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Abstrakt   

Syftet med föreliggande studie är att studera lärares upplevelser av att arbeta med barn inom 

autismspektrumtillståndet i grundskolan, och därav intervjuades åtta grundskollärare. Data 

analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys. Följande teman Påverkan, Första mötet i 

karriären samt Socialt för barnet blev funna ur dataanalysen. Resultatet indikerar att 

majoriteten av lärarna kände sig oförberedda när de för första gången skulle möta ett autistiskt 

barn men efter detta första möte kände flertalet sig mer förberedda. Lärare påverkas både 

positivt och negativt av att undervisa ett autistiskt barn och lärare måste anpassa sig själva, sitt 

material, sin undervisning och sitt klassrum utefter det autistiska barnet. Stödet från skolan och 

lärarnas egna utbildningar upplevdes av majoriteten av lärarna som bristfällig. Läraren arbetar 

aktivt för att inkludera det autistiska barnet i klassen men de övriga eleverna påverkas både 

positivt och negativt av det autistiska barnets beteende. Resultatet diskuteras utifrån tidigare 

forskning vilket är i stor grad överensstämmande med föreliggande studie, exempelvis då en 

samstämmighet mellan vikten av att ha ett bra samarbete med föräldrarna till barnet återfanns 

både i den föreliggande studien och i föregående.  

  

Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, lärare, grundskola, kvalitativ metod  

Engelsk titel: Teachers’ experiences of working with children within the autism spectrum 

disorder in primary school  
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1. Introduktion  

Autismspektrumtillstånd utgör idag en av den vanligaste diagnostiserade neurologiska störningen 

hos barn (Bressette, 2017, s. 12). Aktuella studier från Storbritannien visar att ett av hundra barn 

blir diagnostiserade med autismspektrumtillstånd (Jones, 2018, s. 14). Autismspektrumtillstånd är 

idag ett samlingsnamn för en mängd diagnoser som förr benämndes barndomsautism, Kanner’s 

autism, högfungerande autism, spädbarnsautism, generell utvecklingsstörning som inte blivit 

angiven på annat sätt, atypisk autism, Asperger störning och Heller’s syndrom (American 

Psychiatric Association, 2013, s. 53). I föreliggande studie kommer även ordet autism användas 

som alternativ term till autismspektrumtillstånd.   

Socialstyrelsen (2010, s. 38-41) beskriver att skola och lärare måste anpassa sig utefter barn med 

autismspektrumtillstånd. I skolan skall bland annat kommunikation, undervisning och fysisk miljö 

anpassas utefter barnet med autismspektrumtillstånd. Detta innebär till exempel att lärare måste 

anpassa sitt språk, exempelvis undvika otydliga ord och att klassrummet måste vara utrustat med 

visuellt stöd.   

Skolverket (2018) föreskriver att undervisning i grundskola skall ackommoderas så alla elevers 

villkor och behov tillgodoses. Vidare förklarar Skolverket (2018) att lärare skall respektera elevers 

villkor, behov, deras sätt att tänka samt deras tidigare erfarenheter. Lärare skall även stärka eleverna, 

vägleda och erhålla de extra anpassningar som elever med svårigheter kräver. Detta kan därav 

appliceras på de eleverna med autismspektrumtillstånd.   

Thernlund (2013, s. 134) beskriver att det är av största vikt att personal på skolan förstår att 

anpassning utefter barn med autism är nödvändigt och att barnens beteendeproblematik inte straffas 

eller tillrättavisas som ett sätt att förändra det. Risken blir då stor att barnet inte vill gå till skolan, 

eller utvecklar beteendeproblematik, exempelvis raseriutbrott. Det är även viktigt att de andra 

barnen förstår detta för att minska risken för att barnet med autism blir mobbat och utsatt i skolan.   

Socialstyrelsen (2010, s. 22) förklarar att om ett barn med autism inte får det stöd och förståelse 

som behövs så kan det leda till att barnet utvecklar allvarliga psykiska symtom. Alla autistiska barn 

skall gå i den allmänna grundskolan (Stockholms läns landsting, 2014), och detta innebär att det är 

lärare i allmän grundskola som skall undervisa barn med autism. Till följd av att det i stor 

omfattning är lärare i den allmänna skolan som möter barn med autism är det således intressant att 

studeras deras upplevelse av detta möte. Det finns få studier som enbart fokuserar på lärares 

upplevelser, utan många är inriktade på exempelvis hur lärare bäst tar till sig kunskap kring autism 

(Bresette, 2017) deras attityd till att inkludera barn med autism i klassrummet (Wilkerson, 2012) 

samt hur deras tilltro till sig själva påverkas av att ha ett barn med autism i klassen (Anglim, 

Prendeville & Kinsella, 2018). Föreliggande studie studerar endast lärares upplevelser och når 
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därigenom detta fenomen på djupet. De flesta studier som är gjorda inom ämnet är framför allt 

genomförda i USA, och därför tillför föreliggande uppsats en inblick i hur svenska lärares 

upplevelser av att arbeta med barn inom autismspektrumtillståndet ser ut.   

Syftet med föreliggande studie är följaktligen att undersöka upplevelsen av att vara lärare till ett 

barn inom autismspektrumtillstånd i låg- och mellanstadiet. Dock har författaren valt att inte lägga 

fokus på hur lärarna upplever elevernas symtom utan istället hur symtomen påverkar läraren när 

denne skall arbeta med barnet. Förhoppningen är att föreliggande studie skall ge en inblick av 

lärarnas perspektiv av att arbeta med barn inom autismspektrumtillståndet.  

1.1 Autism  

Autism ansågs tidigare vara en ovanlig neurologisk sjukdom, men utgör idag en av de vanligaste 

neurologiska störningarna hos barn. Autism är en kronisk störning och i dagsläget saknas såväl 

botemedel som en tydlig orsak (Bressette, 2017, s. 12). Individen blir oftast diagnostiserad som 

barn. Autism förekommer i alla folkslag och i alla länder samt återfinns hos både låg-, mellan- och 

höginkomsttagare (Bressette, 2017, s. 13).   

Autismspektrumtillstånd innebär ett neuropsykiatriskt funktionshinder, vilket innefattar en 

grupp av störningar där de manifesterar i individens utveckling, ofta väldigt tidigt (American 

Psychiatric Association, 2013, s. 31). De karakteriseras av störningar i utvecklingen, vilket påverkar 

individens sociala, akademiska och personliga funktionalitet. Tillståndet påverkar även individens 

sysselsättningsmöjligheter.  De diagnoskriterier för autismspektrumtillstånd som tas upp i manualen 

för mentala störningar delas upp i fem olika delar. Den första delen innebär att individen har svårt 

för det sociala, vilket inkluderar både kommunikation och interaktion. Den andra delen belyser att 

individen har restriktiva och upprepande handlingssätt, vilket även kan innebära att individen har 

begränsade hobbys och begränsad handlingskraft. Del tre innebär att symtom från tidigare delar 

måste ha visat sig i individens unga barndom. Fjärde delen belyser att de symtom som har påvisat 

sig i individens barndom begränsar denne i vardagen. Avslutningsvis innebär del fem att det inte 

finns någon annan förklaring till individens symtom, exempelvis intellektuell funktionsnedsättning. 

Dock finns det en samsjuklighet i diagnosen autismspektrumtillstånd, vilket innebär att individer 

ofta har fler diagnoser än enbart autismspektrumtillstånd. Språkstörning och intellektuell 

funktionsnedsättning är vanliga diagnoser som samvarierar med autismspektrumtillstånd 

(American Psychiatric Association, 2013, s. 53-58).  

