolitiska sammanhang används begreppet tillgänglighet för att 

beskriva hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för personer med 

funktionsnedsättning. För att skapa delaktighet och inkludering är tillgänglighet en 

förutsättning och tillgänglighet delas upp i pedagogisk, fysisk och social tillgänglighet 

(Skolverket, 2015). När det i skolan finns en pedagogisk medvetenhet och trygga val av 

metoder hos pedagogerna samt när praktiska hinder är undanröjda, då finns det goda 

förutsättningar för alla elever, med eller utan funktionsnedsättning, att få en gynnsam 

och utvecklande skoltid, enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2015). 

 

För att mötet med undervisning och skola ska bli framgångsrikt krävs att skolan är 

förberedd på att möta elever inom autismspektrumet Gerland (2010). Det är även enligt 

Socialstyrelsen (2010) viktigt att skolans personal som har den dagliga kontakten med 

elever med autism också har kunskapen och förståelsen av ett avvikande beteende, 

vilket underlättar för elevernas behov av stöd och utifrån det anpassas miljön. Oftast är 

eleverna i behov av anpassning genom hela skoltiden.  

 

Skolverket (2001) anser att klasstorleken är en avgörande faktor för hur pedagoger i 

grundskolan har möjlighet att anpassa för en elev med autism, med det menas dock inte 

att storleken på klassen i sig är direkt avgörande för hur barnens kunskapsutveckling ser 

ut. Storleken på klassen kan däremot påverka så att en ensam pedagog kan känna sig 

stressad, vilket indirekt påverkar barnens lärande. Valet mellan om eleven ska gå i en 

liten grupp eller i en större klass beror på vart man anser att eleven får störst 

kunskapsutveckling. Den lilla gruppen anses enbart bättre i de fall då de använder sig av 

andra arbetsformer där, om det är det som eleven är i behov av.  

 

Enligt Gerland, Hartman och Larsson (2008) är det inte extra resurser och högre 

personaltäthet som löser alla problem, då de menar att för mycket personal kan försvåra 

samarbete och hämma verksamheten. Samtidigt hävdar Blom (2007) att det är just 

mindre klasser och större personaltäthet som personal i grundskolan efterfrågar då de 

har barn i behov av särskilt stöd. I skollagen (2010:800) står det också att elever under 

en tid kan få särskilt stöd genom enskild undervisning, undervisning i en särskild 

undervisningsgrupp, anpassad studiegång eller elevassistent, det är då viktigt att utgå 

ifrån elevens behov vad gäller ämnen, omfattning och tidsperiod. 

 

Autism och aspergerförbundet har nyligen genomfört en enkätstudie bland 1799 av sina 

medlemmar där resultatet pekar på att skollagen inte följs utan systemet ”tillåter” att 

elever hamnar utanför. Jämlikhet och delaktighet hör inte till vardagen för elever med 

autism, drygt var fjärde elev vantrivs och stannar hemma istället. Som orsak till elevers 

frånvaro anges bristande kompetens för autism och dålig anpassning av skolmiljön. En 

procent av befolkningen har autism och det motsvarar 10 000 elever i skolan. Då de här 

eleverna är överkänsliga för olika sinnesintryck såsom ljud och ljus vilket de får kämpa 

med i undervisningen samt på raster och i matsituationer, vilket leder till att de ofta är 

helt utmattade efter en skoldag. Knappt hälften av alla elever med autism i grundskolan 

når betyget E i svenska, engelska och matematik, i jämförelse med 86 procent av alla 

elever på grundskolan. Det kan i sin tur leda till att eleverna ej blir behöriga till 

gymnasiet och vidare till ett livslångt utanförskap. Det ses som en nödvändighet med 

kompetens och nödvändiga anpassningar för att elever med autism ska lyckas. 

Dessutom ses här ett behov av speciallärarutbildning med specialisering mot autism. Då 

autism inte är en homogen grupp elever behövs förutom kompetens, olika typer av 
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pedagogik, läromedel, hjälpmedel, visuellt stöd, individuellt bemötande och varierade 

gruppstorlekar (http://www.autism.se, 2016). 

 

2.3.4 Pedagogik för barn med autism  

Den metod skolpersonal ska välja att arbeta efter, ska utgå ifrån elevernas intresse och 

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

omgivningen bör den användas även om den kan verka konstig, menar Abrahamsson 

(2010). En metod som arbetats fram i USA är TEACCH. TEACCH är ett 

åtgärdsprogram för behandling av autism och metoden är uppbyggd av delar från många 

olika metoder som har plockats ihop till en. Genom det kan ett stort utbud erbjudas till 

varje barn med autism och autismliknande tillstånd och dennes familj. Metoden är 

inriktad på att utveckla kommunikationsfärdigheter och självständighet samt minska 

destruktiva beteenden. Några av de viktigaste inslagen i metoden är att träna barnen i 

tids- och rumsuppfattning, genom att ge dem struktur. Hörnstenarna i TEACCH-

modellen är samverkan, långsiktiga mål, individualisering och visuell pedagogik 

(Mesibov, Shea & Shopler, 2007).  
 

2.3.5 Hjälpmedel 

Hjälpmedel för personer med autism kan sträcka sig från rutiner vid olika aktiviteter till 

tekniska hjälpmedel för att kunna kommunicera eller hantera tid. Ofta är det visuella 

hjälpmedel som är till störst hjälp då personer med autism många gånger har en förmåga 

att lägga märke till och minnas detaljer. Genom det här kan sociala sammanhang, 

aktiviteter, tid och rum bli någorlunda begripliga och bidra till en upplevelse av kontroll 

över sin livssituation (http://www.Autism.se, 2016).  

 

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

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

miljö och vid samma tidpunkt varje dag. Ett schema utformas utifrån barnens behov och 

man ska försöka undvika ändringar, vissa barn har textade scheman, andra behöver 

bildschema, för en del barn räcker det att det står ämnet och för andra behövs alla 

moment inom ett ämne. Heimann och Tjus (1997) menar också att barnen med hjälp av 

ett schema kan få struktur på sin vardag, beroende på hur schemat är utformat. De 

behöver få svar på; Vad ska jag göra? Var någonstans? Tillsammans med vem? När? 

Hur mycket och hur länge? Vad ska hända sen? Enligt Abrahamsson (2010) är det 

viktigt att vara flexibel i arbetet med barn med autism, för genom det kan vi anpassa 

arbetet så att alla barn blir stimulerade och kan utvecklas.  

 

En person med autism behöver ofta hjälp med att fylla sin tid med meningsfulla 

aktiviteter, då det brukar vara svårt för personerna att själva ta sig för något.  Det som 

behövs är kartläggning av intresse, anpassning av material och erbjudande om miljöer 

med både vila och stimulans. Det behöver vara en balans så syftet med det som erbjuds 

är viktigt och bör utgå från den enskilda individen (http://www.Autism.se, 2016). 

 

Det förs mycket diskussioner idag om elever med autism utan utvecklingsstörning och 

deras skolgång särskilt med tanke på den skollag (2010:800) som trädde i kraft 2011. 

Elever med diagnosen autism har svårigheter inom den sociala interaktionen, 

kommunikationen och föreställningsförmågan vilket kräver en annorlunda lärandemiljö 

än den traditionella som erbjuds i grundskolan samt struktur och återkommande rutiner 

för att tydliggöra tillvaron för eleverna. Det är många aspekter att ta hänsyn till för 

pedagoger som möter de här eleverna i skolan, dessutom är det ett antal styrdokument 

som pedagogerna i grundskolan måste följa, vilket innebär att alla elever i grundskolan 

http://autism.se/
http://www.autism.se/
http://www.autism.se/
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har samma krav på sig att nå målen. Brist på kompetens hos grundskolpersonal kommer 

ofta fram i dessa diskussioner, dels från personalen själva men också från föräldrar som 

är oroliga för sina barns möjligheter till undervisning utifrån sina förutsättningar. Vi 

behöver en skola idag som kan möta alla elever oavsett individuella behov och 

förutsättningar.  
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3 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med arbetet är att belysa hur grundskolans personal enligt gällande skollag 

(2010:800) uppfattar att de kan erbjuda elever med autism en likvärdig utbildning. 
 

 

1. Hur uppfattar personalen elevernas behov? 

 

2. Vilken syn har personalen på vilka möjligheter och hinder som finns för att 

erbjuda elever med autism den likvärdiga utbildning de är i behov av? 
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4 Tidigare forskning 

 
Utifrån studiens syfte att belysa hur grundskolans personal enligt gällande skollag 

(2010:800) uppfattar att de kan erbjuda elever med autism en likvärdig utbildning 

presenteras här tidigare studier om inkluderande verksamheter. Då det är 

skolpersonalens syn jag vill belysa följer en studie om skolpersonals syn på stöd. 

Dessutom en avhandling om sociala svårigheter i en skola för alla, som jag tycker pekar 

på det som grundskolpersonalen har att förhålla sig till i relation mellan lärare och elev. 

Jag kommer också att presentera en studie från Storbritannien som fokuserar på 

skolpersonals uppfattningar om stöd till elever med autism.  

 

4.1 Inkluderande verksamhet 

I den här studien är Falkmers (2013) syfte att undersöka en verksamhet i arbetet med att 

inkludera elever inom Autismspektrumtillstånd (AST) för att få kunskap om vad som 

kan vara kritiska eller möjliga lärande- och samspelssituationer. En ökad förståelse av 

undervisning och lärande i inkluderande verksamheter kan bidra till att synliggöra vad 

som krävs för att eleverna ska få den skolgång de har rätt till. Här speglas en ganska 

mörk bild av hur delaktiga elever med autismspektrumtillstånd är i grundskolan men det 

presenteras också positiva resultat och det diskuteras åtgärder som möjligen kan leda till 

större delaktighet i grundskolan och då menas det att nyckeln är kunskap.  

 

Det krävs inte bara insikt i elevens situation utan även kunskap om hur AST påverkar 

elevens sätt att tänka och förstå samt att man som pedagog måste vara villig att ta 

konsekvenserna av det man ser och utifrån det anpassa klassrumsstrategier. Det finns i 

resultatet tydliga sociala intentioner i arbetet med elever inom AST. Samtliga 

informanter i studien anser att det är av stor betydelse att de sociala relationerna 

fungerar bra och att eleverna känner tillhörighet och är delaktiga. Det kommer också 

fram att det finns enskilda rum till eleverna som de kan nyttja vid behov, för att få 

energi till att orka med resten av dagen samt att det ges exempel på rastaktiviteter för att 

utveckla samspel. Dessutom finns det en vilja hos personalen att eleverna ska trivas och 

må bra (a.a.).  

 

Det här är en utmaning för skolan och Falkmer (2013) anser att man ska ta till vara 

elevens specialintresse, personer med AST har ofta något specialintresse, vilket kan 

fånga intresse för skolarbetet samt stärka personens sociala status i gruppen. Genom att 

skapa förtroende samt lyssna på elevernas önskemål kan stress och osäkerhet 

förebyggas. Kompetensutveckling sker inte kontinuerlig utan som punktinsatser och 

handledning ges till specialpedagoger och assistenter men inte till lärare (a.a.).  

 

4.2 Skolpersonals olika syn på stöd 

Lindkvist (2013) undersökte bland annat olika yrkeskategoriers syn på arbetet kring 

elever i behov av stöd och vilka strategier som ska användas för att det ska bli så bra 

som möjligt för eleverna. Avhandlingen omfattade all skolpersonal i en kommun och 

resultatet pekade på att olika yrkeskategorier har olika uppfattningar om stödet Det fria 

skolvalet anses av flera forskare vara anledningen till raset i den senaste Pisa-studien 

(Programme for International Student Assessment) (http://www.skolverket.se/statistik-och-

utvardering/internationella-studier/pisa/om-pisa-2015-1.255083, sökdatum 20161201). 

Samtidigt visade resultatet att det är en allt stökigare skolmiljö som bär en del av 

skulden för kunskapsfallet. En sida anses vara brist på tillräckligt stöd till elever i behov 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/om-pisa-2015-1.255083
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/om-pisa-2015-1.255083
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av särskilt stöd (Lindkvist, 2013). De vanligaste svaren som lyfts fram här och som ses 

som viktigast är lärarkompetens, tillgång till specialpedagogisk kompetens, föräldrars 

attityder, elevers motivation samt förmågan att behovsanpassa arbetsmetoder. Det 

framgick också i enkäten att 60 procent av ämneslärare, assistenter och förskollärare 

anser att det är viktigt att placera barn med särskilda behov i mindre grupper. Drygt 80 

procent av yrkesgrupperna angav att barns individuella brister är en vanlig orsak till 

behov av särskilt stöd, samtidigt ses som minst vanligt att grupper och/eller lärare anses 

fungera dåligt. Även rektorer ingår i den svarsgruppen, vilket anses vara intressant 

eftersom det här är en faktor som rektorer kan påverka, man kan enligt Lindkvist (2013) 

fundera över vad det får för konsekvenser. 

 

I det svenska skolsystemet är utgångspunkten idag att barn med särskilda behov ska gå i 

ordinarie grundskolor i stället för att plockas ut i speciella verksamheter. Elever i behov 

av stöd ska få det i klassrummet, vilket är en resursfördelning som ligger på 

kommunerna. Specialundervisning och specialpedagogik anses idag fungera som ett sätt 

att skjuta ifrån sig problem som finns i det generella skolsystemet och det behövs en 

översyn av det specialpedagogiska verksamhetsområdet i relation till det allmänna 

skolsystemet (a.a.). 

 

Vesterlund (2012) skriver i sin avhandling om pedagogers gemensamma reflektioner för 

att utöka erfarenhet och diskutera pedagogiska infallsvinklar. Vesterlund belyser 

sambandet mellan gemensamma reflektioner och gott ledarskap samt ett gott 

arbetsklimat i kollegiet. En slutsats utifrån studien pekar på samarbetet mellan 

pedagoger vilket innebär att de inte enbart utbyter pedagogisk kompetens utan att de 

även möter ett modernt samhälle i ständig förändring. Även Phillips (2012) menar att 

fördelarna med ett kollegialt arbete är att pedagogerna tillsammans utvecklar nya 

pedagogiska förhållningssätt. Vesterlund (2012) anser också att arbetssättet utvecklar en 

god lärmiljö. 

 

4.2.1 Personals uppfattning av stöd till elever med autism i Storbritannien 

Bond och Hebron (2012) har kommit fram till att i Storbritannien är cirka 70% av barn 

och ungdomar med autism utbildade i vanliga skolor. De olika behoven hos denna 

grupp av elever har lett till att man har främjat och utvecklat det här på lokal nivå. Det 

inkluderar vanliga skolor med bestämmelser som erbjuder bland annat personalresurser 

utöver dem som normalt tillhandahålls. Det är första gången det undersöks hur lärarna 

ser på sådana bestämmelser och dess utveckling över tid. Den aktuella studien var 

utformad för att undersöka uppfattningar om arbetet i fem stycken skolor motsvarande 

svensk grundskola och tre gymnasieskolor. Studien visar på unika upplevelser i en grupp 

av skolor som från början tog emot elever från en särskild skola när den stängdes. 

 

Studien gjordes det första året som de nya bestämmelserna infördes och sedan efter tre 

år följdes den upp. I studien ingick ledande lärare, vanliga lärare och tillhandahållande 

resurspersoner. Data analyserades med stöd av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

teoriska ram för att representera de komplexa sambanden mellan system och deras 

utveckling över tid. Iakttagelser och konsekvenser diskuterades i relation till teori och 

praktik (a.a.). 

 

Resultaten visar på utveckling över tid. Det ses som förvånande att skolorna initialt 

fokuserade på att konstruera intern kompetens för att genomföra dessa komplexa och 

mångfacetterade åtgärder. Emellertid började över tid skolorna att fokusera på en 

central nivå inom kommunen. Personalen betonade vikten av personlig planering för 
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elever genom individuella scheman, tillgång till interventionsgrupper och 

individualiserade klassrumsstrategier samt att bygga relationer, vilket kan ta lång tid. 

Vid planering fanns en åtanke om hur man till exempel skulle kunna utföra särskilda 

lektioner med stöd. Det sågs också som viktigt att kommunicera med övrig personal på 

skolan som arbetar med elever med autism samt dessutom genom nätverksträffar med 

andra som arbetar inom samma område bland annat för att utbyta strategier (a.a.).  

 

Personalen var lyhörd för elevernas sociala behov och gjorde individuella lösningar i 

enlighet med kraven från kommunen. I gymnasiet, fanns det också ett ökat fokus på att 

bygga oberoende och självständighet. Det visade sig bland annat att elever som inte 

klarade av att vistas i några sociala sammanhang när de började skolan senare deltog i 

gemensamma aktiviteter med sin klass. Gemensamt för skolor med personalresurser är 

att det finns en betydande inkluderande grundsyn och positiva attityder hos personalen 

(a.a.). 