De kriterier som finns för att diagnos skall fastställas förändras ständigt. Det finns en stor 

individuell variation inom autimspektrumtillståndet i hur väl individen fungerar i olika situationer, 

vilket påverkar den diagnostiska processen (Anglim et al., 2018). Bressette (2017, s. 12) beskriver 
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att varje barn med autism är olika, detta på grund av att åldern när symtomen debuterar kan skiljas 

åt, samt hur symtom uppenbarar sig och hur allvarliga de är. Barn med större svårigheter blir oftare 

diagnostiserade medan barn med mindre symtom har svårare för att bli diagnostiserade (Bressette, 

2017, s. 12). Flickor uppvisar mer raffinerade symtom på diagnosen vilket medför att flickor har 

svårare att diagnostiseras än pojkar. De individuella skillnaderna mellan olika individer i hur 

symtomen tar sig i uttryck leder till att hantering av barnen skiljer sig åt. Detta påverkar i sin tur 

lärares osäkerhet kring hur de skall undervisa barnen (Anglim et al., 2018, s. 74). Många skolor har 

svårigheter med att inkludera barn med autism, och det antas bero på att alla individer med diagnos 

har olik problematik och det blir därför svårt att veta vilka åtgärder som behövs (Jones, 2018, s.  

18).  

En anledning till autism är en störning i hjärnans funktioner, vilket bland annat kan bero på  

sjukdomar som barnet fått senare i livet, eller genetiska faktorer. Risken för att båda 

enäggstvillingar är autistiska är 90%, medan det för tvåäggstvillingar är ovanligt, vilket tyder på att 

genetiska faktorer inverkar. Wing (2012, s. 89) förklarar även att autism till viss del kan bero på 

förlossningsskador. Samtidigt redogörs att de avvikelser som barnet redan har kan medföra 

problematisk förlossning, detta för att det antas att barnet själv måste vara aktiv i födseln och 

avvikelser hos fostret kan försvåra detta. Det teoretiseras även att en biologisk orsak kan finnas 

bakom diagnosen, exempelvis diskuteras det att hjärnorna hos barn med autism är större än 

genomsnittet (Holt et al., 2015, s. 771).   

Bressette (2017, s. 12) beskriver ordet autism som att individen är uppslukad i sig själv. 

Symtomen av autism är att individen kan ha svårt att samspela med andra. Barnen är ofta försenade 

med språket eller har inget tal alls (Holt et al., 2015, s. 769-770). Ett stelt och upprepande beteende 

är även typiska symtom på autism. Rutiner är även viktigt för individer med autism, och om det 

inte går som de vill kan det leda till raseriutbrott (Holt et al., 2015, s. 771). Barn med autism kan 

dels ha svårt att hantera för mycket stimuli runt sig, men kan även få svårigheter om det är för lite. 

Andra symtom på autism är svårigheter med koncentration, överenergi och impulsivitet (Bressette, 

2017, s. 16).   

Det finns modeller som förklarar hur kognition fungerar hos människor och barn med autism 

kan ha svårigheter med dessa modeller. En av dessa modeller innefattar Theory of mind (Jones, 

2018, s. 15). Theory of Mind innebär förståelsen av hur andra människor tänker, och bristen på 

detta medför att barn med autism inte kan förstå varför andra agerar så som de gör, och detta kan 

leda till svårigheter i sociala sammanhang och interaktioner.    

Central Coherence (Jones, 2018, s. 15) är en annan modell som används för att förklara autistiska 

barns tankesätt, något som följaktligen innebär att barnet har en begränsad förmåga att se helheter 
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och större kontexter och fokuserar istället på detaljer. Executive Dysfunction (Jones, 2018, s. 15) 

innebär en störning i individens kognitiva kontroll över sitt beteende; exempelvis kan en individ 

med autism ha svårt att förutse konsekvenser och planera sitt beteende. Denna dysfunktion anses 

vara anledningen till varför många barn med autism uppvisar ett upprepat och stelt beteende.  

1.2 Lärares upplevelser   

Anglim et al. (2018) genomförde en kvalitativ studie med intervjuer av irländska grundskollärare 

med syfte att studera lärares upplevelse av att arbeta med autistiska barn. De fokuserade på hur 

lärares tilltro till att de kunde skapa förändring påverkades av att stödja ett barn med autism, lärares 

syn på de problem som kan uppstå samt de fördelar och nackdelar som uppstår när de skulle få 

barnet med autism att bli en del av klassen. Resultatet visade att när lärare fick information om att 

ett barn med autism skulle börja i deras klass, blev många lärare ängsliga och tvivlade på sig själva 

som lärare. Känslor kring osäkerhet i hantering av dessa barn uttrycktes av många lärare (Anglim 

et al., 2018, s. 85). Soto-Chodiman et al. (2012, s. 102) fann i sin studie liknande resultat som 

Anglim, nämligen att grundskollärare, även förskollärare, först upplevde en rad negativa känslor, 

exempelvis frustration och irritation, när de fick reda på att ett barn med autism skulle inkluderas i 

deras klass. De negativa känslorna var dock bara närvarande i början av processen. När lärarna 

sedan hade kommit över sina negativa känslor, förstod de att deras känslor byggde på att de inte 

hade tillräcklig kunskap kring diagnosen för att kunna undervisa barnet på ett korrekt sätt 

(SotoChodiman et al., 2012, s. 102).   

Lärare kan även känna att de inte är tillräckligt förberedda på att ta emot ett barn med autism 

och många av dem upplever, precis som Soto-Chodiman belyste, att de inte har tillräckligt med 

kunskap om barnets beteende, vilket leder till att många lärare testar sig fram till en bra metod för 

att undervisa barnen. Detta leder dock i slutändan till att lärarna kommer på kreativa lösningar på 

den problematik som deras elev hade (Anglim et al., 2018, s. 76, 80). Inför att ta emot ett barn med 

autism hade lärarna ett behov att få information och bli mer föreberedda inför att de skulle få ett 

barn med autism i sin klass (Anglim et al., 2018, s. 79). Lärare blev dock mer självsäkra i sin roll 

som lärare efter att ha undervisat ett barn med autism (Anglim et al., 2018, s. 83).   

Lärare hade inte en tillräcklig tilltro till sig själva när de skulle utbilda barn med svårigheter 

(McCullough, 2014, s. 8). Förskollärare har beskrivit att de, i processen med att utbilda barn med 

autism, upplever att de tvivlar på sig själva och sin förmåga, men däremot ökade lärarnas 

självförtroende senare under barnets skolgång (Jones, 2018, s. 129). Lärarna upplevde inte heller 

att de var tillräckligt självsäkra i sitt beslutsfattande, och att de ofta baserade sina beslut på sin egen 

erfarenhet istället för det de hade ackumulerat från professionella inom ämnet (Anglim et al., 2018, 

s. 76). Många lärare kände även sig osäkra på hur de skulle hantera elevens beteende, vilket antas 
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bero på att lärarna har en bristande erfarenhet av liknande situationer och inte tillräcklig kunskap 

om diagnosen. Soto-Chodiman et al. (2012, s. 102) bekräftar att även grundskollärare och 

förskollärare i deras studie fick testa sig fram till vad som skulle kunna passa barnet med autism. 

De berättade att de tvivlade på sin egen förmåga att ta beslut, vilket de ansåg berodde på att de fick 

hantera barnets problematik med grund i sin egen erfarenhet istället för den information de fått från 

externa källor, exempelvis experter inom ämnet.   

McCullough (2014, s. 1) påpekade också att lärare ansåg att de inte var tillräckligt förberedda 

för att utbilda barn med autism; 85 procent av de tillfrågade lärarna ansåg att de inte hade fått 

tillräcklig träning för att kunna utbilda och hantera barn som har speciella behov (McCullough, 

2014, s. 8). McCullough (2014) genomförde en studie med syfte att studera korrelationen mellan 

lärares tro på att de kunde påverka på ett sådant vis att ett önskat resultat uppnås när de arbetar med 

barn som är inom autismspektrumtillståndet, deras kunskap kring autism, deras erfarenhet samt 

deras utveckling i yrket. Resultatet konstaterade att det finns en positiv korrelation mellan lärares 

tilltro till sig själva och den utveckling lärare har i sitt yrke. Eftersom kunskap och erfarenhet hör 

ihop med lärares tilltro till sig själva menar McCullough att det är viktigt att öka detta samt att lärare 

måste få öva och träna på att utbilda barn med svårigheter.   

Lärarna ansåg även att de inte fått tillräckligt med erfarenhet och träning från sin utbildning för 

att möta elever med autism (Anglim et al., 2018, s. 79-80). Men det är inte enbart kunskap som är 

viktigt när ett autistiskt barn skall undervisas, utan relationen mellan lärare och elev är essentiell 

för att undervisningen skall bli bra (Jones, 2018, s. 130). Det upplevdes som viktigare än att ha stor 

kunskap om själva diagnosen i sig (Jones, 2018, s. 136). Men vissa av diagnosens symtom, så som 

problem i det sociala, kan försvåra denna relation (Jones, 2018, s. 130). Lärare i grundskola och 

förskola upplevde det som jobbigt när de inte kunde nå barnet med autism, detta på grund av 

störningar i den verbala interaktionen hos barnet med autism (Soto-Chodiman et al., 2012, s. 103).  

Sandford (2009) belyser att chanserna för att lärare skall använda sig av bra 

undervisningsunderlag till de barn som är inom autismspektrumtillståndet ökar om lärarna har fått 

praktisk träning i hur de skall hantera elever med autism. Lärare känner sig minst säkra med att 

anpassa läroplanen och annat material utefter ett barn med autism (Bressette, 2017, s. 18). Lärare 

har förklarat att de blir mer stressade när de skall ta hand om autistiska barn, detta på grund av att 

de behöver planera sina lektioner mer och att de måste ändra på sina tidigare rutiner för att anpassa 

sig till barnet (Wilkerson, 2012, s. 2; Thernlund, 2013, s. 134; Socialstyrelsen, 2010, s. 38).   

De negativa känslor som lärare i föregående studier har upplevt kan bero på att lärarnas 

Selfefficacy (Alessandri et al., 2018), vilket innebär tilltron till att de har vad som krävs för att skapa 

förändring i sitt liv, är låg när de tar emot ett barn inom autismspektrumtillståndet. Self-efficacy, 
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vilket är ett begrepp kopplat till både socialpsykologin och kognitionspsykologin, påverkar både 

individens motivation, hälsa och hur väl denne lyckas på sitt jobb (Alessandri et al., 2018). Det kan 

då tänkas att lärare när de först skall ta hand om ett barn med autism har låg self-efficacy, vilket då 

kan förklara deras negativa känslor då de inte har kontroll över situationen, men när de sedan lär 

sig hur de ska handskas med de problem som uppstår så ökar self-efficacyn då de blir mer självsäkra 

efterhand som de fått arbeta med barnet. Anglim et al. (2018, s. 83) belyser att lärare blir mer säkra 

på att ta hand om autistiska barn efterhand som de fått arbeta med barnet, vilket kan innebära att 

lärares self-efficacy ökar då de känner att de har mer kontroll över situationen och därmed minskar 

deras negativa känslor. Soto-Chodiman (2012, s. 102) belyser att lärare först upplevde en mängd 

negativa känslor inför att ta emot ett barn med autism i sin klass, men att dessa känslor minskade 

med tiden.   

Soto-Chodiman et al. (2012, s. 112) beskrev att grundskollärare samt förskollärare i deras studie 

upplevde det som väldigt svårt att vara lärare till ett barn med autism. Det var betydligt mer 

tidskrävande för lärare att undervisa autistiska barn och det påverkade dem negativt emotionellt 

(Soto-Chodiman et al., 2012, s. 112; Bressette, 2017, s. 18). Det finns även forskning som tyder på 

att elever med autism påverkar läraren så denne blir mer stressad i större grad än vad andra barn 

med andra svårigheter gör (Bressette, 2017, s. 18).  

Samtidigt belyser Wilkerson (2012) i sin studie att lärare och speciallärare ofta är positiva till att 

inkludera elever med autism i klassrummet. Äldre lärare i grundskola som har längre erfarenhet i 

klassrummen hade dock svårare för att arbeta mot inkludering medan speciallärare hade lättare för 

det. Manliga lärare var mer positiva till att inkludera barn med autism än vad de kvinnliga lärarna 

var när lärarna inte hade fått en bra utbildning kring autism så var deras åsikter mindre positiva till 

att inkludera barn med autism i sitt klassrum (Wilkerson, 2012, s. 3).  

Trots detta tycker många lärare att det finns fördelar med att ha ett barn med autism i sin klass. 

Barnet med autism kunde influera andra barn att tänka på annorlunda vis, vilket sågs som positivt 

av läraren (Anglim et al., 2018, s. 81-82). Det ansågs även som positivt att de andra barnen lärde 

sig att alla människor är olika och att detta skall accepteras, samt att de skapade vänskapsrelationer, 

vilket ansågs vara positivt både för barnet med autism och för de andra barnen. Att ha ett barn med 

autism i klassrummet kunde däremot i vissa fall leda till att de andra barnen stördes och att arbetsron 

i klassrummet rubbades (Anglim et al., 2018, s. 82). Lärare tyckte även det var jobbigt att se till så 

att alla kan lära sig i klassrummet, och att alla får lika mycket lärarledd tid. En viss motvilja till att 

göra vissa aktiviteter av rädsla för att barnet med autism skulle reagera negativt uttrycktes av lärarna.  

En upplevd konflikt mellan vad som är bäst för det autistiska barnet och det som är bäst för 

resterande barn var något som lärarna behövde handskas med (Jones, 2018, s. 122).   
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En del lärare upplevde att när barn inte fått en diagnos i början av skolåret leder det till 

komplikationer för läraren (Anglim et al., 2018, s. 80-81). Lärare upplevde att de fick improvisera 

och stötta eleven i sådant som sträckte sig utöver det ansvar läraren hade. När skolåret sedan 

fortskred kände lärarna sig mer och mer självsäkra i sin roll med att undervisa ett barn med autism 

(Anglim et al., 2018, s. 80).   

Om stöd från personal/avdelningar/institutioner i skolan, till exempel speciallärare, psykologer 

och talpedagoger, upplevs som bristfälligt av lärare, kan detta medföra stress och frustration samt 

svårigheter att anpassa läroplanen till barn med autism (Anglim et al., 2018, s. 75; Jones, 2018, s. 

122). Extralärare upplevdes ofta som ett bra stöd och det var viktigt att samarbetet dem emellan 

fungerade. När den ansvariga läraren kunde lita på extraläraren var upplevelsen positiv för den 

ansvariga läraren. Problem kunde dock uppstå om de båda lärarna hade olika syn på vad som var 

bäst för barnet i fråga och då hade den ansvariga läraren svårare för att ge extraläraren mer kontroll 

över klassrummet (Jones, 2018, s. 123). I vissa fall kan extraläraren snarare stjälpa än hjälpa 

(SotoChodiman et al., 2012, s. 105). När extraläraren inte var tillräckligt utbildad för att ta hand om 

barnet med autism var läraren tvungen att även utbilda extraläraren. Lärarna diskuterade dock att 

stödet från en erfaren extralärare var väldigt uppskattat, då det ledde till att läraren fick hjälp med 

sin arbetsbörda. Skolans psykolog var ett stöd för lärarna i Soto-Chodiman et al. (2012, s. 105)s 

studie. Psykologen på skolan kunde hjälpa läraren med vilka strategier som kunde användas i 

klassrummet, men även stödja läraren på ett personligt plan med de svårigheter som uppstod när 

läraren skulle undervisa ett barn med autism. Lärare har även påpekat vikten av att föräldrar till 

barnet stödjer dem i sin roll som lärare. Det fanns också en upplevelse av att lärarna fick stödja 

föräldrarna då det kunde vara svårt för dem att acceptera att deras barn fått diagnosen. Lärarna 

kände sig pressade över att hantera föräldrarna och det stöd de behöver (Jones, 2018, s. 115).  

Problem uppstod dock när lärare och förälder inte var överens, och detta upplevdes störa barnets 

möjligheter till att få en så bra utbildning som möjligt. Vissa lärare behövde arbeta emot föräldrarna 

då föräldrarna inte ville inse vilka styrkor deras barn har. En del föräldrar var även väldigt krävande 

(Jones, 2018, s. 116). Wilkerson (2012, s. 2) belyser att lärare känner sig mer stressade till följd av 

att föräldrar till barn med autism sätter större press på dem som lärare. Föräldrars deltagande i 

barnets utbildning och deras kunskap kring diagnosen ansågs av lärarna vara en viktig ingrediens 

för att ett barn med autism skulle kunna vara i den allmänna skolan med framgång (Jones, 2018, s. 