 

4.3 Sociala svårigheter i en skola för alla 

Ingemar Gerrbo (2012) menar i sin avhandling att det är elevers sociala skolsvårigheter, 

snarare än de kunskapsmässiga, som är skolans största utmaning. Fokus i den här 

studien ligger i innebörden och kontextualiseringen av tanken om en-skola-för-alla, som 

den förstås av lärare från grundskolans vardagliga praktik. En rimlig utgångspunkt i 

idéen om en-skola-för-alla och dess gestaltning lär vara lärares arbete för och kring 

elever i behov av särskilt stöd, alltså skolans specialpedagogiska organisering. Syfte och 

forskningsfrågor i studien handlar om vad som i skolan kräver specialpedagogiska eller 

särskilda stödinsatser samt hur det särskilda stödet organiseras, förstås och förklaras. 

Empiri i form av klasslärares, specialpedagogers, speciallärares och rektorers berättelser 

samlades in från den specialpedagogiska praktiken. 

 

Resultatet pekar på sociala, snarare än kunskapsmässiga skolsvårigheter, vilket är en av 

skolans kanske största utmaning, specialpedagogiskt sett. Det kan uppfattas som att 

sociala samspelet mellan lärare och elev och elever sinsemellan kan ses som en nyckel i 

det fortsatta skolarbetet. Där samspelet ofta är svagt på grund av elevers olika sätt att 

tolka, förstå och socialt agera samt olika förmågor och förutsättningar leder det till 

skolsvårigheter. Skolans specialpedagogiska insatser, beskrivs som nära lärarskap, 

avståndsreducering, överbryggning, kollektiv förståelseutveckling samt dessutom och 

inte minst viktigt, genom att i klassrummet återkommande agera för och värna om 

elevers olikheter och lika rättigheter (Gerrbo, 2012). 
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5 Teoretisk ram 

 
 

Utifrån syftet att belysa hur grundskolans personal enligt gällande skollag (2011:800) 

uppfattar att de kan erbjuda elever med autism en likvärdig utbildning, finns det två 

fokus i texten. Det ena är skolpersonal/skolmiljön och det andra är elever med autisms 

behov av stöd då dessa fokus är beroende av varandra. Jag kommer att använda 

utvecklingsekologi som teoretisk ram för att analysera mina resultat, en teori som 

framförallt handlar om vad som kan påverka barns utveckling. Utvecklingsekologin 

beskriver mänsklig utveckling och samtidigt fokuserar den på helhet samt sammanhang 

i uppväxten, vilket förklarar att hela miljön påverkar barnet. Då barn vistas till stor del 

av sin uppväxt i skolan ses skolpersonalen ha en stor betydelse för utveckling, helhet 

och sammanhang. För att barn ska utvecklas i skolan, är det ur ett utvecklingsekologiskt 

perspektiv viktigt att se till både barnet och dess biologiska förutsättningar samt till den 

omgivande miljön. En viktig del i vuxen - elevrelationen är att den vuxne måste förstå 

elevens behov (Bronfenbrenner, 1979). Utifrån det har jag valt att belysa hur 

grundskolans personal uppfattar att de kan erbjuda en elev med autism en likvärdig 

utbildning. Då inte Bronfenbrenners system räcker till har jag dessutom använt Wings 

(1976) Symtomtriad för att förklara det behov av stöd grundskolans personal uppfattar 

hos elever med autism. 

 

5.1 Utvecklingsekologisk teori  

Det var den amerikanske psykologen och forskaren Urie Bronfenbrenner som 1979 

presenterade den utvecklingsekologiska teorin i sin bok ”The ecology of human 

development”. Han menar att den här teorin kan användas till att bedriva forskning i 

människors naturliga miljö. Utvecklingsekologin befinner sig där de biologiska, 

psykologiska och sociala disciplinerna möts. Bronfenbrenner menar också att barnet 

föds in i ett socialt sammanhang och från första stund skapar barnet sig nya 

erfarenheter. Eleverna skapar kunskap och utvecklar sitt tänkande och kunskapsutbyte i 

samspel med kamrater och lärare. Genom att lösa problem tillsammans med mer erfarna 

kamrater, skapas det möjligheter för barnet att utforska nya områden, det vill säga zonen 

för möjlig utveckling Bronfenbrenner (1979).  
 

Enligt Bronfenbrenner (1979) själv är det han som främst ansett att omgivningen spelar 

in på barns utveckling, han menar att utveckling sker då hela omgivningen fungerar. 

Alla delar av miljön måste fungera för att kunna skapa en bra helhet för ett barn, det 

krävs därför samarbete mellan barnets olika vistelsemiljöer. Utvecklingsekologin består 

av ett ökande antal större grupper, runt barnet, av inflytande som i slutändan kulminerar 

med alla erfarenheter från ett barns hela livstid. 
 

Bronfenbrenner kallar de olika nivåerna (se figur 1) för att förklara mänsklig utveckling  

Mikrosystemet, Mesosystemet, Exosystemet och Makrosystemet, och det var de fyra 

nivåerna som fanns med från begynnelsen, senare la han till Chronosystemet. De olika 

nivåerna innesluter varandra och ligger därför inte hierarkiskt ovanför varandra.  
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Figur 1 Egen tolkad bild inspirerad av Bronfenbrenners schematiska bild 

 

 

Mikrosystem är där barnet befinner sig i sin närmiljö, och kan bestå av familj, kompisar, 

skolan, fritidsmiljö m.m. Här har man den närmaste interaktionen mellan barnet och 

närmiljön. Barnet är medskapande av närmiljön, inte passiv, och den största delen av 

forskningen har fokuserat på mikrosystemet. 

 

Mesosystem innebär samspel mellan närmiljöer, alltså samverkan mellan två i 

mikrosystemet och koppling mellan kontexter, vilket kan vara nog så viktigt för barnet i 

förhållande till vad som sker i de olika närmiljöerna. Det kan vara relationer mellan 

familj och skola, skolan och fritid, familj och kompisar, dessutom kan ett barn som blir 

avvisat av en förälder få svårigheter i skolan och så kan även kompisars inflytande ställa 

till det i familjen. 

 

Exosystem utgörs av erfarenheter i den sociala närmiljön som ligger utanför den direkta 

vardagsverkligheten så där har barnet inte direkt en aktiv roll, men det kan ändå påverka 

erfarenheter i en omedelbar kontext såsom till exempel skolans organisation, 

lokalpolitik och kommunala resurser. 

 

Makrosystemet är attityder/ideologier i den kultur där barnet lever som tillexempel 

religion, kultur och landets lagar däribland skollagen. Här samspelar exosystemets 

faktorer med samhällsförhållanden, normer och värderingar på nationell nivå. Dessutom 

berörs barnet av andra omständigheter i livet, exempelvis traumatiska upplevelser (a.a).  
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Chronosystemet som kom till senare än de tidigare systemen finns inte med på den 

schematiska bilden men den innehåller stora livsövergångar, miljöhändelser och 

historiska händelser som inträffar under utvecklingen. Det är specifika händelser som 

syftar till att ändra hur barnet interagerar med andra att flytta till en annan stad är ett 

exempel, att få ett syskon, börja skolan, skilsmässa, pubertet eller att bli allvarligt sjuk.  

 

Det krävs några viktiga komponenter för att förklara Bronfenbrenners teori enligt 

Andersson (2002) Vilka jag här presenterar i punktform: 

 

• Ekologisk validitet där det biologiska villkoren för individens utveckling ses som lika 

betydelsefulla som de miljömässiga men det är framförallt samspelet som behöver 

uppmärksammas och då behöver vi veta mer om miljösidans funktion i det ekologiska 

systemet (a.a.). 

 

• Fenomenologiskt perspektiv vilket innebär individens egen upplevelse av sin situation 

och miljö. Det är inte objektiva egenskaper eller förhållanden i miljön utan hur de 

upplevs av individen och som kan förklara barnets upplevelse i systemet (a.a.). 

 

• Interaktionistiskt perspektiv ses som grundläggande för modellen då 

utvecklingsförloppet ses som ett resultat av samspel mellan den växande personen och 

miljön. Det finns en ömsesidighet i miljö-individrelationen som att de båda påverkar 

varandra, i vart fall kan individen påverka en del av sin miljö vilket leder fram till en 

syn på miljö-individ som ett system (a.a.).  

 

• Utvecklingsbegrepp där tonvikten för barns utveckling ligger på innehållsnivå vad 

barnet förstår, uppfattar, oroar sig för, önskar, funderar på och lär in samt hur dessa 

psykologiska resurser blir olikartade som en funktion av de miljöer barnet utsätts för 

och interagerar med (a.a.).  

 

• Systemperspektiv och miljöbegrepp som inte innefattar enbart den omedelbara 

närmiljön utan rymmer även omgivningen eller samhället i ett makrobetonat 

perspektiv. Miljön ses här som en samling beroende strukturer där den ena innefattar 

den andra. Utanför de direkta miljöerna som den utvecklande personen har kontakt 

med finns omständigheter som indirekt får konsekvenser för personens utveckling 

genom interaktioner och påverkan av andra (a.a.).  

 

• Mikrosystemets element är ett mönster av roller, relationer och aktiviteter mellan 

personer som den utvecklande individen upplever i en bestämd närmiljö med 

särskilda fysiska och materiella villkor (a.a.).  
 

För barns utveckling i skolan måste man utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet 

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

viktigt att se båda delarna då det finns en koppling mellan dem, eftersom barn påverkas 

av sin omgivning. Det är av stor vikt att skolan förstår sambandet samt att de 

verksamma lär sig under vilka processer som utveckling sker hos barn och även 

förståelse för vilken betydelse omgivningen har (Andersson, 1986).  

 

Syftet med min undersökning tar som utvecklingsekologi sin utgångspunkt i den 

utvecklande individen och att utveckling innebär att barnens lärande förändras genom 

de omgivande miljöer som de utsätts för och interagerar med. Utifrån det använder jag 
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den som teoretisk ram när jag har analyserar mina resultat. För skolpersonalen är det här 

viktigt att veta, då de kan behöva samarbeta med en större omgivning för att skolgången 

och undervisningen ska fungera. 

 
5.2 Symtomtriaden 

Lorna Wing (1976) var den som tillsammans med Judith Gold på sjuttiotalet 

presenterade symtomtriaden (se Figur 2) och menade då att det är tre huvudsakliga 

områden som skapar problem för personer med autism, det är social interaktion, 

kommunikation och föreställningsförmåga. De menar också att man både hemma och i 

skolan kan hjälpa barnen att komma förbi sina svårigheter. Wing jämför problemet med 

de svårigheter som möter föräldrar och lärare till döva eller blinda barn. Man kan inte 

bota handikappen, men barnen kan lära sig att utnyttja sina individuella resurser på 

bästa sätt.  

 

 

                        Social interaktion                              Kommunikation 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

                                

  

Föreställningsförmåga 

 

 

Figur 2 Egen tolkad bild av Lorna Wings symtomtriad. 

 

Först då grundläggande beteende lärts in kan läraren gå vidare, men pedagogiken måste 

vara anpassad till barnens funktionsnedsättning (a.a.). 
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6 Metod 

 
Som metod har jag valt att göra en empirisk kvalitativ undersökning, då mitt syfte är att 

belysa hur grundskolans personal uppfattar att de kan erbjuda elever med autism en 

likvärdig utbildning. För att få svar på mina frågeställningar: hur uppfattar personalen 

elevernas behov och vilken syn har personalen på vilka möjligheter och hinder som 

finns för att erbjuda elever med autism en likvärdig utbildning, har jag valt att göra 

intervjuer samt att använda mig av en hermeneutisk ansats vilken handlar om att försöka 

förstå och tolka hur personalen uppfattar sin verklighet. Jag kommer här redogöra för 

mitt tillvägagångssätt. 

 
6.1 Kvalitativ metod 

Då min utgångspunkt är att få en djupare förståelse utifrån syftet att belysa hur 

grundskolans personal uppfattar att de kan erbjuda elever med autism en likvärdig 

utbildning, använder jag mig av en empirisk kvalitativ metod med en hermeneutisk 

ansats för att fånga personalens uppfattningar och återspegla dessa. Den empiriska 

vetenskapen kännetecknas av kunskaper som grundas på observationer från 

verkligheten (Patel och Davidsson 2010). Här är det personalens observationer som min 

studie grundar sig på.  

 

Ahrne och Svensson (2015) menar att beteckningen kvalitativa metoder kom fram under 

senare hälften av 1900-talet som en motsats till kvantitativa men att benämningen 

egentligen inte är så bra, tyvärr finns det inte någon bättre term idag (a.a.) Jag kommer 

därför att använda mig av den termen.  

 

Patel och Davidson (2010) anser att kvalitativa metoder passar när förståelse söks 

genom att beskriva och analysera processer i specifikt avgränsade miljöer, såsom i detta 

fall i undervisningen för elever med autism. De menar att den kvalitativa metoden 

innebär att nå en djup kunskap genom att ta reda på synsätt och uppfattningar. Det 

handlar även om att identifiera och bestämma något som inte redan är känt eller som 

bara är känt till en viss del. Samtidigt pekar Bryman (2011) på att det finns flera skäl till 

den osäkerhet som existerar bland författare angående att beskriva vad kvalitativ 

forskning egentligen är, för att det finns en uppsjö av olikartade metoder. 

 

6.1.1 Hermeneutisk ansats 

För att få skolpersonalens erfarenheter och kunskaper utifrån det utvecklingsekologiska 

perspektivet, utgår jag här ifrån en hermeneutisk ansats. Enligt hermeneutiken förs 

dialoger och verkligheten studeras genom andra människors tankar och föreställningar. 

Den hermeneutiska ansatsen är en forskningsprocess där forskaren först behöver ha en 

förförståelse om det som ska undersökas, för att sedan kunna föra dialoger med olika 

personer och efter varje dialog kunna tolka det som sägs för att komma fram till en 

förståelse (Thurén, 2007).  
 

Inom hermeneutiken talas det om ett växelspel mellan förförståelse och erfarenhet och 

mellan del och helhet, det brukar kallas den hermeneutiska cirkeln eller den 

hermeneutiska spiralen som ses som ett bättre ord i sammanhanget. Det talar för att 

större erfarenhet leder till bättre förförståelse som i sin tur ger finare nyanser (Thurén, 

2007). Alvesson och Sköldberg (2007) menar dessutom att idag ses den hermeneutiska 

grundcirkeln vara resultatet av flera cirklar. Tolkningsprocessen som cirkulerar igenom 
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tolkningsmönster, text, dialog med text samt att uttolkande även genomsyras av två 

primära hermeneutiska cirklar, en mellan del och helhet och en mellan förförståelse och 

förståelse. 

 

6.2 Intervju 

För att försöka förstå och tolka innebörden i skolpedagogers resonemang i sitt 

pedagogiska arbete med elever med diagnosen autism har jag valt att använda mig av en 

kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod. Styrkan med den kvalitativa metoden är 

att en väl genomförd intervju kan ge kunskaper och ökad förståelse, vilket kan förbättra 

människans situation (Kvale & Brinkmann, 2014). Under intervjuerna lyssnade jag på 

hur informanterna uppfattar elevernas behov samt deras syn på möjligheter och hinder 

för att erbjuda en likvärdig utbildning, då mitt mål var att få mer kunskap och förståelse 

för situationen. Enligt Bryman (2011) är den kvalitativa intervjun avsedd för att få 

informantens synpunkter och den ska svänga åt olika håll för att fånga in det som 

informanten uppfattar som viktigt och relevant.  
 

Den vanligaste formen av intervju är ett möte mellan intervjuare och informant, där den 

förstnämnde ska få den andra att lämna ifrån sig så mycket information som möjligt. 

Forskaren vill veta vad någon annan vet, tycker, vill eller tänker på (Fangen & 

Sellerberg, 2011). Enligt Ahrne & Svensson (2015) är den kvalitativa 

forskningsintervjun ett planerat ämnesfokuserat samtal med tydligt syfte. Strävan här är 

att nå utöver det vardagliga utbytet av åsikter för att erhålla grundligt prövade 

kunskaper.  

 

Jag använde mig av intervjuguide med halvstrukturerade frågor det vill säga att det vare 

sig var ett öppet samtal eller ett stängt strukturerat frågeformulär. Kvale och Brinkmann 

(2014) definierar det som en intervju med syfte att få en redogörelse av den intervjuades 

livsvärld med avsikt att tolka meningen med det beskrivna. Intervjuguiden ger en 

översikt över de ämnen som ska tas upp, utifrån betydelse för forskningsämnet, och 

förslag på följdfrågor. Det är upp till intervjuaren hur strikt guiden ska följas och i 

vilken utsträckning informanternas svar bör utvecklas (a.a.). Bryman (2011)  kallar det 

för en semistrukturerad intervju där processen är flexibel och tyngdpunkten ligger på 

informanternas egen uppfattning och tolkning av frågorna.  

 

Jag hade åtta frågor och mellan tre och fem följdfrågor till varje fråga som jag ställde 

om inte svar på följdfrågorna kom upp spontant från informanterna. Då jag använde mig 

av ett språk som hör hemma i skolans värld tycker jag att informanterna fick rätt 

förutsättningar samt att de uppfattade mina frågor och kunde svara på dem. Det är 

viktigt att utforma frågorna så att det underlättar svaren men samtidigt får de inte vara 

alltför specifika och inte ledande samt att det måste vara ett begripligt språk för 

informanterna. Det är också viktigt att hålla sig till generella tumregler såsom att ha 

undersökningens syfte och frågeställning i åtanke och precisera vad man är ute efter. 