125). Många lärare i Soto-Chodiman et al. (2012, s. 105)s studie upplevde att föräldrar till barnet 

med autism kunde stödja dem i sin roll som lärare, detta eftersom föräldrarna hade bäst kännedom 

om hur deras barn fungerar och hur barnet lär sig bäst. Lärarna i Alnemary (2017, s. 36)s studie 

hade alla en fortsatt utbildning i hur man undervisar barn med speciella behov, vilket antogs vara 
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anledningen till att många lärare i studien kände sig förberedda för att ta emot ett barn med autism. 

De kände även att de hade möjlighet att stötta föräldrarna.   

Sammantaget visar alltså forskning inom området att lärare har en mängd olika upplevelser kring 

att undervisa ett barn inom autismspektrumtillståndet. Då den övervägande delen av befintlig 

kunskap baseras på internationella studier och då framför allt studier från USA är det viktigt att 

studera svenska lärares upplevelser av att arbeta med autistiska barn.   

Föreliggande studie kommer undersöka låg- och mellanstadielärares upplevelser av att undervisa 

ett barn inom autismspektrumtillståndet. Lärarnas upplevelse av elevernas symtom är inte av vikt i 

denna studie. Frågeställningen är därav; Hur upplever lärare att det är att arbeta med barn inom 

autismspektrumtillståndet?  

På grund av att tidigare forskning främst utgått från länder med andra lagar och regleringar än 

Sverige skall nästa avsnitt belysa de lagar som finns och gäller i Sverige för att skapa en 

förförståelse för lärarnas förutsättningar.  

1.3 Lagar om autismspektrumtillstånd i den svenska skolan  

Skollagen (2010:800) belyser att grundsärskolan är för de barn som inte uppnår de kunskapskrav 

som finns i grundskolan, på grund av att de har en utvecklingsstörning. Vidare förklarar skollagen 

(2010:800) om specialskolan, att barn som skall tas emot i specialskolan innefattar de som är 

dövblinda eller på något vis synskadade och har fler funktionsnedsättningar, eller av andra orsaker 

är döva eller hörselskadade. De barn som har en grov språkstörning är även lämpade för att gå i en 

specialskola.   

Stockholms läns landsting (2014) beskriver att barn som har någon form av diagnos inom 

autismspektrumet skall gå i allmän grundskola. Detta enligt skollagen då särskola endast är till för 

elever med utvecklingsstörning. Dock har alla elever rätt att få särskilt stöd och därigenom även ett 

åtgärdsprogram om det krävs för att barnet skall klara de kunskapskrav som finns (Skolverket, 

2018). Elever har rätt att få hjälp med mer än enbart sådant som leder till att de når kunskapskraven, 

exempelvis kan de få stöd i att utveckla sin sociala förmåga (Stockholm läns landsting, 2014). 

Skolverket (2018) har i sin läroplan beskrivit att all personal i skolan skall ge stöd till de elever som 

behöver extra anpassning eller särskilt stöd. Det finns kommuner och privata skolor med inriktning 

mot barn med autismspektrum. Vissa kommuner skapar även särskilda undervisningsgrupper där 

flera olika skolors barn kan ingå.   

Autism- och Aspergerförbundet (2014) förklarar vidare att om det finns risk för att elever inte 

uppnår de kunskapskrav som finns för årskursen måste personalen på skolan anmäla detta till 

rektorn. Rektorn skall sedan se till att en utredning görs så att beslut om eleven har rätt till särskilt 

stöd kan tas. Skulle utredningen visa att barnet behöver särskilt stöd så skall stödet, i möjligaste 
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mån, ges i elevens klassrum. Eleven skall kunna fortsätta gå med sina klasskamrater och få det 

särskilda stödet i sitt klassrum, och det krävs ingen diagnos för att eleven skall få detta stödet 

(Stockholm läns landsting, 2014). Ett åtgärdsprogram tas även fram för hur skolan planerar att 

stödja eleven i dess svårigheter (Autism- och Aspergerförbundet, 2014). Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2012) och Skolverket (2018) bekräftar Autism- och Aspergerförbundets 

beskrivningar av rätt till extra anpassningar och särskilt stöd i den svenska skolan.  

Lärare skall notera när elever påvisar tecken på att de är i behov av extra anpassning, menar 

Autism- och Aspergerförbundet (2014). Då skall elevens behov synliggöras och sedan skall, 

exempelvis klassrummet, modereras utefter dessa behov. Extra anpassning kan bland annat 

innebära att eleven får stöd i processen med att komma igång med sitt arbete. Färdighetsträning 

benämns också som extra anpassning, vilket betyder att lärare skall kunna hjälpa elever med 

exempelvis lästräning. Även andra läromedel och särskild utrustning kan användas, samt 

specialpedagogiska insatser, vilket kan innebära att eleven får hjälp av en speciallärare under en 

viss period (Autism- och Aspergerförbundet, 2014).  

  

2. Metod  

2.1 Deltagare   

Kontakt togs antingen direkt med läraren eller med rektorn på skolan som sedan vidarebefordrade 

mejlet till sina lärare, samt via kontakter då de kunde hänvisa till lärare som passade i urvalet. 

Urvalet var låg- och mellanstadielärare som arbetat i mer än två år samt varit klassföreståndare till 

ett barn med autism åtminstone en gång. Anledningen till att låg- och mellanstadielärare valdes ut 

var för att högstadielärare undervisar endast i vissa ämnen och därav antogs det att låg- och 

mellanstadielärare som har eleven i majoriteten av dess ämnen är bättre insatt i elevens problematik.   

Åtta lärare deltog i studien, varav sju kvinnor och en man. Den yngsta i studien var 32 år gammal 

och den äldsta var 59 år gammal (Md=46,9). Alla deltagare hade mer än fem års erfarenhet av att 

vara lärare. De flesta av dem hade haft fler än fyra elever med diagnosen autism, men två av lärarna 

hade endast varit lärare åt en elev med autism.   

2.2 Material  

På grund av studiens syfte gjordes kvalitativa intervjuer. Tidigare forskning har även i stor grad 

använt sig av kvalitativa metoder, exempelvis Anglim et al. (2018) och Jones (2018). 

Datamaterialet till studien samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer, med en 

intervjuguide som stöd (se bilaga III). Intervjuguiden skapades med bakgrund av tidigare forskning 

samt med inspiration från Jones studie (2018, s. 187), där följande ämnen var av intresse: innan 

första mötet, upplevelse, hantering, anpassningar, svårigheter, stöd samt föräldrar. I början ställdes 
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det bredare frågor för att se till att informanterna kände sig bekväma med att samtala innan de andra 

frågorna började. Även i slutet ställdes bredare frågor för att avrunda intervjun.   

2.3 Procedur   

De flesta av informanterna intervjuades på sin skola. En av lärarna blev intervjuad på ett fik, och 

en informant intervjuades i sitt hem. Då intervjuerna var semistrukturerade kompletterades 

intervjuguiden med följdfrågor till informanterna och de uppmuntrades till att berätta brett och djupt 

om sina upplevelser. Den inspelade intervjulängden varierade från 27 minuter till 1 timme och 17 

minuter. En av informanterna blev känslosam under intervjun, vid frågan om hur hon blev påverkad 

av att vara lärare till ett barn inom autismspektrumet. Detta hanterades genom att författaren 

lyssnade aktivt och frågade läraren om hon behövde ta en paus, vilket hon inte behövde och därmed 

fortsatte intervjun. Efter intervjun säkerställdes det att läraren förstod att hon kunde vända sig till 

författaren om hon behövde diskutera intervjuns innehåll. De resterande sju informanterna blev inte 

nämnbart känslomässigt påverkade av intervjun. Några informanter uttryckte glädje över att ha varit 

med i studien då de blev medvetna om hur de agerade som lärare.  

Intervjuerna analyserades med tematisk innehållsanalys, och med inspiration från Burnard 

(1991). Efter att varje intervju genomförts, antecknade författaren sina initiala tankar och 

funderingar kring intervjuns innehåll. När intervjuerna transkriberats lästes de igenom ett flertal 

gånger och förslag på passande teman ställdes upp. Sedan lästes varje intervju igenom och 

meningsbärande enheter markerades för att därefter kondenseras. Efter detta gavs varje 

kondensering en kod. När alla transkriberade intervjuer var kodade sammanställdes de koder som 

innefattade samma ämne i underkategorier. De underkategorier som belyste liknande aspekter av 

lärarnas upplevelser skapade kategorier. Författaren gick sedan ytterligare en gång igenom de 

tidigare skrivna koderna för att säkerställa att inga koder blivit utlämnade eller inkluderade i fler 

kategorier än en. Efter detta gjordes en tolkning av vilka de centrala aspekterna av intervjuerna var, 

vilket medförde att tre teman skapades. En medstudent till författaren fick läsa igenom en 

transkriberad intervju och sedan utforma egna kategorier. Dessa jämfördes sedan med författarens 

egna och de samstämde i stor grad, men kategorierna revideras något. En annan medstudent fick se 

hela tabellen av teman, kategorier och underkategorier för att säkerställa att de funna teman, 

kategorier och underkategorier inte gick in i varandra. Efter detta påbörjades resultatskrivningen 

och när detta var sammanställt lästes de transkriberade intervjuerna igenom igen för att säkerställa 

att alla aspekter av lärarnas upplevelser hade blivit inkluderade. Citat från lärarna valdes ut och 

inkluderades i resultatredovisningen, för exempel på analysprocessen se tabell 1.   
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Tabell 1: Exempel på analysprocess  

Meningsbärande enhet            Kondensering                     Kod                    Underkategori            Kategori                  Tema 

  

Det är ju samma känsla,          Är inte mer förberedd      Ej mer                  Anpassning                Läraren själv           Påverkan 

för att de är, det finns ju          nu då det inte finns          förberedd nu        och hantering inte två, som är… det är           två 

barn med autism            inte så. Bara för att jag vet      som har liknande hur det här barnet fungerar      problematik  
så nästa barn jag träffar             
fungerar inte alls på samma      
sätt                         

  
Ja lite, jag vet inte…               Vet om att man får        Neutral                  Neutral                            Känslor inför            Första          

det va lite så gilla                    barn med olika              inställning                                                     första mötet               mötet i 

läget liksom och jag                svårigheter                                                                                                                            karriären 

vet att ja men så är det   
man får alla sorter av  
elever, får man, så                      

  
Med de barnen jag                   Ej många                        Få kompisar         Sociala                             Klass-                   Socialt  har 

träffat så har de inte           sociala                                                          relationer                         kompisar              för  barnet så 

många sociala relationer     relationer  

  

  

2.4 Etik   

Författaren i denna studie utgick ifrån vetenskapsrådets fyra kriterier för att en studie skall bli etiskt 

riktig när processen med hur inbjudan att delta skulle se ut, hur intervjuerna skulle konstrueras samt 

hur författaren förhöll sig till sina informanter och sin data (Vetenskapsrådet, s. 9-14).  

I föreliggande studie fick alla respondenter veta att deras deltagande var frivilligt samt att de 

hade rätt att avsluta medverkan när som helst under intervjuns gång. Detta tydliggjordes både i 

inbjudan att delta samt innan intervjun startade, vilket möter samtyckeskravet. I inbjudan att delta, 

som återfinns i bilaga I, fanns även kontaktuppgifter till den som utfört studien, vilket institut 

studenten gick på, vad syftet med studien var samt hur undersökningen skulle gå till, vilket möter 

informationskravet. I inbjudan stod det även att den data som insamlades enbart skulle användas 

till forskning, vilket möter nyttjandekravet. Alla informanter var anonyma och deras svar blev 

avrapporterade redan i transkriberingsprocessen, vilket möter konfidentialitetskravet. De svar 

författaren samlade in från intervjupersonerna blev inte delgett till någon annan förutom i 

forskningssyfte då en medkollega fick läsa igenom en avrapporterad transkriberad intervju. Ämnet 

i sig upplevdes som känsligt av en informant, men resterande intervjupersoner blev inte märkbart 

påverkade. För att minska risken för att lärarna skulle bli negativt påverkade av att ha deltagit i 

studien försäkrade författaren sig om att frivilligheten till att delta var tydlig samt att det efter 

intervjun fanns tid för debriefing.   
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3. Resultat  

Syftet med föreliggande studie var följaktligen att undersöka upplevelsen av att vara lärare till ett 

barn med autism i låg- och mellanstadiet. Vilka symtom eleverna uppvisade har inte studerats. 

Följande tre teman identifierades utifrån tematisk innehållsanalys: Påverkan, Första mötet i 

karriären samt Socialt för barnet. Varje tema hade en till två kategorier med tillhörande 

underkategorier och dessa redovisas i tabell 2 nedan.    

Tabell 2: Sammanfattning av identifierade teman, kategorier och underkategorier som svarar mot 

syftet att studera upplevelsen av att vara lärare till ett barn inom autismspektrumtillståndet i låg- 

och mellanstadiet (n=8)  

Tema                                                Kategori                                           Underkategori 

  

Påverkan                                                  Läraren själv                                            Anpassningar och Hantering  

                                                                                                                               Relation till barnet  

                                                                                                                               Utbildning  

                                                                                                                               Känslor  

                                                                                                                               Barnens tidigare erfarenheter  

                                                              Stöd                                                          Föräldrar  

                                                                                                                               Barnet  

                                                                                                                               Skolan  

  

Första mötet i karriären                           Känslor inför första mötet                        Förväntansfull  

                                                                                                                               Oro  

                                                                                                                               Oförberedd  

                                                                                                                               Neutral  

  

                                                              Grunder                                                    Faktorer som påverkar  

  

Socialt för barnet                                     Hinder                                                      Komplikationer  

                                                                                                                               Lösningar  

                                                              Klasskompisar                                         Sociala relationer  
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3.1 Påverkan  

Temat ”Påverkan” innefattar sådant som påverkar lärarna när de skall undervisa ett barn inom 

autismspektrumet. Det innefattar även indirekt påverkan på andra, exempelvis på andra elever, men 

lärarna talade om detta med syfte att även lärarna påverkades av detta. Lärarnas upplevelser av det 

stöd de hade att tillgå för att underlätta undervisningen av barnet beskrivs även och hur lärarna 

påverkas av detta.  

Alla intervjupersoner upplever att de i viss mån anpassar sitt klassrum, sitt material, sig själva 

samt sin hantering av barnen. Vilka anpassningar och vilken hantering som görs är beroende på 

vilken problematik barnet har, vilket medför att de anpassningar och den hantering som görs för ett 

autistiskt barn inte enbart görs på grund av diagnosen utan bygger på vilka svårigheter barnet 

besitter. Ett exempel på en hantering och anpassning som många av informanterna berättar att de 

använder sig av är att barnet inom det autistiska spektrumet får ha en egen plats där barnet kan få 

vara ifred samt att tydlighet och struktur är viktigt för dessa barn. Intervjuperson nummer åtta 

förklarar hur hon anpassar det utefter autistiska barn utifrån följande citat: ”Men jag gör ju extra 

tankekartor till dom och… extra schema till dem som sitter på bänken och så dära, så påverkas 

man ju.”  

Alla informanter upplever att de anpassningar och den hantering som görs till barnet med 

diagnosen autism även kan gynna de andra barnen, samt att en del av de anpassningar och 

hanteringar som görs till alla barn även gäller de barn inom autismspektrumet. Några lärare påpekar 

att det i vissa fall inte går att anpassa allt och att det i somliga situationer inte går att kontrollera allt, 

vilket då kan leda till att barnet blir oroligt och då får läraren hantera detta.  

Majoriteten av lärarna upplever svårigheter i att hantera och anpassa utefter barnet med autism 

då det kunde vara svårt för dem att veta vad som fungerar för barnet. Lärarna upplevde blandade 

känslor av att ha ett barn med autism i klassen, både positiva och negativa. Många informanter 

beskriver att de utvecklas mycket som lärare och att de då lär sig hur de skall hantera och anpassa 

både sig själva och sitt klassrum utefter barnet med autism. Majoriteten av intervjupersonerna 

känner sig förberedda på att möta ett barn med autism nu när de fått arbeta med dem, med undantag 

från några lärare som upplever att det är svårt att bli förberedd. Alla informanter beskriver en 

förståelse för barnet och dess beteende, vilket majoriteten av lärarna menar leder till att de kan 

forma sin hantering och sin anpassning utefter barnet.  