Det är inte acceptabelt att ta upp informanternas tid med irrelevanta frågor och de fyller 

inte heller någon funktion för resultatet i undersökningen (Bryman, 2011). Innan varje 

intervju läste jag upp mitt syfte och mina frågeställningar för att det inte skulle vara 

oklart vad jag ville undersöka.     

 

6.2.1 Pilotintervju 

För att prova intervjuguiden och se om jag skulle få svar på mina frågor gjorde jag en 

provintervju. Bryman (2011) anser att det är viktigt med provintervju för att se om 

frågorna uppfattas av informanterna så som intervjuaren har tänkt sig, samt att 
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intervjuaren kan få vana att ställa frågorna i instrumentet och ta ställning till frågornas 

ordningsföljd. Förutom det är tanken att prova om helheten på undersökningen känns 

bra. Vidare bör pilotintervjuer genomföras på personer som motsvarar den grupp som 

kommer att ingå i den faktiska undersökningen dock inte i det urval som gjorts utifrån 

populationen. Vid sannolikhetsval måste man då välja bort de personer som ingått i 

pilotstudien (a.a.). Med tanke på det gjorde jag provintervju med en kollega som arbetar 

i en liknande klass som informanterna. Jag bad om synpunkter på mina frågor och 

uppmuntrade provinformanten att komma med kritik på såväl innehåll som upplägg. 

Det ledde till att jag ändrade ordningsföljd på några frågor samt justerade några andra. 

Det gav mig också ungerfärlig tidsaspekt för intervjun. Varje intervju tog cirka 50 

minuter.  

 

6.3 Urval 

Det framgår av syftet och mina frågeställningar att det är pedagogernas uppfattningar, 

av elevers behov samt deras syn på möjligheter och hinder för att erbjuda elever med 

autism den likvärdiga utbildning som de är i behov av, som jag ville undersöka. Utifrån 

det intervjuade jag personal på en skola där det fanns elever med autism. Jag mailade 

till ett antal grundskolor i en kommun och min tanke var att få svar från åtminstone två 

olika skolor för att få ett bredare resultat, vilket dessvärre misslyckades. Jag fick endast 

svar från en skola och på den skolan gjorde jag undersökningen. Jag mailade mitt 

missivbrev till personalen.  

 

De som ingick i studien var två grundskollärare, den ena med erfarenhet som lärare i 

tjugo år, som har arbetat med autism tidigare på högre stadier. Den andra har jobbat som 

lärare i fem år och har erfarenhet från att jobba i klass med elever med autism, tidigare 

jobbade hon i reklambranschen. Dessutom ingick en specialpedagog med trettioett års 

yrkeserfarenhet, med förskollärarexamen i botten och med specialpedagogutbildning, 

samt erfarenhet från jobb som speciallärare. Den fjärde personen i studien jobbar som 

assistent, och på den här skolan kallas hon elevstöd. Hon har jobbat i en skola i USA 

med barn med autism, hon har en amerikansk hälso- och beteende vetenskaplig 

utbildning samt är utbildad i autism och tydliggörande pedagogik. De båda lärarna och 

elevstödet arbetar med elever yngre år och specialpedagogen mer övergripande på 

skolan. Jag gjorde ett målinriktat val då jag sökte överensstämmelse mellan min 

frågeställning och urvalet, vilket är vanligt när man söker relevanta personer för 

specifika forskningsmål (Ahrne & Svensson, 2015). Även Bryman (2011) menar att de 

flesta som skriver om urvalstekniker rekommenderar den tekniken vid intervjuer.  

 

Bryman (2011) påtalar att ofta kommer frågan om hur stort urvalet bör vara och det är 

inte lätt att komma med ett definitivt svar på det då det beror på flera faktorer och 

överväganden. Det påverkas också utav tid, ekonomi och flera andra faktorer. Genom 

ökat stickprov ökar däremot sannolikheten för större precision i samplet vilket vidare 

leder till minskat samplingsfel. Ju större urval desto större sannolikhet att komma 

närmare medelvärdet för populationen. Mitt urval är litet med endast fyra informanter så 

det kan ligga något längre från populationen än vad ett medelvärde skulle ha gjort.  

 

Med det här lilla urvalet är jag tveksam till om det går att generalisera med resten av 

populationen. Även om det är ett representativt urval kan frågan bli vad det är 

representativt för? Det är så mycket som spelar in enligt Bryman (2011), i den här 

studien kan det vara att generalisera med annan personal som ingår i skolans 

organisation. Det kan också vara personal på andra skolor med liknande arbetssituation, 
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dock kan det då skilja på skolors storlek, och vart de ligger, i städer eller på landet och 

så vidare (a.a.).  

 

6.4 Genomförande 

Informanterna arbetar i en klass med flera elever med autism men intervjuerna kom 

mest att kretsa kring en elev som har något svårare form av diagnosen men de uttalade 

sig även generellt om elever med autism utifrån tidigare erfarenheter.  

 

Jag lät informanterna bestämma tid och plats för intervjuerna, jag ville inte hamna i 

någon tidspress eller sitta i störande miljö under intervjutillfället. Jag informerade dem 

om frivilligheten i sitt deltagande och rätten att avbryta sitt deltagande om så önskas. 

Människor som ställer upp på intervjuer förtjänar att man tar hänsyn till deras behov 

och önskemål när det gäller tid och plats och att de får sitta ostört under tiden (Bryman, 

2011). Jag besökte informanterna och intervjuade de en och en på deras arbetsplats där 

vi kunde sitta ostört. Det kan ha påverkat tolkningen av materialet och förståelse för 

informanternas svar då jag fick se miljön som pedagogerna verkar i vilket är positivt 

enligt Bryman (2011). 

 

Det är också viktigt att ha en tillförlitlig bandspelare för att senare transkribera 

inspelningen och för att helhjärtat kunna rikta hela koncentrationen på intervjun 

(Bryman, 2011, Ahrne & Svensson 2015, Fangen 2011). Bandspelaren som jag använde 

mig av var en app på min Ipad som liknar en gammal hederlig kassettbandspelare.   

 

6.5 Bearbetning  

Genom att det endast var personal från en skola som jag intervjuade har jag tittat efter 

likheter och skillnader i deras svar som jag presenterar i mitt resultat. Bryman (2011) 

och Dahmström (2011) uppmanar intervjuare att inte vänta med transkribering till alla 

intervjuer är gjorda då det innebär att texter som ska analyseras bland annat ökar 

voluminöst. Banden transkriberade jag därför direkt efter intervjuerna och jag förde 

parallella anteckningar om intervjuns fysiska sammanhang och mina intryck, vilket är 

av godo enligt Ahrne och Svensson (2015). Under den första transkriberingen råkade 

jag trycka bort inspelningen men lyckades rädda den genom att starta samma app med 

kassettbandspelaren i telefonen så att det fördes över dit. Däremot föll lite av svaret på 

första frågan bort och jag fick kontakta specialpedagogen, som var först ut bland 

informanterna, och få svar på den frågan igen. Det kan ha påverkat svaret som 

förmodligen inte blev exakt detsamma som första gången.  

 

Både Fangen (2011) och Ahrne och Svensson (2015) anser att man sedan bör ta bort 

överflödigt material som upprepningar, avvikelse och det som är irrelevant utifrån 

studiens syfte. Jag granskade intervjuskrifterna och valde ut de delar som var väsentliga 

utifrån mitt syfte för att göra materialet mer hanterbart inför analysen. Det är studiens 

syfte som får avgöra hur renskrivningen ska gå till, vad som ska redigeras, utifrån om 

det är uttrycksform eller som här innehåll som är  det viktiga, då är själva talspråket inte 

det tongivande. Det kan också vara bra att sända texten till informanterna för feedback 

och eventuella tillägg, det har jag dock inte gjort. Det är mycket tidskrävande att 

transkribera men det är också viktigt att bearbeta hela texten och sedan komprimera den 

i en sammanfattning på några sidor med relevanta citat (a.a.).  

 

Med sax och färgade pennor separerade jag svaren ifrån intervjun för att få svar på mina 

frågeställningar, det var ett gediget arbete. Bryman (2011) kallar det här för kodning när 

marginalanteckningar och en successiv utveckling leder till vissa rubriker och så står det 
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vidare: ”Förr i tiden innebar detta att man med hjälp av sax och tejp klippte och 

klistrade i pappersmaterialet, men nu görs det med datorns hjälp.” (Bryman, 2011. sid. 

527). Det var ett mönster som växte fram i mitt material då jag letade efter likheter och 

skillnader i informanternas svar som ledde fram till presentationen av mitt resultat (se 

Figur 3-5).  
 

6.6 Analys 

För att få informanternas erfarenheter och kunskaper utifrån det utvecklingsekologiska 

perspektivet, användes en hermeneutisk ansats. Genom att använda mig av 

Bronfenbrenners (1979) utvecklingekologiska teori med det schematiska systemet (se 

Figur 1, s. 31) har jag analyserat mina resultat. Jag har dessutom analyserat resultatet 

utifrån Lorna Wings (2012) symtomtriad vilken innebär en nedsatt förmåga inom social 

interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga. Utifrån dessa teoretiska ramar 

har jag letat efter likheter och även skillnader i informanternas svar för att försöka fånga 

deras uppfattningar. 

 

Empirisk, betyder att man ska analysera och beskriva vad ett antal personer har sagt vid 

en intervju (Marton och Booth, 2000). Vilket innebär att jag har valt att beskriva hur 

något uppfattas och ses av mina informanter och inte hur något egentligen är. Det 

handlar inte om att något är sant eller falskt utan om vad man studerar. Det man bör 

komma ihåg är att forskaren som ställer frågor är en del av informantens livsvärld vilket 

kan tänkas påverka resultatet (a.a.).  
 

6.7 Etiska överväganden  

Forskningskravet betyder att befintliga kunskaper utvecklas och fördjupas och att 

metoder förbättras. Det finns även ett krav på individskydd, som säger att individer inte 

får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Dessa två krav 

måste alltid vägas mot varandra inför varje vetenskaplig undersökning för att se värdet 

av det förväntade kunskapstillskottet gentemot möjliga risker i form av negativa 

konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare och eventuellt tredje person. I vissa 

fall behöver medborgarnas ställning stärkas och då krävs regler och rekommendationer 

för deras intressen. Vidare står det att forskningskravet i en mängd fall väger tungt. Här 

räknas bland annat studier av samband mellan arbetsmiljöfaktorer och psykiska och 

fysiska störningar in (Vetenskapsrådet 2011, Etikprövningslagen (2003:460)). Min 

tanke här är att en studie av min art skulle kunna leda till att pedagoger runt elever med 

autism kan få större kunskaper och insikter, vilket i sin tur kan gynna eleverna. Då det 

är pedagogerna jag vänder mig till anser jag att riskerna för att eleverna ska utsättas för 

någon form av skada eller lidande är små. Kunskapstillskottet för skolpersonalen ser jag 

här som något värdefullt då det är: — ”normen för att människan bör eftersträva 

kunskap”  enligt Vetenskapsrådet (2011, s. 16).  

 

6.7.1 Validitet 

Validitet innebär giltighet och om forskaren verkligen mäter det den avser att mäta. 

Validitet i kvalitativa intervjuer speglar huvudsakligen den bild som intervjudeltagaren 

beskriver (Vetenskapsrådet, 2011). Det har varit min utgångspunkt att försöka återge 

den bild informanterna har delgett mig under intervjun. Genom att ha halvstrukturerade 

begränsade frågor hölls intervjun inom ämnet. I mina frågeställningar klargjorde jag att 

det inte är några objektiva fakta som kommer speglas av intervjuernas resultat. Snarare 

är det fyra personer som är verksamma i en grundskola, med elever med autism, som 

ger uttryck för sina uppfattningar av att erbjuda elever med autism en likvärdig 

utbildning. Det jag sedan har gjort är att koppla det till tidigare forskning och teorier för 
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att komma till en egen slutsats. Då jag konstruerade mina frågor utifrån syftet och 

frågeställningarna samt genomförde en pilotintervju, anser jag att validiteten är hög. 

 

6.8 Metodkritik  
Den kvalitativa forskningen har fått kritik för att endast visa en liten och ej representativ 

del av befolkningen i statistisk mening, vilket kan stämma in här. Jag valde att göra en 

kvalitativ intervju framför enkät för att kunna ställa följdfrågor och gå på djupet vilket 

inte enkät tillåter. Det som dock kan ses som negativt med intervju som instrument är 

att den kräver mycket tid, på grund av transkribering av intervjuerna. Det leder också 

till att endast ett fåtal personer får möjlighet att bidra med sina åsikter. Metoden leder då 

inte till några generella resultat på skolan, utan är personalens individuella uppfattningar 

(Bryman, 2011). Jag anser ändå att deras uppfattningar är intressanta i förhållande till 

vad som står i skollagen (2010:800). Informanternas egna ord bidrar till möjligheten att 

problematisera det pågående arbetet där syftet är att erbjuda elever med autism en 

likvärdig utbildning. Det finns alltid en risk för att viktig information feltolkas eller går 

förlorad och det är jag medveten om samt att analysen i slutänden är min egen tolkning.   
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7 Resultat 

 
Jag vände mig till grundskolpersonal med olika yrken och arbetsuppgifter för att jag 

erfarenhetsmässigt vet att det brukar krävas ett fungerande samarbete mellan flera olika 

professioner runt elever med autism. Personalens uppfattningar utgår här ofta ifrån en 

elev, här kallad eleven, men också mer generellt och/eller utifrån deras tidigare 

erfarenheter. Det går inte lyfta fram skolpersonalens syn på möjligheter och hinder för 

att erbjuda elever med autism en likvärdig utbildning utan att samtidigt lyfta fram 

elevernas behov, vilket är det som skolpersonalens uppfattningar grundas på.   

 
Resultatet nedan presenteras, utifrån skolpersonalens uppfattningar om elevers behov 

samt synen på möjligheter och hinder för att erbjuda elever med autism en likvärdig 

utbildning, utifrån följande problemformuleringar:  

 

1. Hur uppfattar personalen elevernas behov? 

 

2. Vilken syn har personalen på de möjligheter och hinder som finns för att 

erbjuda elever med autism den likvärdig utbildning de är i behov av? 

 
 

7.1 Skolpersonalens uppfattning om behov hos elever med autism 

 

Personalen är överens om att elever med autism är i behov av trygghet, tydlighet, 

flexibilitet, hjälp att tolka och förutsägbarhet för att förstå sin omvärld. Genom ett 

gemensamt förhållningssätt säger de sig kunna möta eleverna utifrån sina 

förutsättningar och med det som grund kan de ge elever med autism stöd för att 

utvecklas inom dessa områden ”…sen måste man ha ett stort hjärta och ett gott 

tålamod” (Specialpedagogen).   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3, Skolpersonalens uppfattning om behov hos elever med autism 
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7.1.1 Trygghet 

Personalen anser att elever med autism är i behov av trygghet för att må bra då det inte 

finns en naturlig förståelse för vad som ska hända under dagen och då framhåller de att 

det är en tydlig och anpassad lärmiljö som skapar trygghet. De säger också att det krävs 

att ha en plan för det oförutsägbara och för att minska stressen hos eleverna:    

 

”… när det är utagerande att man tycker att agerandet är fel men det gör inte 

att man tycker mindre om eleven…särskilt när man har en elev som i vårt fall 

här som faktiskt kan känna empati och må dåligt efter han har varit i affekt så 

tror jag att det är väldigt viktigt det…att det fortfarande ska finnas trygghet på 

skolan och man ska kunna falla tillbaka in i dagsrutinen och 

dagsrytmen”(elevstödet) 

 

Elevstödet anser att de har landat i något som känns bra, trygghet är en förutsättning och 

det märks att den här eleven med autism är trygg vilket hon känner glädje över och den 

kombinationen trygghet och glädje ser hon som jättestor.   

 

”…han måste följa regler för annars blir det konsekvenser… och bygga på det 

annars rasar allt”(elevstödet) 

 

”…genom tydliggörande pedagogik, genom att ha ett schema över dagen och 

uppgifter…ger trygghet” (lärare 1) 

 

Genom att ha ett elevstöd genom hela skoldagen anser personalen att det erbjuder den 

trygghet som eleven med autism är i behov av, samtidigt ser specialpedagogen att det 

finns en risk för att eleven blir beroende av den personen. 

 

”… om man går fram och pratar med elevstödet så kan eleven be en att gå eller 

faktiskt handgripligen köra ut en ur rummet… så kan det vara… och att det blir 

elevstödet och eleven på rasten därför att elevstödet är ju den som eleven 

känner sig trygg  med och som bäst kan avleda och liksom ta hand om de 

specifika behov som eleven har….”(specialpedagogen) 

  

7.1.2 Tydlighet 

Hos elever med autism uppfattar personalen ett behov av tydlighet eftersom det är svårt 

att förstå sammanhang. Miljö och handlingar måste göras hanterbara. På morgonen har 

elevstödet förberett dagens schema då personalen uppfattar det som att vetskapen, av 

vad som förväntas av en elev med autism och hur det är upplagt, vad som ska göras 

samt hur det ska göras, erbjuder tydlighet .  

 

”…så att det blir som en röd tråd genom hela dagen och det är det som funkar 

bäst”(elevstödet) 

 

De är alla eniga om att det är schema och intresse som styr men samtidigt handlar det 

om dagsformen. Om eleven kommer till skolan väl förberedd så kan skolarbetet vara 

igång redan fem minuter senare. Däremot om eleven är oförberedd och kanske inte har 

fått svar på vissa frågor hemma så kan det dröja en halvtimme eller mer innan arbetet är 

igång. Elevstödet förklarar att : 
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”…då anpassar man ju efter det ..sen lägger vi inte om schemat speciellt 

mycket… för det är ju inte bra…då blir det en nervositet och oro och det kan ju 

ta lite längre tid att komma igång ..och vi har alltid luft i schemat och jag 

förbereder varje dag” (elevstödet)  

 

Specialpedagogen säger att det behövs en tydlighet från alla vuxna på skolan idag när 

det inkluderas allt fler elever i olika behov av stöd. 

 

”…framförallt att man vågar stå upp för att vara vuxen och ha tydliga gränser 

när det behövs för det kan vara svårt att sätta dem gränserna”  

(specialpedagogen) 

 

7.1.3 Flexibilitet 

Personalen säger att det inte är bra att ändra så mycket runt elever med autism såsom till 

exempel i schemat men trots det upplevs ett behov av en viss flexibilitet och det kan då 

enligt elevstödet röra sig om att lägga bort vissa uppgifter då man märker att det inte är 

läge för det just idag utan man får kanske skjuta på det till en annan dag då eleven är 

mer fokuserad.  

 

”Elevgruppen med elever med autism blir större och större. Det märks…att den 

gruppen ökar i skolan samtidigt med att vi blir mer mångkulturella vilket ökar 

trycket på oss…vi behöver nog vara mer och mer flexibla i vårt upplägg av 

lektioner, miljötänk…ja det behöver vi…” (lärare 1) 

 

Även att kunna byta miljö vid behov av det för att möjliggöra bästa möjliga 

kunskapsinhämtning och/eller lugn och ro. Vid utbrott upplever personalen också att det 

behövs flexibilitet och de tycker att de har utrymme för att hjälpas åt med det. 

Elevstödet uttrycker tacksamt:  

 

”…alltså alla stöttar ju varandra bara idag när en annan assistent kom in, 

prestigelöst, för att byta elev vid utbrott… för att det är bäst för eleven det 

handlar inte om oss..idag var det här bäst för eleven och då bytte vi eleven mår 

ju inte bra….personalbyte och miljöombyte jag kände att eleven inte skulle in i 

rummet där utbrottet skett och det finns stora möjligheter till det….” 

(elevstödet) 

 

7.1.4 Hjälp att tolka  

På grund av att elever med autism har begränsad föreställningsförmåga uppfattar 

personalen att eleven har svårt att hantera relationer. De menar att då människor ofta, 

dock inte alltid, känner in varandra vilket är en förmåga som anses saknas hos elever 

med autism: 

 

”…inkänningsförmåga och empati även om många som inte har autism inte 

heller har det, men det är en bristvara i vårt samhället för övrigt också 

nuförtiden men det har varit viktigare tidigare… det är fortfarande viktigt.. det 

kan vara ett samhällsproblem också” (specialpedagogen) 

 

Då elever med autism saknar förståelse för att andra människor har känslor ser 

personalen som viktigt att man tydligt förklarar när något gör ont eller att någon blir 

ledsen eller sårad på grund av elevens handling. Samtidigt ser lärare 1 att den här eleven 

har någon form av behov av närhet på sina egna villkor och det uppfattas som att det 
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söks mest hos elevstödet. Med bristande föreställningsförmåga säger specialpedagogen 

att elever med autism kanske inte behöver hetsa upp sig över saker som inte har hänt 

och då menar hon att elever med föreställningsförmåga kan måla upp scenarier i 

huvudet som kanske stressar mer än själva händelsen:  

 

”… att kunna tänka ut hur man ska ha en strategi för att möta en situation så 

en bristande föreställningsförmåga kan ju vara ett hinder i det fallet kan jag 

tänka mig… och inlärningsmässigt också att kunna föreställa sig saker och ting 

när man får det förklarat för sig vad det nu är…” (specialpedagogen) 

 

Elever med autism går ofta mellan verkligheten och en fantasivärld och då uppfattar 

personalen och framförallt elevstödet som arbetar närmast eleven, att det är viktigt att 

förklara och försöka komma innanför fantasivärlden för att tydliggöra situationen här 

och nu.  

 

”…få in det i det hela liksom att du är den du är…du är inte Bamse till exempel 

för att kunna förstå liksom att jag är en person och det är samma sak som att vi 

pratar mycket om…att dem inte ska prata om sig själv som tredje person utan 

det är jag och det är du för att få en annan blick” (elevstödet) 

 

”…eleven har svårt att ta till sig instruktioner…behöver mer tid och hjälp för 

att ta till sig och stanna i nuet…lever i en fantasivärld halva tiden” (lärare 1) 

 

Elevstödet uppfattar också den här elevens sätt att tolka utifrån sina egna erfarenheter. 

När de i klassen pratade om att man inte fick kasta mat i matsalen och varför det inte 

var bra, svarade någon elev att det kostar pengar och så vidare. Då räckte eleven med 

autism upp handen och svarade utifrån en händelse som inträffat tidigare: 

 

”...det är för att NN (elevstödet) blir så arg när hon får mat i ansiktet och på 

glasögonen” (Lärare 1) 

 

7.1.5 Förutsägbarhet 

Här erbjuds ett eget arbetsrum med lugn och ro vilket kan bidra till att eleven varje dag 

som han kommer till skolan vet han vart han ska ta vägen och vad som förväntas och 

krävs av honom. Rummet är ganska avskalat och tydligt vilket alla fyra i personalen 

framhåller som viktigt för elever med autism: 

 

”…det är precis lagom att han vet…det är kalender och det är schema och det 

är hans namn och det är klockan och det är jobbarsaker här och så har vi 

böcker där och sen har han bilar där bak så det är liksom väldigt tydligt vart 

han ska vara —- och sen just det här att han kan landa i sig själv när han är 

här inne” (elevstödet) 

 

Elever med autism uppfattas av personalen vara i behov av fasta återkommande rutiner 

för att få en trygg skoldag. I almanackan står det tydligt vad som händer idag, under 

veckan och eventuellt under hela månaden. Eleven anses ha ett stort behov av att veta 

det, vilket kan bidra till att det blir ett lugn i eleven. Uppfattningen är att det fungerar 

bäst när det inte dyker upp några överraskningar eller oförutsedda händelser.  

 

”…vi kör stenhårt med scheman och liksom vad vi ska göra och i 

klassrummet…de har ju schema där också men det blir ju…ibland kanske det 
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tar längre tid med vissa saker och sen så …ja det blir lätt en orolighet i eleven 

då om det blir någon ändring och så” (elevstödet) 

 

Här erbjuds teori på förmiddagarna och att röra sig ute i samhället för social träning på 

eftermiddagarna vilket också är schemalagt samt att man bygger på ett intresse för vissa 

kommunikationsmedel. Eleven med autism är själv delaktig och planerar vart han ska, 

vilken tid och vad han ska göra där. Något som flera framhåller som viktigt:  

 

”…för att skapa en trygg miljö är eleven är i behov av att veta vad, när, hur, 

med vem och vad ska jag göra sedan?” (lärare 2) 

 

”…alltså i det förutsägbara där man vet vad som gäller…social träning genom 

att delta i samhället och få vara med att planera beställa handla…förberedas 

för livet.” (lärare 1) 

 

 

7.2 Skolpersonalens syn på sina möjligheter att erbjuda en likvärdig utbildning 

 

Personalen anser att de har stora möjligheter att erbjuda elever med autism en likvärdig 

utbildning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, Skolpersonalens syn på  sina möjligheter att erbjuda en likvärdig utbildning 

 

 

7.2.1 Anpassat arbetssätt  

Alla fyra i personalen säger att de att har stora möjligheter till anpassningar av arbetssätt 

eftersom de arbetar enskilt med eleven. I och med att viljan och tankarna finns så 

förekommer det alltid diskussioner kring detta på arbetsplatsen. 

 

”I och med att inkluderingen är mer och mer fullständig så blir de ju också de 

här diskussionerna en nödvändighet för att kunna hantera vardagen…” 

(specialpedagogen) 
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Elever med autism har en långsammare studietakt vilket kräver ett anpassat arbetssätt 

enligt personalen och lärarna säger att elever med autism behöver långsiktiga mål och 

möjlighet till avskildhet. Likväl behövs anpassat material, det finns dock inget färdigt: 

 

 ” Man måste anpassa materialet tyvärr finns det inte färdiganpassat material 

 till elever med autism vilket man hade önskat…så det gäller att själv kunna 

 anpassa efter elevens förutsättningar…vilket är svårt idag med krav på analys 

 och problemlösning…” (lärare 2) 

 

Samtidigt säger specialpedagogen att man:  

 

”…inkluderar de flesta elever idag men man kan inte alltid tillgodose alla i den 

ordinarie undervisningen utan anpassningar behöver göras. Ibland hjälper inte 

det fullt ut hos de som ligger i gränsområdet och har särskolebehov. Fler 

riskerar att falla mellan stolarna och man behöver vara observant på det.” 

(specialpedagogen) 

 

Eleven erbjuds undervisning i samma ämnen som sina klasskamrater men utifrån sina 

förutsättningar för att få ut något av undervisningen.  

 

”… just nu i tvåan så lär man sig klockan och det gör ju vi också så…fast på 

vårt sätt — just så att när eleven i fråga kommer in till klassrummet…att han 

känner att jo men det här vet ju jag nåt om det här pratar vi om i arbetsrummet 

också så att det inte blir ett jättehopp emellan …” (elevassistenten) 

 

I dag har den enskilda eleven social träning ute i samhället varje eftermiddag då 

elevstödet och eleven åker buss eller tåg, besöker olika platser samt äter mellanmål 

antingen medhavd matsäck eller på något matställe eller café. Här bygger man upp den 

sociala träningen på intresset av tåg och buss vilket arbetslaget uppfattar som en 

motiverande metod som samtidigt lockar till flera undervisningstillfällen. Elevstödet 

menar då att det även leder till en naturlig kunskapsinhämtning inom bland annat 

svenska, matte och geografi.  

 

”… vi åker mycket buss och mycket sånt och han planerar resorna han får göra 

det ..med kartor och även med tidtabeller att han ska se till att när vi ska åka 

efter lunch då har vi lunch vid.. 11.10 ok då behöver vi så länge att äta lunch 

då hinner vi med den bussen och ska vi till Centralstationen ok då behöver vi 

vara där vid den tiden” (elevstödet) 

 

Lärare 1 påtalar också att undervisningen hela tiden utvärderas för att se ”…att vi är på 

rätt väg”. 

 

7.2.2 Anpassad miljö 

Lärandemiljön ses av personalen som mycket viktig då elever med autism generellt ofta 

har svårt att stänga av yttre stimuli och då gäller det att minimera störande intryck och 

erbjuda en avskalad miljö som är lugnare vilket kan underlätta för elevens 

kunskapsinhämtning. Flera har tagit upp ljud och ljus som störande. Specialpedagogen 

säger att:   

 

”…man kan triggas av andra faktorer som man kanske kan stänga av 

annars…så det är klart att det är viktigt om man är känslig för ljusa färger 
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eller skarpa färger så ska man minimera de intrycken för att de inte ska ta 

över…det är klart att det är jätteviktigt och det får man ju se från individ till 

individ” (specialpedagogen) 

 

Den här skolformen ser alla fyra av personalen som en stökig miljö för elever med 

autism det är många elever trots att det här är en liten skola med relativt små grupper. 

Det är flera olika saker som olika faktorer som personalen anser att man måste ta 

hänsyn till såsom bland annat placering i klassrummet. Den här eleven har ett eget 

arbetsrum men det poängteras från specialpedagogen att det inte är förrän det ses som 

absolut nödvändigt som någon får ett eget rum. Det ses som den bästa lösningen just nu 

och utifrån det får personalen börja slussa ut eleven i grupper. Idag är eleven kanske i 

klassrummet tio minuter åt gången säger lärare 2 men önskan är att öka till en halv och 

senare en hel lektion i taget men det får man se säger hon. Lärare 1 säger att: 

 

”…det kan vara lite jobbigt i klassrummet..till exempel vid genomgång av nya 

uppgifter det behöver vara tyst i klassrummet så att eleverna hänger med och 

samtidigt behöver eleven med autism individuell genomgång med påföljden 

att…övriga elever störs…det kan bli för stökigt” (lärare 1) 

 

Genom eget arbetsrum erbjuds alltid tillgång till en miljö som är lugn och förutsägbar. 

Samtidigt finns möjligheten att vara med i klassrummet utifrån vilja och ork, personalen 

säger att det är dagsformen som måste styra undervisningen. Eleven med auitsm har sin 

bänk och sin låda i klassrummet precis som hans klasskamrater. Just nu är det bara 

någon eller några korta stunder per dag men alla i arbetslaget säger att målsättning är att 

öka på tiden successivt.  

 

”… så klarar han det i kortare perioder men det skulle ju inte funka en hel dag 

och sitta…då har vi ju gjort så att…det här är hans lilla rum…det är jätteviktigt 

miljön både skolmiljö och hemmamiljö och allting påverkar och det ser man 

väldigt, väldigt tydligt”  (elevassistent) 

 

Lärare 2 säger också att även rasterna är en viktig lärmiljö, särskilt för elever med 

autism, vilken behöver vara förutsägbar för att det ska finnas ett lugnt ställe att dra sig 

tillbaka till: 

 

”…för att tanka energi…för alla elever är inte skolgårdsminglare…och då 

måste vi erbjuda det alternativ som krävs” (lärare 2) 

 

Hela skolmiljön ses som bullrig av specialpedagogen hon säger att det finns för mycket 

stimuli på skolan och tryckknappar, brandlarm som man kan pilla på. Hon hade önskat 

en lugnare miljö för alla elever, lite mer ljudisolerat så att man inte behöver höra när det 

till exempel slår i en dörr.  

 

7.2.3 Tydliggörande pedagogik 

Specialpedagogen och elevstödet har nyligen varit på utbildning av TEACCH-modellen 

och det anser man har varit nyttigt men samtidigt säger specialpedagogen att de inte har 

kommit igång med arbetet än men tanken är att kunna ta det bit för bit med nya tankar 

och nya vanor. Dessutom anser specialpedagogen att de fick bekräftat att de redan innan 

var på rätt väg och att det dem gör idag faktiskt fungerar. 
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 ”Tydliggörande pedagogik arbetar vi med …det är mest elevstödet som  

 ansvarar för den biten då hon jobbar närmast eleven” (lärare 2) 

 

”…man lär sig ju mycket av andra också som jobbar inom samma sak kanske 

…det här har jag testat någon gång och det funkade för mig och det här testade 

jag och det funkade inte så bra men oj jag kanske tycker att det låter jättebra 

det kanske skulle funka med min elev…” (elevstödet) 

 

Tydliggörande pedagogik anser alla i personalen är det som fungerar för elever med 

autism då det är viktigt att vara tydlig och konsekvent. Däremot tycker samtliga att det 

är svårt att använda hjälpmedel till just den här eleven men generellt anser 

specialpedagogen att bildschema, strukturerade uppgifter, annat läromedel, digitala 

hjälpmedel och svårare fall lådor där man jobbar efter belöningssystem kan användas. 

Ett av skolans mål är enligt personalen att använda digitala hjälpmedel men det 

fungerade inte för den här eleven. När de erbjöd en Ipad som var tänkt för 

kommunikation ville eleven bara spela spel som inte var pedagogiska så den blev mer 

ett hinder än ett hjälpmedel. Men målet är att försöka igen vid ett senare tillfälle. 

 

”…vi hade ipad tidigare men det fungerade inte då eleven använde den på fel 

sätt ville bara spela spel….så den fick vi lägga undan men hoppas att vi 

kan….återuppta det senare”  (lärare 1) 

 
7.2.4 Stöttning 

Att stötta varandra ses av alla fyra i personalen som en självklarhet, de beskriver sig 

som ett bra team. Alla hjälps åt på skolan, inte bara de fyra, eftersom det är en liten 

skola känner alla alla. Här anses alla vara väldigt öppna mot varandra vilket ses som en 

god egenskap som ger trygghet för personalen för att jobba med eleven med autism som 

anses kräva ganska mycket.  

 

  ”…att hjälpas åt i personalgruppen för att erbjuda eleven de bästa 

  möjliga  förutsättningarna för att lyckas…ser jag som en   

  självklarhet” (lärare 1) 

  

Elevstödet berömmer de båda lärarna och säger att de är fantastiska och alltid 

tillmötesgående då hon har frågor och funderingar kring elevens undervisning, de är 

alltid öppna och vill att den här eleven ska känna sig som en i klassen. 