Det upplevs av alla lärare som viktigt att ha en bra relation med det autistiska barnet då detta 

bland annat kan leda till att barnet arbetar bättre när tryggheten till läraren finns. Majoriteten 

upplever även att deras relation till barnen fungerar bra men vissa informanter påpekar att de måste 
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arbeta hårdare för att få en god relation till dessa barn. Hur barnet har haft det tidigare påverkar 

även vissa lärare, exempelvis genom att de oroar sig för barnets framtid och känner även ledsamhet 

över hur barnet haft det tidigare om de inte blivit behandlade bra. Intervjupersonerna, med undantag 

av en lärare, upplever sin egen lärarutbildning som bristfällig. Även forskning och således även 

hanteringen av dessa barn har förändrats med tiden, påpekar en del lärare. En lärare beskrev att det 

i början var vanligt med så kallad holding, att läraren höll i barnet tills det lugnat ner sig, något som 

inte lärs ut idag, menar läraren. Intervjupersonen kunde däremot se både positiva och negativa 

aspekter av tidigare förhållningssätt, men förklarad det var detta som lärdes ut och därmed 

påverkade detta förhållningssättet till barnen.  

Lärarna kunde använda sig av flera olika typer av stöd när de skulle hantera ett autistiskt barn. 

Alla informanter nämner att samarbete mellan föräldrar, barnet själv, deras klasskamrater samt med 

skolan är viktigt. Samtliga intervjupersoner förklarar att de har ett bra samarbete med barnets 

föräldrar, men några av lärarna upplever att föräldrar i början av skolåret kan vara misstänksamma 

mot läraren då föräldrarna inte fått det stöd de behövt tidigare. Detta förändras dock senare när 

föräldrarna får se att lärarna gör sitt bästa för att deras barn skall ha det bra.   

Lärarna arbetar aktivt för att främja dessa samarbeten. Majoriteten av intervjupersonerna 

upplever dock stödet från skolan som bristfälligt, även om alla lärare även ansåg att stödet var bra. 

Skillnad mellan stöd från skola till skola upplevs av vissa lärare samt att stödet har förändrats till 

det positiva över tid. Hur väl läraren kan stötta eleven beror dels på elevens problematik dels hur 

bra stödet fungerar på skolan, menar många lärare. Lärare nummer ett belyser svårigheten med att 

stötta barn med olik problematik i följande citat: Det är faktiskt så svårt att det är, för dem som har 

stora svårigheter är det jättesvårt. Det går knappast […] Sen har jag haft, förra läsåret hade jag 

en kille som har välfungerande autism, kan man ju ha, och då han… fungerar ju, fungerar jättebra. 

Även hjälpen från utomstående stöd, exempelvis från Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) eller 

från Habiliteringen, upplevs som både positiv och negativ av merparten av lärarna. Exempelvis 

kunde läraren ha möte med habiliteringen där de kunde få råd och tips om hur de skulle hantera 

barnet. I vissa fall upplevdes dock stödet som bristfälligt, exempelvis tidsbrist hos personalen på 

BUP.  

3.2 Första mötet i karriären  

Temat ”Första mötet i karriären” består av lärarnas initiala tankar och känslor inför deras allra 

första möte med ett autistiskt barn som lärare. Många lärare funderade mycket på hur det skulle gå 

och hur de skulle hantera detta barn. Alla intervjupersoner kände sig förväntansfulla på att möta 

barnet, men majoriteten av lärarna upplevde även en oro inför sitt första möte. Lärare nummer fyra 
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uttryckte sin oro genom följande citat: Mm… aa, då va jag först lite så här orolig för att jag visste, 

ADHD kände jag, hade jag ganska bra kunskap om och visste mycket om, jag visste hur jag skulle 

bete mig mot dem eleverna. Intervjupersonerna kände sig, som sagt, förväntansfulla inför att ta emot 

sitt första barn med autism i klassen, och detta visades bland annat genom att lärarna uttryckte att 

de såg på mötet med spänning och att det skulle bli en rolig utmaning.   

Några av informanterna beskrev en neutral inställning till mötet då de var medvetna om att de 

som lärare skulle behöva ta emot barn med olika svårigheter. Intervjuperson nummer två beskrev 

denna inställning på följande vis: Ja lite, jag vet inte… det va lite så gilla läget liksom och vet att 

ja men så är det man får alla sorter av elever, får man, så.  

Med undantag av två lärare, kände sig alla oförberedda på att möta ett barn inom 

autismspektrumet för första gången. De som kände sig förberedda upplevde att anledningen till 

detta var att de hade mycket livserfarenhet som gjorde dem säkra i sin roll som lärare.   

Alla lärare beskrev viktiga faktorer som kunde påverka hur väl det första mötet gick, bland annat 

nämndes det som viktigt att få bra stöd via skolan, ett bra överlämnande från föregående klass samt 

att många lärare önskade att deras utbildning hade förberett dem mer på att ta emot barn inom 

autismspektrumet. Det fanns de intervjupersoner i studien som arbetat som lärare under en längre 

period, vilket medförde att när de började undervisa som lärare var de autistiska barnen inte 

inkluderade i de allmänna klassrummen samt att symtombilden av diagnosen förändrats. När dessa 

elever sedan skulle inkluderas upplevdes detta som jobbigt för vissa lärare då varken de själva eller 

skolan var förberedda på att ta emot barnen.   

3.3 Socialt för barnet  

Temat ”Socialt för barnet” inbegriper det autistiska barnets sociala relationer med kompisar samt 

hur de övriga eleverna i klassen påverkas. Alla lärare upplever att det finns hinder som försvårar 

barnet inom det autistiska spektrumets sociala relationer, exempelvis nämner majoriteten av 

informanterna att barnet kan ha svårigheter med det sociala till följd av sin diagnos. Informant 

nummer fyra uttrycker denna svårigheten genom följande citat: ”Vi kan också se att han har ju inte 

nån sån här, alltså han har inte nåt jättestörre intresse egentligen å kanske av andra kompisar, 

förutom att han, han vill prata om sig själv och det han gör.”  

Alla intervjupersoner upplever att de får arbeta aktivt för att inkludera det autistiska barnet i 

klassen, exempelvis genom lekar och att läraren väljer ut vilka elever barnet med 

autismspektrumtillstånd skall sitta bredvid. Informanterna berättar även att de arbetar för att det 

autistiska barnet och de övriga eleverna skall ha förståelse för varandra då detta minskar risken för 

konflikter mellan barnen.  
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Majoriteten av lärarna upplever att barnet med diagnos har vänner, men många av lärarna har 

även upplevt att de autistiska barnen är ensamma. Några intervjupersoner beskriver att likasinnade 

barn som också har svårigheter brukar bli vänner med de autistiska barnen. Två av  

intervjupersonerna berättar att föräldrar till de övriga barnen kan försvåra för de sociala relationerna, 

exempelvis berättar lärare nummer två att föräldrar till de andra eleverna kunde förbjuda sina barn 

från att leka med barnet som var autistisk, se följande citat: […] Sen vet jag att det var föräldrar 

som int… som förbjöd sina barn och leka med henne och det är så hemskt, för man vet att de [barnet] 

inte kan hjälpa det liksom.  

Några lärare påpekar att barnet inte enbart har vänner i sin klass, utan även har kompisar i den 

digitala världen eller utanför skolan, exempelvis förklarade en av informanterna att kommunen 

anordnar kollon för barn med svårigheter och att eleven i hennes klass hade många vänner där. De 

övriga klasskamraterna påverkas både positivt och negativt av att ha ett barn med autism i klassen. 

Några intervjupersoner upplever att när stödet fallerar så påverkas resterande klass negativt, 

exempelvis genom att läraren fick gå efter barnet med autism och lämna resterande klass själva. 

Alla informanter upplever det som en positiv påverkan på övriga klasskamrater att ha ett barn med 

autism i klassen, detta förklaras bland annat med att klimatet blir mer öppet och att de övriga barnen 

får se att alla är olika. Detta uttrycker intervjuperson nummer sex i följande citat: Man kan, asså du 

får lättare till ehm… diskussioner att man är att det är rätt, helt okej att vara annorlunda […] och 

då får man ju lyfta frågan där att vi är annorlunda vi behöver olika grejer, vi behöver olika 

hjälpmedel… det blir lättare att acceptera att man är annorlunda. Eller har olika behov rättare 

sagt, inte annorlunda utan man har olika behov. Alla lärare nämner i intervjuerna att de blivit bättre 

på att hantera andra barn med svårigheter till följd av att de haft autistiska barn i sin klass vilket 

påverkar de övriga eleverna i klassen positivt.   
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4. Diskussion  

Föreliggande studie har givit en inblick i grundskollärares upplevelser av att arbeta med barn inom 

det autistiska spektrumet. Åtta lärare i grundskolan blev intervjuade och deras svar ledde till 

följande teman: Påverkan, Första mötet i karriären samt Socialt för barnet. Temat ”Påverkan” 

inbegriper sådant som påverkar informanterna i deras roll som lärare när de skall undervisa och 

hantera ett autistiskt barn. Temat ”Första mötet i karriären” behandlar lärarnas känslor inför sitt 

första möte med ett barn inom autismspektrumet som klasslärare. Slutligen belyser temat ”Socialt 

för barnet” den sociala aspekten av barnets vänskapsrelationer samt hur övrig klass påverkas av 

barnets beteende som följd av dennes diagnos.   

4.1 Diskussion utifrån tidigare teorier  

Föreliggande studies resultat är i stor grad överensstämmande med föregående studier. Skola och 

lärare skall anpassa sig för att barn inom det autistiska spektrumet skall fungera väl i skolan. 

Anpassningar i klassrummet, i materialet samt hos läraren själv nämns som essentiella av 

Socialstyrelsen (2010, s. 38-41). Detta bekräftade informanterna i den nuvarande studien i 

temat ”Påverkan” då de alla i viss mån anpassade sig själva, sitt klassrum samt materialet utefter 

det autistiska barnet. Dock framkom det i nuvarande studie att majoriteten av lärarna inte anpassar 

sitt material, sitt klassrum eller sig själva på grund av diagnosen barnet har, utan de anpassar detta 

utefter de svårigheter barnet besitter. De anpassningar som fanns för andra barn kunde även gynna 

barnen inom det autistiska spektrumet samt att de anpassningar som gjordes för de autistiska barnen 

var även gynnsamma för övriga elever. I många anpassningar och i hantering av autistiska barn 

berättade informanter i nuvarande studie att de gjorde liknande med de barn utan diagnos.  

Tidigare forskning har visat att det finns positiva konsekvenser av att inkludera ett autistiskt barn 

i klassen, exempelvis lärde övriga elever sig att alla är olika (Anglim et al., 2018, s. 81-82). Detta 

upplevde även lärarna i den nuvarande studien, men de upplevde även att de själva påverkades på 

ett positivt sätt, exempelvis genom att de utvecklades mycket i sitt yrke och att de fick anpassa sig 

själva på ett sådant sätt som var gynnsamt även för resterande klass.   

Barnens beteendeproblematik skall inte straffas eller tillrättavisas med målet att ändra det då det 

kan leda till katastrofala konsekvenser (Thernlund, 2013, s. 134). Alla lärare i studien uppvisade en 

stor förståelse för barnet och dess problematik, vilket ingår i temat ”Påverkan”, vilket talar för att 

de förstod varför barnet reagerade som det gjorde. Många lärare påpekade att de inte skällde eller 

blev arga på barnet, då detta inte hjälpte, vilket även talar för Thernlunds beskrivning. De övriga 

eleverna i klassen behöver också ha förståelse för det autistiska barnet, detta för att minska risken 

för att barnet inom det autistiska spektrumet blir utsatt för exempelvis mobbning (Thernlund, 2013,  
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s. 134). Detta belyste alla informanter som viktigt då de alla arbetade aktivt för att de övriga barnen 

skulle få förståelse för det autistiska barnets problematik, men även att det autistiska barnet skulle 

få förståelse för resterande klass. Detta ingick i temat ”Socialt för barnet.”  

Stora skillnader i hur de autistiska barnens problematik ser ut leder till en osäkerhet hos lärarna 

kring hur de ska undervisa barnen (Anglim et al., 2018, s. 74). Detta upplevde även lärarna i 

föreliggande studie då problematik kunde skilja sig mycket från barn till barn och därav var det 

svårt att veta vilken anpassning och vilken hantering som fungerade till barnet. I temat ”Påverkan” 

diskuterades detta. Anglim et al. (2018, s. 74) återger att det finns könsskillnader i symtombilden 

hos autistiska barn, något som även vissa lärare i denna studie hade bevittnat.   

Tidigare studier har visat att lärare, när de först får reda på att ett autistiskt barn skall börja i 

deras klass, upplever en rad olika negativa känslor, exempelvis ängslan (Anglim et al., 2018, s. 85). 

Soto-Chodiman et al. (2012, s. 102) fann i sin studie att de negativa känslorna försvann efterhand 

och lärarna förstod att de negativa känslorna var en bieffekt av att de inte hade tillräcklig kunskap 

om diagnosen. Detta upplevde även en del av informanterna i föreliggande studie, denna oro var 

främst närvarande under deras allra första möte med ett autistiskt barn, vilket ingår i temat ”Första 

mötet i karriären,” och lärarna uttryckte att de inte hade tillräcklig kunskap om diagnosen. Därmed 

är det möjligt att teorin om att lärarnas self-efficacy ökar när de fått lära sig mer om barnet och att 

anledningen till deras negativa känslor i början beror på att de inte hade en hög self-efficacy.  

Det fanns dock även positiva tankar och känslor inför deras första möte, exempelvis var alla 

informanter förväntansfulla inför att ta emot ett autistiskt barn i sin klass för första gången. Vissa 

grundförutsättningar benämndes även som viktiga för att lärarna skulle känna sig mer förberedda 

på att möta barnet för första gången, exempelvis genom att få stöd av skolan.   

Majoriteten av lärarna kände sig däremot mer förberedda på att ta emot barn inom det autistiska 

spektrumet efterhand då de lärde sig mycket om diagnosen genom att undervisa att barn med de 

svårigheterna. Detta diskuteras i temat ”Påverkan.” I föregående studier var lärarna oförberedda 

på att ta emot ett autistiskt barn (Anglim et al., 2018, s. 76), något som i föreliggande studie främst 

upplevdes första gången de skulle ta emot ett autistiskt barn. När de sedan efter detta första möte 

skulle ta emot fler autistiska barn kände majoriteten av lärarna sig förberedda, vilket även Anglim 

et al. (2018, s. 83) belyste i sin studie.   

Anglim et al. (2018, s. 76) belyser i sin studie att lärarna fick testa sig fram till vilken metod som 

fungerar för att undervisa barnen inom autismspektrumet, något som även majoriteten av lärarna i 

föreliggande studie beskrev, då det var svårt att veta vilka anpassningar och vilken hantering som 

var rätt för det barnet då problematiken skiljde sig mycket åt. Både lärarna i Anglims studie (2018,  

s. 76) samt lärarna i föreliggande studie kom på kreativa lösningar på de problem som uppstod.  
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Detta ingick i temat ”Påverkan.”   

Jones fann i sin studie att det var viktigt för lärare att förstå hur det autistiska barnet tänker då 

detta hjälper läraren att utforma undervisningen (Jones, 2018, s. 148), vilket även föreliggande 

studies resultat talar för genom temat ”Påverkan”, då vissa lärare använde sig av barnet som stöd i 

att utforma undervisningen och de anpassningar som behövs.   

McCullough (2014, s. 1) belyser att lärare upplever att de inte fått tillräcklig utbildning i att 

arbeta med barn som har speciella behov, något som även lärarna i föreliggande studie upplevde 

med undantag av en lärare. Tidigare studier har funnit att lärare upplever stödet på skolan som 

bristfälligt och detta påverkar då lärarna negativt (Jones, 2018, s. 122). I den nuvarande studien 

upplevdes stödet som både bra och bristfälligt av lärarna, men de bekräftade att de påverkades 

negativt när stödet inte fungerade. McCullough (2014) visade att lärare har mer tilltro till sig själva 

när de utvecklas i sitt yrke, något som även lärare i föreliggande studie upplevde.   