Specialpedagogen säger att elevstödet gör ett fantastiskt jobb genom att ta ut eleven i 

samhället varje dag. Alla nämner att handledningen som specialpedagogen håller i 

regelbundet är ett viktigt stöd. De anser att de kompletterar varandra:  

 

”… jag känner att vi är ett härligt team och vi jobbar väldigt bra ihop och vi 

stöttar varandra med det ena och det andra men sen är det klart att det är 

tufft.” (elevstödet) 

 

Alla i arbetslaget anser att de får bra stöd uppifrån sin ledning också och det framhåller 

dem som viktigt. Specialpedagogen menar att hon får läsa in sig på det hon inte vet och 

kan säga till om hon behöver något särskilt. Elevstödet svarar att: 

 

”…så stödet finns ju hundraprocentigt sen är ju liksom att man ska orka …” 

(elevstödet) 
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7.2.5 Självständighet  

Specialpedagogen menar att alla elever är all personals angelägenhet på skolan men det 

är elevstödet som jobbar närmast eleven som oftast tränar honom i självständighet och 

det kan vara allt ifrån hur man äter mat och den dagliga hygienen till specifika 

undervisningssituationer vilket uppfattas av arbetslaget som nödvändig träning:  

 

”… för att göra dem till socialt fungerande varelser och kunna ta hand om sig 

själva när de blir stora så långt som möjligt…man gör ju dem en björntjänst om 

man inte lär dem att kunna uträtta det som de har förmåga till åtminstone” 

(specialpedagogen) 

 

” Självständighet genom att bygga på intresset och…att själv få välja när man 

vill delta i den övriga gruppen…och genom att få planera sin sociala träning 

själv” (lärare 2) 

 

Enligt elevstödet får eleven ta mycket ansvar för sin sociala träning ute i samhället då 

eleven får planera deras buss och tågutflykter, beställa fika eller mat och betala själv. 

Specialpedagoger anser också att:  

 

”Man får börja någonstans och sen får man bygga på det tror jag och… hur 

långt man kan gå med det hur man kan få eleven till…. sitt eget lärande och det 

är väl mycket att jobba i den proximala utvecklingszonen och försöka ta dem ett 

steg längre där det går beroende på förmågan naturligtvis” (specialpedagogen) 

 

Med ett tydligt bildschema och en strukturerad verksamhet med återkommande rutiner 

och tillvägagångssätt anser personalen att eleven erbjuds träning i självständighet: 

 

”Genom att låta intresset styra en del av arbetet och runt omkring det kan man 

skapa lärtillfällen genom att eleven deltar efter sin förmåga…aktiv blir eleven 

genom att få engagera sig i sin skoldag och att få göra vissa val….och därifrån 

får man bygga vidare ett steg i taget” (lärare 1) 

 

Personalen ser det som positivt att undervisningen läggs upp utifrån elevens intresse för 

att kunna möta och motivera till kunskapsinhämtning, vilket anses underlättas då det 

byggs runt ett intresse. Samtidigt säger specialpedagogen att det beror på vilken grad av 

svårigheter elever med autism har:   

 

”… samtidigt har jag ju också läst att man inte ska låta det ta över för då blir 

det ju befäst bara det man måste försöka därifrån till något annat så att man 

kan vidga perspektivet för eleven så att det inte bara blir en besatthet kring ett 

specialintresse…” (specialpedagogen) 
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7.3 Skolpersonalens syn på hinder för att erbjuda en likvärdig utbildning   

 

Samtidigt som arbetslaget ser att de har flera möjligheter med sitt arbete för att elever 

med autism ska nå målen finns det också faktorer som försvårar för eleverna.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Figur 5, Skolpersonalens syn på hinder för att erbjuda en likvärdig utbildning 

 

 

7.3.1 Tiden 

Personalen uppfattar att elever med autism generellt har långsammare utveckling och 

inlärning. Med skolverkets krav att elever ska ha uppnått en viss nivå vid olika stadier 

känner personalen sig stressade över elevens situation och sitt arbete med eleven för att 

nå målen. 

 

”Alla diskussioner som förs… nu måste vi förändra men förändring tar tid och 

måste få mogna också det hjälper inte att Skolverket stressar oss, med den ena 

förändringen efter den andra det förändrar inte de förutsättningar vi har här vi 

måste kunna få arbetsro” (specialpedagogen) 

 

Lärarna säger att de måste jobba mot samma mål för alla elever idag och det ser dem 

som en stor utmaning. Lärare 2 svarar dock att elever i behov av särskilt stöd har ända 

upp till nian på sig att nå målen men att det är avstämning redan i trean med nationella 

prov och betyg från sjätte klass. 

 

”Tidigare när jag jobbade med en elev med autism i år 9 kände jag mig 

stressad över det här med betyg och hur det skulle gå för eleven men så var jag 

på besök på en gymnasieskola där…det finns en autism- och asperger klass och 

fick veta…att de skulle ta vid där vi slutade och att det nästan var bättre att det 

inte fanns något betyg som ändå inte stämde överens med verkligheten det blev 

rättvisast för eleven…och först då kände jag mig lugn” (Lärare 2) 

 

Hinder  

Tiden Sociala 

sammanhang 

Bristande 

Kompetens 
Läroplanen 



  

38 

Specialpedagogen säger att hon tycker att det ska bli intressant att se om några år hur 

det blev och om det här var det bästa hon tror att det här bara är början på en lång 

förändring som Sverige står inför.  

 

”…det gäller att göra det bästa man kan i det man är i just nu och vara positiv i 

det” (specialpedagogen) 

 

7.3.2 Läroplanen  

Dagens läroplan med bland annat mål som innebär problemlösning och analys, 

samverkan med andra elever och att kunna uttrycka sig i tal och skrift uppfattar lärarna 

direkt motverkar elever med autisms förutsättningar att nå målen i skolan. Det är svårt 

för de här eleverna, de är ofta mer konkreta i sin kunskapsinhämtning. Det är ofta därför 

som de inte har möjlighet att nå målen.   

 

Anpassad studiegång utifrån individuella förutsättningar uppfattas vara en utgångspunkt 

för att sätta upp rimliga mål som faktiskt elever med autism har möjlighet att nå. 

Specialpedagogen gör en pedagogisk kartläggning av elever med autism för att se vilka 

möjligheter som kan erbjudas, och hur man ska jobba för att uppnå målen. Hon går 

sedan igenom de olika punkterna i kartläggningen för att se till varje individ vad som 

behöver göras och alla anpassningar som görs dokumenteras. Anpassad studiegång ses 

som en möjlighet men samtidigt säger lärarna att genom att ställa rimliga krav och 

framförallt låta det ta tid känner de sig stressade.  

 

Lärare 2 som tidigare jobbade med en elev i nionde klass säger att de har möjlighet att 

använda sig av undantagsbestämmelsen för att kompensera elever för vissa delar i 

betyget, men hon resonerar att:   

 

”… problemen där är att…de här.. eleverna ofta är så ojämna i sin förmåga att 

ta in kunskap och om de lyckas med pysparagrafens hjälp att få betyget E så 

undrar jag ändå för vems skull …är det rättvist” (lärare 2) 

 

Den andra läraren menar också att problemen kan visa sig i år tre vid nationella prov då 

elever med autism har svårt att klara sig då de är så ojämna i sin inlärning: 

 

”… ofta är studietakten långsammare och det tar längre tid att tillgodogöra sig 

kunskaper….så i vissa delar är de starka och klarar sig bra samtidigt som…de i 

vissa delar har stora kunskapsluckor och då blir de inte godkända” (Lärare 1) 

 

7.3.3 Bristande kompetens 

Lärarna och elevstödet säger att de har sin grundkompetens men att de aldrig kan få 

tillräckligt med kompetens det spelar ingen roll hur mycket de lär sig, det finns alltid 

mer att önska, särskilt när det handlar om autism. Genom att lära sig mer skulle lärare 1 

vilja ha verktyg för att kunna utmana eleven lite mer och få honom att ”gå utanför 

boxen”. Lärarna och elevstödet får handledning av specialpedagogen, och så får de stöd 

av ett nätverk på barnhabiliteringen där olika kompetenser träffas och går igenom det 

aktuella läget runt eleven, vilket de ser positivt på men:  

 

”…nej absolut inte tillräckligt med kompetens…sen skulle man ju vilja veta mer 

om hjärnan hur den fungerar…hur den tänker och varför den gör på olika 

sätt… vi jobbar så hårt på att få ut dem att anpassa sig efter oss…men är det 
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egentligen det bästa…det finns hur många tankar som helst men egentligen 

inga svar” (elevstödet) 

 

”…det spelar ingen roll hur mycket man lär sig det känns som att man ändå 

behöver mer kunskaper…hela tiden…” (lärare 1) 

 

”…min grundkompetens räcker till men sen ….kan man önska sig 

specialkompetens inom området autism” (lärare 2) 

 

Specialpedagogen anser att hennes kompetens räcker för hennes uppdrag men då i 

samarbete med andra. Däremot saknar specialpedagogen den tidigare övergripande 

specialpedagogen som fanns att tillgå, och som handledde henne när hon var ny på 

skolan, då den tjänsten har upphört. Vid behov får hon kontakta en specialpedagog 

centralt och om hon inte får hjälp där får hon försöka ta reda på saker på annat sätt. Hon 

är också med i en klustergrupp som har telefonnätverk eller skypemöte. Hon menar att:  

 

 ”Man behöver ha ett nätverk inom samma yrkesgrupp jag har en kompis som 

jag ringer till när hon har tid hon arbetar med liknande arbetsuppgifter… 

utifrån grundkompetensen kan jag ta reda på saker och ting som jag behöver 

veta, och lära mig nya saker” (specialpedagogen) 

 

7.3.4 Sociala sammanhang 

Ett hinder i sociala sammanhang som specialpedagogen ser är att barn med autism 

generellt kanske inte kan var med sin klass. Det ses också som viktigt av personalen att 

träna i sociala sammanhang och miljöer. Samtidigt finns en undran hos lärare 2 vad 

tränas elever med autism för, sin egen skull eller för att anpassa sig till oss och passa in i 

vår värld vilket ses som svårt för de här eleverna. Då det är svårt både att kommunicera 

med ord och med det sociala samspelet så kan det också behöva läras ut. De här 

eleverna kanske inte kan känna hur det fungerar i samspel men få förklarat för sig att 

det är bra om han gör så här. 

 

”… trots allt så är vi sociala varelser och det är svårt att vara socialt obekväm 

hela tiden.. så att man lär in strategier som fungerar och som gör att man 

jobbar på sin integritet och det är en avvägningsfråga det är inte alltid så lätt.” 

(specialpedagogen) 

 

Personalen ser att det blir svårare för elever med autism att relatera till andra barn ju 

äldre eleverna blir, det avvikande beteendet märks tydligare då skillnaderna ökar. 

Genom att hela tiden påminna eleven att använda ord, i stället för till exempel lägga sig 

och skrika på golvet, försöker de lära in ett beteende för att kunna förklara hur han 

känner. Genom det försöker personalen hjälpa eleven att klara sig bättre i skolan och 

samhället, även inför framtiden.  

 

”…just att de kan må bra i sig själva fastän de kanske inte följer normen då..” 

(elevstödet) 
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8. Analys 

 
När jag har analyserat mitt resultat har jag utgått ifrån Bronfenbrenners  (1979) 

utvecklingsekologiska teoretiska ram, vilket jag anser passar in då mitt syfte är att 

belysa hur grundskolans personal enligt gällande skollag (2010:800) uppfattar att de kan 

erbjuda elever med autism en likvärdig utbildning. Dessutom har jag utgått ifrån Lorna 

Wings (1976) symtomtriad ur hennes handbok för föräldrar och professionella, som kan 

förklara elevens behov.   

 

8.1 Analys av faktorer beträffande elevens behov 

När man utgår från Bronfenbrenner (1979) så ser man hur viktiga relationer är för 

utvecklingen hos barnet. Tydliga roller som en engagerad personal är positivt. En viktig 

del i vuxen och elevrelationen är att den vuxne måste kunna förstå elevens behov.  

 

8.1.1 Relationer skapar trygghet 

Det är relationer som kan skapa trygghet i skolan för elever med autism. Det är föräldrar 

och skolpersonal som påverkar barnet mest då det är de personer som är med barnet 

mest tid under dess uppväxt. Personalen uppfattar att eleven med autism behöver 

trygghet i form av ett elevstöd som följer eleven hela skoldagen samtidigt ses här en 

liten risk att elev och elevstöd kan bli för nära så att eleven blir beroende av elevstödet. 

I mikrosystemet ses ett mönster av roller, relationer och aktiviteter mellan personer som 

den utvecklande individen upplever i en bestämd närmiljö med särskilda fysiska villkor 

(Bronfenbrenner, 1979). Enligt Wing (1976) bör det i skolan redan från början skapas 

särskilda traditioner för acceptabelt beteende vilket oftast leder till att barn blir lugna 

och samarbetsvilliga. Det tolkar jag som att det är det som i sin tur leder till trygghet för 

elever med autism.  

 

8.1.2 Strukturerad miljö ger tydlighet 

Genom att göra miljö och handlingar hanterbara vet elever med autism vad som 

förväntas av dem och då kan de förstå vissa sammanhang. Enligt Wing (1976) är skolan 

mycket central i elevers liv då den ger elever med autism den strukturerade miljö som 

de är beroende av. Bronfenbrenner (1979) menar att makrosystemet inte enbart består 

av den omedelbara närmiljön utan även omgivningen och ibland samhället, alltså 

attityder i den kultur där barnet lever. Det är många elever som behöver olika stöd på 

skolan idag när det inkluderas allt fler, vilket ställer högre krav på tydlighet 

överhuvudtaget. Det ses också som viktigt att förbereda eleverna inför sin dag.    

 

8.1.3 Flexibilitet vid behov 

För att underlätta för elever med autism undviker man, så mycket som möjligt, att ändra 

om i schema och rutiner. Utifrån Bronfenbrenner (1979) är det på utvecklingsbegreppet 

som tonvikten ligger på vad barnet förstår, uppfattar och oroar sig för. Vid situationer 

som startar missförstånd eller oro samt vid utbrott måste personalen vara flexibla för att 

avleda. Utvecklingsbegreppets innehållsnivå innebär vidare hur dessa psykologiska 

resurser blir olikartade som en funktion av de miljöer barnet utsätts för och interagerar 

med. Wing (1976) menar också att barn med autism blir mindre känsliga för 

förändringar när de blir äldre. Det kanske beror på att de kan lära in vissa funktioner i 

närmiljön som de utsätts för mer eller mindre kontinuerligt.  

 

8.1.4 Möjlighet till samspel 

De elever som har en trygg anknytning utanför familjen kan med rätt stöd undvika 

problem i kamratrelationer. På micronivån menar Bronfenbrenner (1979) att samspelet 



  

41 

kan ses som ett utvecklingsförlopp då det är grundläggande för systemet att de olika 

nivåerna ses som ett resultat av samspelet mellan den växande personen och miljön. 

Eleven behöver hjälp att skapa relationer och det är skolpersonalens uppgift att förklara 

på ett för eleven begripligt sätt. Då barn med autism enligt Wing (1976) har svårigheter 

med både kommunikation och språkförståelse är det svårt att delta i sociala 

sammanhang och att förstå andra människors känslor. Här uppfattar jag det som viktigt 

att hjälpa elever med autism att tolka för att möjliggöra ett samspel med andra barn då 

eleverna visar intresse för det.    

 

8.1.5 Tydlig information leder till förutsägbarhet 

Här beskrivs Bronfenbrenners (1979) mesosystem på ett tydligt sätt, när eleven fått 

otydlig information hemifrån påverkar det relationen den dagen i skolan. Wing (1976) 

som menar att kommunikation innebär svårigheter för barn med autism pekar på att 

både hem och skola måste hjälpa barnen att överbrygga svårigheterna. Genom att 

eleverna vet vart de ska ta vägen varje dag samt vad som förväntas och krävs av dem 

uppfattar personalen att de erbjuder den hjälp de är i behov av. Det är av stor vikt att 

personalen erbjuder till exempel bilder som de förstärker med tal för att inte riskera 

missförstånd för eleven och för att möjliggöra bästa tänkbara förutsättningar som eleven 

är i behov av.  

 

8.2 Analys av möjligheter till likvärdig utbildning 

 

8.2.1 Social träning varvat med undervisning 

Wing (1976) anser att skolpersonalens arbete underlättas om barn med autism kan 

uppföra sig någorlunda bra socialt. Jag tror att eleverna behöver tränas socialt innan de 

kan fokusera på skolarbete. Det kan förklara att personalen uppfattar att den 

kontinuerliga sociala träningen som erbjuds i samhället gynnar eleven. Bronfenbrenner 

(1979) menar att det är biologiska villkor som innefattar individens utveckling och vad 

som sker i samspelet men även de miljömässiga villkoren ses som betydelsefulla. 

Eleverna påverkas av sin miljö även utanför klassrummet och i sin tur påverkar det 

deras undervisning. Genom att eleven får delta i samhället och själv planera resa, inköp 

och så vidare, erbjuder personalen en viss socialisering parallellt med 

undervisningstillfällen.  
 

8.2.2 Miljö utifrån behov 

Här ses det som stökigt för en elev med svår autism att gå i grundskolan. Enligt 

Bronfenbrenner (1979) är det exosystemet som utgörs av den sociala närmiljön som 

ligger utanför vardagsverkligheten och där eleven inte har en direkt aktiv roll men som 

ändå kan påverka erfarenheter i en kontext. Här nämns skolans organisation och då 

kommer man in på läroplan och kursplaner som alla elever måste följa oavsett behov av 

stöd, visserligen utifrån sina egna förutsättningar.  

 

Genom att erbjudas eget rum och tillträde till klassrummet när eleven själv vill har han 

möjlighet att delta i sin klass, där han har sin bänk och låda. Då är det i Bronfenbrenners 

(1979) mikrosystem som eleven befinner sig när han umgås med sina klasskamrater.  

Eleven är här medskapande av närmiljön och samtidigt är även hans klasskamrater 

medskapande för jag uppfattar det som att ingen kan vara passiv i en sådan interaktion. 

Specialpedagogen pekade dock på att alla inte är snälla mot elever som lätt kan triggas 

igång och då tänker jag att det är Bronfenbrenners (1979) makrosystem med attityder i 

kulturen som styr vilket kan beröra eleven om det upplevs, traumatiskt men det är 

kanske ett stark ord, stötande låter bättre i det här sammanhanget. Vilket kan vara nog 
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så illa för den som drabbas. Här ser jag också lärarnas och elevstödets funktion som 

viktig för att vara medskapande för att elevens undervisning ska anpassas samt bli 

intressant och utvecklande.   

 

8.2.3 Anpassad pedagogik 

Genom tydliggörande pedagogik som TEACCH-modellen kan elever med autism få den 

pedagogik som de är i behov av. Enligt Wing (1976) måste pedagogiken vara anpassad 

till funktionsnedsättningen för att den ska ge en strukturerad miljö samt sociala 

upplevelser. Jag tänker att när miljön är strukturerad kan det leda till möjlighet till 

undervisning i olika kontexter, som tillexempel Bronfenbrenner (1979) förklarar i 

mikrosystemet där individen upplever en bestämd närmiljö med särskilda materiella 

villkor.  
 

8.2.4 Samarbete mellan skolpersonalen 

Personalen stöttar varandra och de upplever att de får hundraprocentig stöttning från 

ledningen. Det är enligt Bronfenbrenners (1979) teori viktigt att se till elevens 

biologiska förutsättningar samt till den omgivande miljön då barnet påverkas av sin 

omgivning. Det är också viktigt att skolan förstår sambandet och att skolpersonalen lär 

sig under vilka processer utveckling sker. Genom att personalen delger och stöttar 

varandra i verksamheten ser jag det som att de tillsammans kan förstå vilken betydelse 

omgivningen har. Samt att de kan ta till vara på varandras goda erfarenheter i 

undervisningen och vid olika aktiviteter.  
 

8.2.5 Utveckla självständighet 

Eleverna tränas i självständighet genom schema, struktur, rutiner och intresse. Enligt 

Wing (1976) är målet med undervisningen att hjälpa barnet bli en accepterad medlem i 

samhället samt att lära sig kompensera sitt handikapp. Det är pedagogens uppgift att 

hjälpa barnet förstå sin omvärld samt att skapa ordning i kaoset för att finna lust och 

glädje i livet. Genom att eleven får planera sin egen sociala träning i samhället, som 

bygger på ett intresse, varje eftermiddag, erbjuds möjligheter att utveckla en 

självständighet. Ett bra sätt att utnyttja elevens egna resurser för att locka fram 

fungerande sidor hos honom. Wing (1979) anser också att barn med autism lyckas bäst 

med det som inte kräver tal eller språkförståelse.    

 

8.3 Analys av hinder för likvärdig utbildning 

 

8.3.1 Långsiktiga mål stressar personalen 

Personalen upplever en stress då det krävs att alla elever ska ha uppnått en viss nivå vid 

olika stadier. Det är i Bronfenbrenners (1979) makrosystem som det styrs då 

exosystemet samspelar med samhällsförhållanden, normer och värderingar där vi bland 

annat har Skolverket som kräver resultat. Samtidigt som det styr undervisningen 

uppfattar arbetslaget att målen måste vara långsiktiga här för att elever med autism 

överhuvudtaget ska ha en chans att uppfylla dem. Vi måste dock titta på barnets 

förutsättningar och som Wing (1976) säger vi kan inte bota dem men lära dem utnyttja 

sina individuella resurser på bästa sätt för att använda bland annat i undervisningen även 

om tiden ses som ett hinder.  

 

8.3.2 Läroplanens krav innebär långsammare studietakt 

De lagar och regler, rådande mönster, seder och ideologier som finns på makronivån 

påverkar exonivån, där de tolkas och på så vis utgör förutsättningar för det arbete som 

bedrivs på exo och mesonivån. Det är på en nationell nivå i samhället som läroplan och 
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skollag utarbetas för att sedan föras in i den lokala skolans organisation för att påverka 

elevers närmiljö där det krävs att de ska ta till sig undervisning, vilket kan vara svårt för 

elever med autism då det idag innebär mycket problemlösning och analys. Elever med 

autism lär ofta långsammare och är mer konkreta än andra elever. Genom att erbjuda en 

anpassad studiegång uppfattar personalen att rimliga och uppnåeliga mål ställs, vilket 

innebär en långsammare studietakt. Enligt Wing (1976) styrs musik, siffror och minne 

från andra delar av hjärnan än språket vilket kan förklara elevens behov av anpassad 

studiegång. Samt lärarnas oro för de nationella proven som kommer redan i tredje klass 

vilket ses som ett stort hinder.   

 

8.3.3 Grundkompetensen är inte tillräcklig 
Kunskap och utbildning hos skolpersonalen är förskaffade på exonivå genom studier 

och specialutbildningar. Den kunskapen de förvärvat på exonivån tar de med sig till sin 

mikronivå, alltså närmiljö som handlar om roller, relationer och aktiviteter. Sedan 

används kunskapen på mesonivå i arbetet. Här återfinns även skolpersonalens närmiljö, 

det vill säga deras privatliv, vilket också kan påverka deras arbete med eleven enligt 

Bronfenbrenner (1979). Utbildning hade samtliga, men tre i arbetslaget önskade sig mer 

kunskap om autism och sa att de aldrig kunde få tillräckligt.  

 

8.3.4 Sociala strategier måste läras in 

Barn med autism vill gärna avskärma sig och gemensamt för de flesta är att de har ett 

socialt ointresse. Det handlar om avsaknad av föreställningsförmågan, att förstå andra 

människors känslor och tankar, eller att de ens har några menar Wing (1976). Elever 

med autism uppfattas behöva tränas i sociala sammanhang vilket sker genom interaktion 

mellan eleven och närmiljön alltså i mikrosystemet (Bronfenbrenner, 1979), och det 

innebär elevens egen upplevelse av sin situation och miljö. Här lär man in strategier 

som fungerar för eleven för att jobba på elevens integritet. Samtidigt deltar eleven 

endast korta stunder i klassrummet med övriga elever och klyftan mellan honom och de 

övriga eleverna blir allt större. Det blir svårare att relatera till klasskamraterna ju äldre 

han blir, vilket också påverkar hans möjlighet till undervisning.  

 

8.3.5 Slutsats 

Mitt syfte var att belysa hur grundskolans personal enligt gällande skollag (2010:800) 

uppfattar att de kan erbjuda elever med autism en likvärdig utbildning. Mina 

frågeställningar: Hur uppfattar personalen elevernas behov? och Vilken syn har 

personalen på möjligheter och hinder som finns för att erbjuda elever med autism den 

likvärdiga utbildning de är i behov av? Utifrån det och i min analys av resultatet har jag 

dragit följande slutsats.  

 

Personalen uppfattar att behovet av stöd är inom de områden som Wing (1976) 

beskriver som generellt svåra för elever med autism som presenteras i symtomtriaden 

och det är inom det sociala samspelet, kommunikationen och föreställningsförmågan. 

Personalen uppfattar ett behov av trygghet, tydlighet, flexibilitet, hjälp att tolka och 

förutsägbarhet. Genom att erbjuda kontinuerlig träning till elever med autism inom de 

tre områdena uppfattar personalen att utveckling sker då det inte finns naturligt utan 

måste läras in.  

 

Utifrån Bronfenbrenners (1979) teori så kan man se att en elev befinner sig i mitten, i 

microsystemet, tillsammans med sin närmiljö och det är där alla interaktioner äger rum 

med tillexempel familj, skola och fritids. Genom att erbjuda ett elevstöd samt eget 

arbetsrum genom hela skoldagen uppfattar arbetslaget att det finns goda möjligheter att 
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erbjuda anpassad undervisningen till elever med autism. Här erbjuds undervisning i 

samma ämnen som resten av klassen men utifrån de egna förutsättningarna, och den här 

eleven får själv avgöra när han vill delta i klassrummet. Träning i sociala sammanhang i 

samhället görs kontinuerligt. I mesosystemet sker samspelet mellan elevens närmiljöer 

såsom tillexempel samarbetet mellan personalen och habiliteringen vilket kan bidra till 

en helhet runt eleven, det ses som viktigt enligt Bronfenbrenner.  

 

Vidare är det i exosystemet som personalen ser att elever med autism påverkas till 

exempel av skolans organisation och kommunala resurser. Genom att ges tillgång till 

eget rum och elevstöd erbjuds en individuellt anpassad studiegång. Samtidigt uppfattar 

personalen att det kan påverka möjligheterna till socialt samspel med andra elever. 

Samtidigt finns det ett behov av mer kunskaper hos arbetslaget för att lära sig mer om 

autism, för att kunna erbjuda en likvärdig utbildning.  

 

De hinder som finns befinner sig i makrosystemet då gällande lag (2010:800)  kräver att 

personalen ställer samma krav på alla elever med eller utan behov av särskilt stöd. Med 

en anpassad studietakt uppfattas utveckling och inlärning gå långsammare, samtidigt har 

Skolverket krav på att alla elever ska ha uppnått en viss nivå vid viss ålder. En lärare 

säger att eleverna har ända upp till nian på sig att nå målen men att alla kanske inte gör 

det ändå, utan att ”pysparagrafen” måste tillämpas eller till och med att det blir en 

fortsättning till specialklass i gymnasiet utan betyg. Med dagens mål i läroplanen som 

innebär problemlösning och analys och uttryck i skrift och tal är det svårt för elever med 

autism att nå målen, då de oftast är mer konkreta i sin kunskapsinhämtning.  

 

Här ser man tydligt att alla nivåer i Bronfenbrenners (1979) system är beroende av, och 

går in i, varandra och att de hela tiden samverkar under elevens utveckling. Om det är 

en likvärdig utbildning de erbjuder anser jag att man inte kan se förrän eleven går ut 

nian då det beror på om han har betyg i alla ämnen. Det finns en del hinder som 

personalen anser att de inte kan påverka såsom läroplan och tid. Däremot uppfattar 

personalen att eleven erbjuds den likvärdiga utbildning som han är i behov av utifrån 

sina förutsättningar även om den inte ligger i fas med Läroplanens mål i nuläget.  
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9 Diskussion 

 

Utifrån mitt syfte att belysa hur grundskolans personal enligt gällande skollag 

(2010:800) uppfattar att de kan erbjuda elever med autism en likvärdig utbildning följer 

här först en metoddiskussion och sedan en resultatdiskussion utifrån min frågeställning 

om arbetslagets uppfattning av elevernas behov samt deras syn på möjligheter och 

hinder för en adekvat undervisning.  

 
9.1 Metoddiskussion 

Med en empirisk kvalitativ undersökning som metod har jag utifrån mitt syfte fått 

grundskolepersonals uppfattningar av och syn på sin livsvärld, vilket var det som var i 

fokus här. Fyra personer med olika utbildningar som alla är unika individer med unika 

livsvärldar som delar den gemensamma nämnaren att de arbetar med elever med autism 

i grundskolan. Patel och Davidsson (2010) anser att kvalitativa metoder passar då det är 

beskrivande och analyserande processer i avgränsade miljöer, såsom i detta fall.  

 

Mitt urval blev mindre än vad jag hade tänkt vilket kan bero på att skolpersonal idag har 

mycket omkring sig då elever i behov av stöd och individuella förutsättningar ökar i 

våra skolor, vilket jag tänker är tidskrävande. Samtidigt kan det ses som ett känsligt 

ämne. Genom intervju fick jag en fördjupad information, och de halvstrukturerade 

frågorna var till fördel då följdfrågor kunde ställas och inbjöd till öppnare samtal. Jag 

fick ta del av personalens berättelser individuellt och i och med det gavs en möjlighet att 

kunna urskilja och tolka fram en helhet och få en större bild av delarna som personalen 

delade med sig av. Jag använde mig av en hermeneutisk ansats för att kunna varva del 

och helhet samt förförståelse och förståelse enligt Thuréns (2007) hermeneutiska spiral. 

 

Då mitt syfte var att belysa hur grundskolans personal enligt gällande skollag 

(2010:800) uppfattar att de kan erbjuda elever med autism en likvärdig utbildning, anser 

jag att ansatsen passade. Det är dock mina tolkningar av personalens berättelser som har 

skapat en helhet. Mina erfarenheter inom området kan ha påverkat tolkningsprocessen 

men jag har försökt att medvetet lägga det åt sidan. Genom att använda 

Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologi och Wings (1976) symtomtriad som 

teoretiska ramar för att analysera mitt resultat anser jag att det kan ha bidragit till att öka 

trovärdigheten. Om jag hade valt andra teorier hade sannolikt andra perspektiv blivit 

mer framträdande i resultatet. Enligt Patel och Davidsson (2011) kan användning av 

flera teorier ses som positivt då det kan skapa förutsättningar för att belysa resultat ur 

olika perspektiv. Här ser jag det mer som att de teoretiska ramarna fick komplettera 

varandra för att förklara personalens uppfattningar om elevers behov samt syn på 

möjligheter och hinder för likvärdig utbildning.  
 

9.2 Resultatdiskussion 
Gällande skollag (2010:800) som infördes 2011 innebär att elever med autism inte 

längre har rätt att bli mottagna i särskolan. Det betyder att de ska gå i grundskolan och i 

och med det ha samma krav på sig som övriga elever då det gäller mål i undervisningen. 

Då det här är elever i behov av stöd i många situationer, krävs det kunskaper hos 

personalen för att möjliggöra en god skolmiljö. Humphrey (2008) anser att skolmiljön 

kan vara svår för elever med autism, då de inte förstår sociala regler samt saknar sociala 

färdigheter.  
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 9.2.1 Personalens uppfattningar om behov av stöd  

Då elever med autism har svårt att se sammanhang uppfattar personalen att de behöver 

erbjuda tydlighet under skoldagen vilket bland annat skapas genom att miljö och 

handlingar görs hanterbara. Det är schema och intresse som styr skolarbetet. Haug 

(1998) betonar att man måste anpassa lärmiljöer och organisera om samt hitta 

fungerande strategier för var och en. Det kan dessutom innebära att kunna byta miljö 

eller personal samt lägga uppgifter åt sidan som inte är möjliga att genomföra för 

stunden eller dagen då något oförutsett inträffar. Ett prestigelöst sätt som elevstödet 

berättade om även i mitt resultat, vilket också är i linje med Abrahamsson (2010) som 

menar att det är viktigt att vara flexibel i arbetet med barn med autism, för genom det 

kan man anpassa så att alla barn blir stimulerade och kan utvecklas. Jag ser det som 

viktigt att välja sina strider med barn med autism för att inte slösa energi på fel fokus, 

det tror jag underlättar för att motivera till lärsituationer.   
 

På grund av att elever med autism har begränsad föreställningsförmåga upplever 

personalen att de har svårt att hantera relationer då de inte kan känna in andra 

människor. Enligt Wing (2012) är föreställningsförmågan en av de tre faktorerna i 

symtomtriaden som ställer till det för barn med autism. Enligt Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2009) ska grundskolan också utformas så att alla elever får de 

kunskaper och färdigheter som de behöver för att aktivt medverka i samhället. Skolan 

ska även främja social gemenskap och allsidiga kontakter. Resultatet visar på att 

personalen ser det här som ett behov som de måste ta i beaktande när de erbjuder elever 

med autism utbildning. Tydliga sociala avsikter i arbetet med elever erbjuds för att lära 

in vissa förmågor som inte finns naturligt. Falkmer (2013) menar också att i hennes 

studie anses det vara av stor betydelse att de sociala relationerna fungerar bra och att 

eleverna känner tillhörighet och är delaktiga. Utifrån egna erfarenheter från särskolan 

funderar jag på hur det fungerar i grundskolan som är så pass mycket större till 

elevantalet, det är ingen enkel uppgift för grundskolpersonalen att erbjuda undervisning 

utifrån var och ens behov. Hur många elever i behov av olika stöd kan det rymmas i 

varje klass? 
 

Personalen ser behov av att ett eget arbetsrum erbjuds som tydliggör vart eleven ska ta 

vägen och vad som förväntas och krävs. Personalen erbjuder också fasta återkommande 

rutiner, almanacka och bildschema, vilket elever med autism ses vara i behov av och 

som Heimann och Tjus (1997) också uttrycker att barn med hjälp av schema kan få 

struktur på sin vardag beroende på hur schemat är utformat, de behöver ha svar på: Vad 

ska jag göra? Var någonstans? Tillsammans med vem? När?  Hur mycket och hur 

länge? och Vad ska hända sedan? Samtidigt funderar jag på hur många elever i 

grundskolan kan ha eget rum och eget elevstöd och vad innebär det resursmässigt samt 

lokalmässigt? I den här skolan var det en elev idag men vad är det som säger att det inte 

kommer ex antal nya till hösten? Vart går den gränsen?  
 

9.2.2 Personalens syn på möjligheter 

Enligt Läroplanen ska alla elever få en anpassad skolgång utifrån sina förutsättningar 

och behov samt att den ska vara likvärdig vilket innebär hänsynstagande utifrån 

elevernas förutsättningar och behov istället för att all undervisning ska utformas lika för 

alla (Skolverket, 2016). Utifrån det här känns det ganska klart att arbetslaget erbjuder  

elever med autism en likvärdig utbildning då de menar att de har stora möjligheter att 

jobba för att elever med autism ska utvecklas och för att de ska kunna underlätta   

skoldagen. Samtidigt anser Lindkvist (2013) att utgångspunkten i det svenska 

skolsystemet idag är att elever i behov av stöd ska få det i klassrummet, det är 

kommunernas ansvar att fördela resurserna. Här påtalas också att det behövs en översyn 
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av det specialpedagogiska verksamhetsområdet i förhållande till det allmänna 

skolsystemet. Här kan det krocka då elever med autism har svårt för att vistas i miljöer 

med mycket stimuli och ljud vilket det ofta är i klassrum. Lindkvist (2013) hänvisar till 

senaste Pisa-studien som visar på att det är en allt stökigare skolmiljö som är anledning 

till nu rådande kunskapsfall och det är brist på tillräckligt stöd för elever i behov av 

särskilt stöd som lyfts fram som argument (www.autism.se).  

 

Eftersom det erbjuds till största delen enskild undervisning ser arbetslaget stora 

möjligheter att anpassa arbetssättet efter elevens behov. En långsammare studietakt 

kräver ett anpassat arbetssätt. Dock saknas ett färdigt anpassat material så de måste 

anpassa materialet själva. Då tänker jag att det är tidskrävande men samtidigt känns det 

mest naturligt, för även om det hade funnits anpassat material är det ju faktiskt så att det 

knappt finns två personer med autism som fungerar likadant. Autism och 

aspergerförbundet (2016) menar att en person med autism behöver ofta hjälp med att 

fylla sin tid med meningsfulla aktiviteter. Det behövs kartläggning av intresse, 

anpassning av material och erbjudande om miljöer med både vila och stimulans. 

Samtidigt står det i skollagen (2010:800) att elever under en tid kan få enskild 

undervisning, i särskild grupp, anpassad studiegång eller assistent utifrån elevens behov 

men då är det viktigt att utgå från elevens behov vad gäller ämnen, omfattning och 

tidsperiod (Skolverket, 2016). Enligt mina resultat erbjuds eleven enskild undervisning 

nu men målet är att kunna utöka undervisningen i klassrummet tillsammans med sina 

klasskamrater. Hur tolkar man skollagen när det står under en tid ska då tiden vara 

förutbestämd och vem bestämmer det Skollagen, skolpersonalen eller elevens behov? 

Vad händer om eleven inte vill eller orkar vara med i sin klass längre än tio minuter 

genom hela grundskolan? Då hamnar skolagen mot elevens behov och förutsättningar, 

vilket gäller då i första hand?  

 

Lärandemiljön uppfattas som mycket viktig av alla i personalen då elever med autism 

har svårt att stänga av yttre stimuli uppfattar de att de måste minimera störande intryck 

och erbjuda en avskalad miljö som är lugnare vilket kan underlätta 

kunskapsinhämtningen för eleven med en autism. Det krävs ett aktivt och medvetet 

”tänk” för att erbjuda en anpassad miljö. Idag finns det inte heller något alternativ utan 

det är skollagen (2010:800) som styr att grundskolans personal måste erbjuda elever 

med autism en likvärdig utbildning. Ibland undrar jag hur man tänkte när det här 

beslutet fattades om att barn med autism ska gå i grundskolan. Om de ändå behöver sitta 

i ett eget rum med anpassad studiegång kan särskolan erbjuda en än mer anpassad 

lärmiljö och där kan man också slussas in i gruppverksamhet men då i grupper med ett 

mindre antal andra elever.  

 

Genom att erbjuda social träning ute i samhället halva dagen med tillhörande planering 

erbjuds en motiverande metod som uppfattas av arbetslaget som en naturlig 

kunskapsinhämtning. Enligt Socialtjänsten (2010) är bristande exekutiva funktioner en 

del av barn med autisms svårigheter vilket innebär att planera och organisera för att 

arbeta mot ett visst mål. Jag tror att det är en förutsättning att erbjuda social träning min 

erfarenhet säger att med total avsaknad av social kompetens är det svårt att 

överhuvudtaget kunna ta till sig några kunskaper eller i alla fall att kunna använda sina 

kunskaper på ett tillfredsställande sätt. Träning i sociala sammanhang och miljöer ses 

här som viktigt, samtidigt som en lärare undrar om elever med autism tränas för sin 

skull eller för att passa in i vår värld. Begränsningar i social interaktion kan innebära att 

inte kunna umgås på samma villkor som andra, inte kunna anpassa sitt beteende eller 

inte spontant dela någons intresse eller glädje (Gerland och Aspeflo, 2009). Vi måste 

http://www.autism.se/
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erbjuda elever med autism social träning för att de ska passa in någorlunda i vår värld 

det är ju trots allt den de befinner sig i, men samtidigt är det för deras skull. Vi kan inte 

skydda dem från sin närmiljö som enligt Bronfenbrenner (1979) finns runt eleven i alla 

situationer i mikrosystemet.  

 

Enligt Bond & Hebron (2012) verkar skolsystemet fungera ungefär på liknande sätt i 

Storbritannien, som här i Sverige. Det är extra personalresurser som erbjuds och 

planering görs utifrån elevers behov och det handlar om individuella lösningar som 

erbjuds ibland enskilt och ibland i små grupper. Enligt Tideman m.fl. (2006) tolkas en 

skola för alla på olika sätt en del anser att det enbart räcker med en gemensam fysisk 

miljö medan andra fokuserar på undervisningens upplägg. Det talas om segregerande 

lösningar, men hur ska skolpersonalen kunna erbjuda andra lösningar om det inte 

fungerar på något annat sätt? Segregerade klingar negativt i mina specialpedagogöron, 

men är det alltid negativt? Eleven i min studie valde runt tio minuter per dag i klassen. 

Ska det ses som segregerande undervisning även då det är utifrån en elevs 

förutsättningar och val?  

 

Personalen anser att de har full stöttning från ledningen på skolan vilket de ser som 

viktigt för att kunna erbjuda eleven med autism utbildning och specialpedagogen säger 

att hon får läsa in sig på de bitar hon behöver och hon handleder också övriga i 

arbetslaget. Alla framhåller att de är ett bra team ihop och att de kan ge varandra stöd i 

olika situationer. Det stämmer överens med Vesterlund (2012) som påtalar att det finns 

ett samband mellan gemensamma reflektioner och gott ledarskap samt ett gott 

arbetsklimat i kollegiet. Pedagogerna utbyter inte enbart pedagogisk kompetens utan de 

möter också ett modernt samhälle i ständiga förändringar. Gerland (2010) anser att för 

att mötet med undervisning och skola ska bli så framgångsrik som möjligt krävs att 

skolan är förberedd på att möta elever med autism. Det är också viktigt med en 

skolledning som arbetar för ett gynnsamt skolklimat för dessa elever. Även i Bond & 

Hebron (2012) studie ser skolpersonalen som viktigt att kommunicera med övrig 

personal på skolan som arbetar med elever med autism. Dessutom anses det att 

nätverksträffar med andra som arbetar inom samma område behövs bland annat för att 

utbyta strategier. Arbetslaget ser också som betydelsefullt att de har möten på 

barnhabiliteringen för att stämma av runt den enskilda eleven.   

 

Elevstödet säger att skolmiljön men även hemmiljön påverkar eleven vilket ses väldigt 

tydligt, men var det positivt eller negativt? Förmodligen negativ då elevstödet menade 

att om något var otydligt hemma på morgonen kunde det ta tid ifrån lektionen för att 

komma igång. Det jag saknar i mina resultat är någon form av föräldrasamverkan, det 

skulle jag naturligtvis ha frågat om? Men det missade jag helt enkelt. Min erfarenhet 

säger att det är viktigt att ha en god relation med föräldrarna för att det i sin tur brukar 

innebära att kunna anpassa elevens utbildning för att nå maximal utveckling.  

 
Med tydligt bildschema och strukturerad verksamhet med återkommande rutiner och 

tillvägagångssätt och utifrån intresse anser arbetslaget att eleven erbjuds träning i 

självständighet. Gillberg (1999) menar att barnen behöver få en ram för sin dag i form 

av schema och de behöver träna en sak i taget helst i samma miljö och vid samma 

tidpunkt varje dag. Det är elevstödet som oftast tränar eleven och eleven får ta mycket 

ansvar för sin sociala träning. Enligt nu gällande skollag (2010:800, kap. 2 § 10) ska 

grundskolan utformas så att alla elever får de kunskaper och färdigheter de behöver för 

att aktivt medverka i samhället samt att skolan ska främja social gemenskap och 

allsidiga kontakter. Gerrbo (2012) menar att det är sociala skolsvårigheter, snarare än 
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kunskapsmässiga, som är skolans största utmaning. Fokus i den studien ligger i 

innebörden och kontextualiseringen av tanken om en-skola-för-alla. Socialt samspel 

mellan lärare-elev och elever emellan ses som en nyckel till fortsatt skolarbete. Ett svagt 

samspel ses bero på elevers olika sätt att tolka, förstå och socialt agera, olika förmågor 

samt förutsättningar vilket anses leda till skolsvårigheter. Jag tror att skolpersonalen i 

min studie har rätt fokus med sitt upplägg för att erbjuda eleven den sociala träning och 

träning i självständighet som kan leda till kunskapsinhämtning vilket kan ses som 

möjligheter till att få den adekvata utbildning eleven är i behov av.  

 

9.2.3 Skolpersonalens syn på hinder   

Elever med autism har ett annorlunda sätt att förstå sin omvärld (Falkmer, 2013). Enligt 

Gillberg (1999) och Duvner (1997) beror autism på biologiskt betingade störningar i 

hjärnans funktion. Det kan då medföra en del hinder för likvärdig utbildning för elever 

med autism. Samtidigt som eleven har långsammare utveckling och inlärning stressar 

skolverket med förändringar som behöver få tid att fungera då förutsättningarna för 

eleven inte ändras enligt specialpedagogen. Barn med autism har en annorlunda 

kognition vilket innebär att de tänker, tar in, bearbetar, uppfattar och tolkar 

omgivningen på ett annorlunda sätt. Ofta har de här barnen dessutom ett annorlunda sätt 

att sortera och samordna sinnesintryck (Wing, 2012). Det här är faktorer som 

personalen måste ta hänsyn till när de erbjuder utbildning för elever med autism. 

Samtidigt som de behöver ha en relation till eleverna samt lära känna var och en enligt 

egen erfarenhet. Elever med autism fungerar olika, det finns ingen generell mall.   

 

En av lärarna berättar att hon tidigare jobbade med en elev med autism i år 9 och att hon 

kände sig stressad över elevens betyg. Efter ett besök i en autism- och aspergerklass i 

den gymnasieskola som skulle ta emot eleven efter grundskolan fick hon veta att det var 

bättre att eleven inte hade betyg om det ändå inte stämde utan de skulle ta vid där eleven 

befann sig och det lugnade henne. Då tänker jag om det här är konsekvenser av att gå i 

grundskolan innebär det att en elev med autism inte heller kan nå de långsiktiga målen. 

Vad innebär det då i slutändan? Tror man sig på gymnasiet kunna lära in både 

eftersläpande mål från grundskolan samt en gymnasieutbildning på tre år? Ska de ut i 

arbetslivet eller läsa vidare sedan, är det ens möjligt? Det här ser jag som ett klart 

hinder, och har eleven fått en likvärdig utbildning då?  

 

Det är dagens läroplan med bland annat mål som innebär problemlösning och analys, 

samverkan med andra elever och att kunna uttrycka sig i tal och skrift som enligt 

personalen, motverkar, elever med autisms förutsättningar. Linde (2012) menar att 

läroplanen sätter upp regler och riktlinjer för planeringen av skolans mål och 

undervisningens innehåll. Den påvisar vad som gäller i skolsystemet för de ämnen som 

ska studeras, vilka mål som är uppsatta, vilken tid det får ta samt ämnenas innehåll. Det 

här gör det inte lättare för personalen att erbjuda en adekvat undervisning och jag blir 

ödmjuk inför personalens uppgift att jobba mot de målen.  

 

Det finns en anpassad studiegång utifrån egna förutsättningar för att ha rimliga mål som 

kan nås. Samtidigt är läroplanen det dokument som verksamma inom skolan ska följa 

och utforma verksamheten efter (Linde, 2012). Skolans värdegrund och ansvar innebär 

bland annat att utbilda elever med autism till ett eget aktivt ansvar i det demokratiska 

samhället (Säljö, 2011). Då elever med autism ofta är ojämna i sina förmågor ses 

anpassad studiegång som en möjlighet för att ställa rimliga krav och låta det ta tid. I dag 

när det ges betyg redan i årskurs 6 har lärarna i samråd med rektor och eventuell 

specialist möjlighet att använda sig av undantagsbestämmelsen ”pysparagrafen” för att 
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kompensera en elev med bestående funktionsnedsättning. Syftet är att kompensera för 

svårigheter och nå delar av kunskapskraven för att skapa lika förutsättningar. Samtidigt 

framgår det inte i några betygsdokument om någon har ”pyst” i ett eller flera ämnen 

(2010:8, kap. 10 § 21). Tveksamt om det skapar lika förutsättningar om man har 

kunskapsluckor när det kommer till att söka jobb eller läsa vidare, det ser jag snarare 

som ytterligare ett hinder.  

 

Lärarna och elevstödet anser att de aldrig kan få tillräckligt med kompetens. Det är 

enligt Socialstyrelsen (2010) viktigt att skolans personal som har den dagliga kontakten 

med elever med autism även har kunskap och förståelse för ett avvikande beteende. 

Eleverna är ofta i behov av anpassning genom hela skoltiden. Lärarna och elevstödet får 

handledning av specialpedagogen. Jag tycker att mina resultat visade på ett gott 

samarbete och ett gemensamt förhållningssätt och det gällde för all personal på skolan 

då alla elever ses som allas angelägenhet. Det tror jag ändå skapar en god grund att 

bygga vidare på för elever med autism och dess förutsättningar mot en likvärdig 

utbildning. Sedan kan man aldrig få för mycket kunskaper inom autismområdet som är i 

ständig förändring och det kommer nya forskningsresultat hela tiden. Autism och 

aspergerförbundet (2016) presenterar i en undersökning att det ses som nödvändigt med 

kompetens och nödvändiga anpassningar för att erbjuda elever med autism den 

utbildning som de är i behov av. De ser även ett behov av en speciallärarutbildning mot 

autism. Det var det som jag efterlyste i min inledning och det tror jag definitivt finns 

behov av då arbetslaget ville lära sig mer och få verktyg och specialkunskaper för att 

kunna erbjuda elever med autism möjligheter till den adekvata undervisning som de är i 

behov av. Lindkvist (2013) menar att lärarkompetens, tillgång till specialpedagogisk 

kompetens, föräldrars attityder, elevers motivation samt förmågan att behovsanpassa 

arbetsmetoder ses som mest betydelsefulla. Minst dåligt anses grupper och/eller lärare 

fungera, ja vem vill framstå som en dålig lärare? 

 

Elever med autism kräver annorlunda och tydligare undervisning men med dagens krav 

på problemlösning och självständighet är det svårt för dem att nå målen (Skolverket, 

2011). Utifrån mitt syfte är jag fortfarande lite osäker på om grundskolan erbjuder en 

likvärdig utbildning, och då tänker jag att hindren kan vara större än möjligheterna. Då 

menar jag inte att arbetslaget inte gör så gott de kan utifrån de förutsättningar som dem 

har och utifrån elevernas förutsättningar och behov. Jag tror att den sociala träningen 

ger en god möjlighet för att överhuvudtaget kunna närma sig en likvärdig utbildning. 

Det jag ser som oroväckande är att läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) har 

samma krav på alla elever vilket innebär problemlösning och analys samt samverkan 

och att kunna uttrycka sig i tal och skrift. Det är inte lätt för personalen att erbjuda det 

om inte förutsättningar finns hos eleverna med autism, jag ser faktiskt ett dilemma här. J 

Jag vidhåller därför det jag skrev i inledningen, det känns som att jag har övergett den 

här gruppen elever som kanske behöver mina kunskaper och erfarenheter mest.  

 

9.3 Fortsatt forskning 

Det vore intressant att om tillexempel fem år göra om undersökningen på samma skola 

och se hur det har gått om det här var en bra lösning för elever med autism. Hur jobbar 

grundskolpersonalen då? Gör de på ett annat sätt? Har de utvecklat det som påbörjats 

nu? Har politikerna dragit upp nya riktlinjer? Autism är för mig ett outtömligt ämne 

som kan engagera mig hur länge som helst, tror jag.   
 

 



  

51 

Litteraturlista  

 
Abrahamsson, Lotta. (2010). Tänk om – En bok om autism, Aspergers syndrom, ADHD 

och andra förmågor. Malmö: Epago/Gleerups Utbildning AB. ISBN: 9789140672445 
 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter. (red.) (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 

Stockholm: Liber AB ISBN: 9789147112241 

 

Alin-Åkerman, Britta. & Liljeroth, Ingrid. (1999). Autism möjligheter och hinder i ett 

undervisningsperspektiv. Umeå: SIH läromedel.  ISBN: 91-7838-507-5 

 

Alvesson, Mats. & Sköldberg, Kaj. (2007). Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144046150 

 

Anderssom, Bengt-Erik. (1986). Utvecklingsekologi. Lund:Studentlitteratur. ISBN: 978-91-27-

13428-7 
 

Andersson, Gunvor. (2013). Utvecklingsekologi och sociala problem.  Meeuwisse, 

Anna. & Swärd, Hans. (red),  Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och 

kultur, s. 202-214. ISBN 91-27-08409-4 

 

Blom, Anna (2007). Handikapp i skolan – fyra studier av särskolan och elever i behov  

av särskilt stöd. (sökdatum:  2016-07-29) http://www.stockholm.se/fou 

 

Bond, Caroline. & Hebron, Judith. (2015). Developing mainstream resource provision 

for pupils with autism spectrum disorder: staff perceptions and satisfaction 

European Journal of Special Needs Education Volume 31, nr 2, s. 250-263, 

http://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/doi/full/10.1080/08856257.2016.1141543 

(sökdatum: 20161203)  
 
Bronfenbrenner, Urie. (1979). Making human beings human – Bioecological perspectives 

on human development. Sage Publications Inc in California, London and New Delhi.  

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB. ISBN: 

9789147090686. 

 

Dahmström, Karin. (2011). Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk 

undersökning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144060279. 

 

Duvner, Tore. (1997).  MBD/DAMP, autistiska störningar, dyslexi. Stockholm: Liber 

AB. ISBN 91-47-00426-6 

 
Falkmer, Marita.  (2013). Inkluderande strategier för elever med Aspergers syndrom 

och andra autismspektrumtillstånd i grundskolan Särtryck ur Skolverkets rapport 334 

2009  
 
Fangen, Katrine & Sellerberg, AnnMari. (2011). Många möjliga metoder. Lund: 

Studentlitteratur. ISBN: 9789144074221. 

 

Frith, Utah. (red.) (1998). Autism och Aspergers syndrom. Stockholm: Liber AB.  

ISBN: 9789147048533 

http://www.stockholm.se/fou


  

52 

 

Gerland, Gunilla. (2010). Arbeta med Autismspektrumtillstånd- Hantverket och den 

professionella rollen. Stockholm: Pavus utbildning AB. ISBN: 9789197666039   

 

Gerland, Gunilla. & Aspeflo, Ulrika. (2009). Barn som väcker funderingar. Se, förstå 

och hjälpa förskolebarn med en annorlunda utveckling. Stockholm: Pavus Utbildning 

AB. ISBN: 9789197666022 

  

Gerland, Gunilla. , Hartman, Göran. &  Larsson, Solveig. (2008) Autism? svårigheter 

och möjligheter. Stockholm: Pavus utbildning. ISBN :9789197666015 

 

Gerrbo, Ingemar. (2012). Idéen om en skola för alla och specialpedagogisk 

organisering i praktiken. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. 

http://docplayer.se/419910-Iden-om-en-skola-for-alla-och-specialpedagogisk-

organisering-i-praktiken.html  

 

Gillberg, Christopher. (1999). Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar 

och vuxna. Stockholm: Natur och Kultur. ISBN: 9789127072091 
 

Haug, Peder. (2014). The practices of dealing with children with special needs in school: 

a Norwegian perspective. Emotional & Behavioural Difficulties, volume 19, s. 296-310,  

 

Heimann, Mikael. & Tjus, Tomas. (1997). Datorer och barn med autism. Stockholm: 

Natur och Kultur. ISBN: 9127062414 

 

Humphrey, Neil. (2008). Including pupils with autistic spectrum disorders in 

mainstream schools. Support for Learning, Volym 23 (problem 1, sid. 41-47). 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. ISBN 9789144101675 

 

Linde, Göran. (2012). Det ska ni veta! – En introduktion till läroplansteori. Lund; 

Studentlitteratur ISBN: 9789144085593 

 

Lindqvist, Gunilla. (2013). Who should do What to Whom? Occupational Groups´ 

Views on Special Needs. Jönköping: Jönköpings Universitet. Diss Series No. 22 

 

Marton, Ferenc & Booth, Shirley (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur.  

ISBN: 9789144010274 

 

Mesibov, Gary B. Shea, Victoria & Shopler, Eric. (2007). TEACCH vid 

autismspektrumstörning hos barn och vuxna. Lund: Studentlitteratur.  

ISBN:9789144000411 
 

Nilholm, Claes. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. ISBN:  

9789144026633 

 

Normell, Margareta. (2008). Från lydnad till ansvar: kunskapssyn, känslor och 

relationer i skolan. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144051345 



  

53 

Patel, Runa. & Davidson, Bo. (2010). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 

9789144068688 

 

Persson, Bengt. (2013). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: 

Liber. ISBN: 9789147114139 
 

Phillips, Tove. (2012). Pedagogiskt arbete.Malmö: Gleerup. ISBN: 9789140675774 

 

Rizzolatti, Giacomo. & Fabbri-Destro, M. (2010). Spegelneuroner: från upptäckt till autism 

200: 223. doi: 10,1007 / s00221-009-2002-3  

 

 

Safran, Stephen, P. (2008). Why Youngsters With Autistic Spectrum Disorders Remain  

Underrepresented in Special Education. Remedial and Special Education, vol 29, nr 2,  

 s, 90-95. 

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Skolinspektionens rapport riktad tillsyn (40-2011:348).  Mottagandet i särskolan under 

lupp - Granskning av handläggning, utredning och information i 58 kommuner. 

Stockholm 

 

Skolinspektionen rapport  (40-2011:1445). Inte enligt mallen” Om skolsituationen för 

elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Stockholm 

 

Skolverket (2001) Tre magiska g:n – Skolans insatser för elever med funktionshinder. 

Stockholm: Liber Distribution. ISBN: 9189314506 
 

Skolverket. (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

(skolverket.se Sökdatum 20160729)  

 

Skolverket. (2015) Delaktighet för lärande. Stockholm: Skolverket ISBN: 978-91-

7559-196-4  

 

Socialstyrelsen. (2010). Barn som tänker annorlunda – Barn med autism, Aspergers 

syndrom och andra autismspektrumtillstånd. Västerås: Edita Västra Aros.  

ISBN: 978-91-86301-97-2 

 

Socialtjänsten. (2010). Barn som tänker annorlunda - Barn med autism, Aspergers 

syndrom och andra autismspektrumtillstånd. Västerås: Edita Västra Aros. ISBN: 978-

91-86301-97-2 
 

SOU 1997:116. (1997). Barnets bästa i främsta rummet – FN:s konvention om barnets 

rättigheter förverkligas i Sverige. Stockholm: Regeringskansliets 

Förvaltningsavdelning.  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2014). Stödjande strukturer - En fallstudie om 

hur skolan möter elever inom autism. Stockholm: DanagårdLitho. ISBN: 978-91-28-

00470-1  
 

http://skolverket.se/


  

54 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2015). Värderingsverktyg för tillgänglig 

utbildning. Halmstad Bulls Graphic. ISBN: 978-91-28-00632-3 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). (2013). Autismspektrumtillstånd: 

Diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet. En 

systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering.  

 

Säljö, Roger. (2011). ”Styrning i förändring. I Lärarens handbok – Läroplaner, skollag, 

yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention”. Lund; Studentlitteratur.  

ISBN:  978-91-44-05469-8 

 

Tideman, Magnus., Rosenqvist, Jerry., Lansheim, Birgitta., Ranagården, Lisbeth  & 

Jacobsson, Katharina. (2006). Den stora utmaningen. Stockholm: Bokshoppen.  

ISBN: 9789189068162. 
 

Thurén, Torsten. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. 

ISBN: 9789147086511 

 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Bromma: CM-gruppen AB ISBN: 978-91-

7307-189-5 
 

Whalon, Kelly, J. & Hart, Juliet, E. (2011). Children With Autism Spectrum Disorder 

and Literacy Instruction: An Exploratory Study of Elementary Inclusive Settings. 

Remedial And Special Education. Vol. 32 (3), s. 243-255.  

 

Wing, Lorna. (1976). Så hjälper vi vårt autistiska barn. Vägledning för föräldrar och 

vårdpersonal. Stockholm: Bonniers. ISBN: 91-0-041268-6 
 

Wing, Lorna. (2012). Autismspektrum: handbok för föräldrar och professionella, Lund:  

Studentlitteratur. ISBN: 9789144081526 

 

Vesterlund, Rebecka. (2012). Anpassning eller utveckling? Lärares lärande under en 

kompetensutvecklingssatsning. Examensarbete inom masterprogrammet i pedagogiskt 

ledarskap. Uppsala universitet (Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier). 

 

 ygotski ,  e  Semeno i .  (1978). Mind in society : the development of higher 

psychological processes. Cambridge, Mass: Harvard. ISBN 0-674-57629-2 1896-1934  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

55 

Webbförteckning: 

 

Autism och Asbergerförbundet (2016). 

http://www.autism.se/rfa/uploads/nedladningsbara%20filer/Skolg%C3%A5ngen%20f%

C3%B6r%20barn%20med%20autism%20och%20Aspergers%20syndrom%20-

%20Rapport2016.pdf (sökdatum: 20160729) 

 
 

Dagens medicin. (2015) http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/04/30/symtom-pa-

autism-har-inte-okat-i-sverige/ (sökdatum: 20160731) 

 

DSM-5. http://www.autism.se/autism_i_dsm5 (sökdatum: 20161003)  

 

Gillberg, Christopher. (2014). 

http://gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/forskarhornan/2014/ar-autism-vanligare-

idag-an-for-40-ar-sedan--april-2014 (sökdatum 20160731) 

 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-

2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460 (Sökdatum: 20161011) 

 

Ny medicin (2011) http://nymedicin.com/news/2011/03/02/Genvariant-hos-autism-

kopplad-till-utveckling-av.html (20160909) 

 

Pisa-studien (2015). http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-

studier/pisa/om-pisa-2015-1.255083 (Sökdatum: 20161206) 

 

Salamancadeklarationen. (2013). http://u4614432.fsdata.se/wp-

content/uploads/2013/09/Salamancadeklarationen-och-Salamanca-+-10-

ers%C3%A4tter-1-2001.pdf (sökdatum: 20160810) 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2014). https://www.spsm.se/stod/rattigheter-

lagar-och-rattigheter/ratt-till-anpassningar-och-stod-i-undervisningen/ 

 
 
 

 

 

http://www.autism.se/rfa/uploads/nedladningsbara%2520filer/Skolg%25C3%25A5ngen%2520f%25C3%25B6r%2520barn%2520med%2520autism%2520och%2520Aspergers%2520syndrom%2520-%2520Rapport2016.pdf
http://www.autism.se/rfa/uploads/nedladningsbara%2520filer/Skolg%25C3%25A5ngen%2520f%25C3%25B6r%2520barn%2520med%2520autism%2520och%2520Aspergers%2520syndrom%2520-%2520Rapport2016.pdf
http://www.autism.se/rfa/uploads/nedladningsbara%2520filer/Skolg%25C3%25A5ngen%2520f%25C3%25B6r%2520barn%2520med%2520autism%2520och%2520Aspergers%2520syndrom%2520-%2520Rapport2016.pdf
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/04/30/symtom-pa-autism-har-inte-okat-i-sverige/
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/04/30/symtom-pa-autism-har-inte-okat-i-sverige/
http://www.autism.se/autism_i_dsm5
http://gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/forskarhornan/2014/ar-autism-vanligare-idag-an-for-40-ar-sedan--april-2014
http://gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/forskarhornan/2014/ar-autism-vanligare-idag-an-for-40-ar-sedan--april-2014
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
http://nymedicin.com/news/2011/03/02/Genvariant-hos-autism-kopplad-till-utveckling-av.html
http://nymedicin.com/news/2011/03/02/Genvariant-hos-autism-kopplad-till-utveckling-av.html
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/om-pisa-2015-1.255083
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/om-pisa-2015-1.255083


  

1 

Bilagor 

Bilaga A 

 

 Intervjuguide 

 
1. Beskriv din yrkesbakgrund lite kort. 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat?  

Har du tidigare erfarenheter av elever med autism? 

 

2. Hur ser du på den elevgrupp som inte omfattas av särskolans verksamhet längre?  

Vilka behov finns? 

Vilka förändringar har skett?  

 

3. Vad anser Du att barn med autism behöver för att må bra i skolan och för att kunna 

tillgodogöra sig undervisningen och nå målen?  

Vilka möjligheter och hinder kan det skapa? 

Socialt? 

Kommunikativt? 

Föreställningsförmågan?  
 

4. Hur upplever du dina möjligheter att anpassa arbetssätt efter elevernas behov och 

förutsättningar?  

Vilka särskilda insatser/anpassningar görs? 

Särskilda metoder och tillvägagångssätt? 

Särskild pedagogik? 

Schema? Hjälpmedel? 

 

5. Hur arbetar ni mot skolans mål? 

Styrdokument och handlingsplaner?  

Läroplanen? 

Om det finns specialintressen och särskilda förmågor hos eleverna, hur tas de tillvara? 

 

6. Hur möjliggör ni självständighet för elever med autism? 

För att höja motivation till arbete och eget lärande? 

Att kunna bli aktiv i sitt eget lärande? 

 

7. På vilket sätt upplever du lärandemiljön? 

Är den viktig? På vilket sätt? 

Hur ska den utformas?  

Hur upplever du de övriga elevernas syn på, eleven med autism? 

Möjligheter/svårigheter för eleven/gruppen?   
 

8. Känner du att din kompetens räcker till? 

Vilket stöd ges till arbetslaget för att bäst möta de här elevernas behov? 

Får ni fortbildning och handledning och i så fall från vem? 

Hur påverkar stödet er? Har ni ett gemensamt förhållningssätt? 
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Bilaga B 

  

Missivbrev 
 

 

Hej!                                                                                                  Kalmar 20161022 

 

Mitt namn är Ann-Charlotte Allgren och jag läser Specialläraprogrammet specialisering 

mot utvecklingsstörning vid Linnéuniversitetet och har nu kommit fram till mitt 

självständiga arbete som ska leda vidare till en examen. Jag har varit verksam i över 

trettio år och arbetat med barn, ungdomar och vuxna med autism, idag jobbar jag på en 

gymnasiesärskola. Det har väckt ett intresse hos mig att lära mig mer om personer med 

autism och vilket stöd som krävs för att möjliggöra utveckling och överbrygga 

vardagens svårigheter. Syftet med det här arbetet är att undersöka hur grundskolans 

personal enligt nu gällande skollag (2010:800) upplever att de kan erbjuda elever med 

autism en likvärdig utbildning. 
 

Eftersom Du har erfarenhet från grundskolan och elever med autism så skulle jag, 

genom en intervju, vilja ta del av Dina upplevelser. Om Du tillåter så kommer samtalet 

att spelas in och inspelningen hanteras så att det endast är jag som kommer att lyssna på 

den. Allt material kommer att förvaras inlåst. Jag kommer även att skydda Din identitet 

och personliga uppgifter så att man i texten inte kan spåra någon enskild person.  

 

Ditt deltagande är naturligtvis helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan i studien utan att meddela orsak. Det insamlade materialet kommer endast 

att användas för den här studien.  Om du har frågor, hör gärna av dig till mig! 
 

Svara mig, gärna via mail, om du har möjlighet att medverka eller ej, och om du ställer 

dig positiv lämna gärna ditt telefonnummer, så kontaktar jag dig.  

 

Vänliga hälsningar  

Ann-Charlotte Allgren, 0708349577, ann-charlotte.allgren@ksgyf.se  

 

Handledare för arbetet är Universitetslektor Ulla Gadler, ulla.gadler@lnu.se 
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