Föregående studier har i vissa fall visat att lärare finner det svårt att utbilda autistiska barn då 

det exempelvis är mer tidskrävande och att det påverkar dem negativt emotionellt (Soto-Chodiman 

et al., 2012, s. 112). Jones (2018, s. 148) fann i sin studie att lärare kunde uppleva svårigheter med 

att ge alla barn lika mycket tid då det autistiska barnet krävde mer tid och anpassning än de övriga 

barnen. Detta framkom delvis i föreliggande studie då vissa informanter beskrev att det i början av 

processen med att ha autistiska barn i sin klass var mer tidskrävande, men majoriteten av lärarna 

tyckte att det var lättare när de vant sig vid de anpassningar som behöver göras. Intervjupersonerna 

tyckte dock det var svårt att veta vilka anpassningar som skulle göras till vilket barn då 

problematiken skiljde sig väsentligt. Påverkan emotionellt fanns även hos de intervjuade lärarna i 

föreliggande studie, men majoriteten såg mer fördelar än nackdelar med att vara lärare till ett 

autistiskt barn. Vissa lärare i föreliggande studie gjorde anpassningar även för de andra barnen för 

att de skulle ha material att arbeta med när läraren fick hjälpa det autistiska barnet. Detta ingick i 

temat ”Påverkan.” I föreliggande studie framkom oron över att inte kunna hjälpa alla barn lika 

mycket som en generell oro och inte som en tydlig effekt av att ha ett autistiskt barn i klassen. 

Majoriteten av lärarna berättade dock att den övriga klassen kunde påverkas negativt om stödet till 

barnet inom autismspektrumet inte var tillräckligt, detta ingick i temat ”Socialt för barnet.”  

Anglim et al. (2018, s. 82) beskrev att lärare upplevde att övrig klass påverkades negativt av att 

ett autistiskt barn var inkluderat i klassen, exempelvis genom att arbetsron stördes. Lärarna i den 

nuvarande studien belyste även att de övriga eleverna kunde påverkas negativt, men majoriteten 

upplevde att eleverna vande sig vid det autistiska barnet och att de fick förståelse för hur barnets 

problematik såg ut och tog sig till uttryck. Anglim et al. (2018, s. 82) påpekade även att vissa 

aktiviteter undveks av läraren då det fanns en oro för att aktiviteterna inte skulle passa det autistiska 
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barnet. Detta belyste majoriteten av lärarna då de exempelvis inte kunde vara lika spontana och 

flexibla när de hade ett barn inom det autistiska spektrumet i sin klass. Detta ingick i temat  

”Påverkan.”  

Många lärare upplevde det som svårt att anpassa det som var rätt för det autistiska barnet med 

det som var rätt för de övriga eleverna (Anglim et al., 2018, s. 82), men detta upplevdes inte av 

informanterna i föreliggande studie. De ansåg istället att mycket av det som de anpassade till det 

autistiska barnet även gynnade de övriga.   

Relationen till det autistiska barnet samt med barnets föräldrar upplevdes som viktigt i 

föreliggandestudie, något som även Jones fann i sin studie om förskollärares upplevelser av att 

arbeta med barn inom det autistiska spektrumet (Jones, 2018, s. 148). Jones (2018, s. 130) bekräftar 

det som många informanter upplevde i den nuvarande studien, nämligen att en bra relation mellan 

lärare och det autistiska barnet är av stor vikt för att barnet skall fungera i klassen. Vissa symtom 

kunde dock riskera denna relation, exempelvis att många autistiska barn har svårt med sociala 

relationer (Jones, 2018, s. 130) och detta upplevde även vissa lärare i föreliggande studie. Lärarna 

i den nuvarande studien upplevde det som jobbigt när de inte fick en bra relation till barnet, vilket 

även Soto-Chodiman et al. (2012, s. 103) fann i sin studie. Alla lärare i den nuvarande studien 

upplevde dock att de hade en bra relation med det autistiska barnet. Detta ingick i temat  

”Påverkan.”  

Tidigare studier har funnit att samarbetet mellan lärare och förälder är av största vikt (Jones, 

2018, s. 115), något som även lärarna i den nuvarande studien upplevde genom temat ”Påverkan.” 

Föregående studier fann dock att lärarna även påverkades negativt till följd av att föräldrarna 

pressade lärarna, att de inte kom överens samt att lärarna fick stödja föräldrarna (Jones, 2018, s. 

115-116). Detta upplevdes inte i den nuvarande studien, utan samarbetet mellan föräldrar och lärare 

fungerade bra. Några informanter belyste dock att de i början av läsåret kunde uppleva föräldrarna 

som misstänksamma då de inte fått det stöd de behövt tidigare, men efterhand blev samarbetet bra. 

Alla lärare beskrev en stor förståelse för föräldrarna och deras situation, vilket i vissa fall medförde 

att anpassningar gjordes för att föräldrarna skulle få det lättare. Några informanter i den nuvarande 

studien belyste att föräldrar kunde förhindra det autistiska barnets möjligheter till sociala relationer 

i klassen, exempelvis genom att föräldrar till de övriga barnen förbjöd sina barn från att leka med 

det autistiska barnet, vilket ingår i temat ”Socialt för barnen.”  

Föregående studie belyste problematiken i att elever med symtom av autism inte blivit 

diagnostiserade då detta medförde att läraren fick mindre stöd (Anglim et al., 2018, s. 80-81). 

Lärarna i den nuvarande studien berättade att de gjorde samma anpassningar oberoende av om 
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barnet fått en diagnos eller inte, men vissa lärare påpekade att det kunde vara svårare att få rätt stöd 

när diagnos saknades. Detta ingick i temat ”Påverkan.”  

Sammanfattningsvis finns det mycket som samstämmer mellan tidigare forskning och 

föreliggande studie . Ett oväntat fynd är att alla lärare i den föreliggande studien upplevde en mängd 

positiva konsekvenser med att inkludera ett autistiskt barn i sin klass. Dessa positiva konsekvenser 

var inte enbart för den övriga klassen, vilket föregående studier även har visat, utan läraren själv 

upplevde många gynnsamma konsekvenser. Exempelvis utvecklades läraren mycket och 

majoriteten av informanterna uttryckte att de blivit bättre lärare till följd av att de anpassningar de 

lärt sig göra för det autistiska barnet även gynnade de övriga eleverna. Tidigare studie har påvisat 

en del positiva konsekvenser för läraren, men informanterna i föreliggande studie upplevde en 

mängd positiva aspekter av att vara lärare till ett autistiskt barn, något som inte diskuterades lika 

mycket i föregående studier. Alla lärare upplevde dessutom att de autistiska barnen i viss mån kunde 

hanteras på liknande sätt som övriga barn, något som tidigare forskning inte belyst i samma 

utsträckning.   

4.2 Metodologisk diskussion  

Graneheim och Lundman (2003, s. 109) belyser vikten av att en studie är tillförlitlig genom följande 

tre begrepp: credibility, dependability och transferability. Credibility uppnåddes i föreliggande 

studie genom att urvalet och metoden samstämmer väl med syftet. Författaren försökte inte heller 

bekräfta tidigare forskning utan ansträngde sig för att genomföra intervjuerna med nya ögon. Då 

oväntade fynd blev funna i studien talar detta för att författaren inte har utgått ifrån att bekräfta 

tidigare forskningsantaganden. För att minska risken för att de teman, kategorier och 

underkategorier som genererades från studiens resultat var för breda, för snäva eller att de 

överlappade varandra, bjöds en medstudent in till att diskutera det färdiga resultatet. Denna 

medstudent fick då se den färdiga tabellen av teman, kategorier och underkategorier och författaren 

förklarade tankeprocessen bakom varje del. Viss revidering gjordes efter detta.  

Dependability uppnåddes i föreliggande studie genom att författaren försökte intervjua varje 

informant på liknande sätt, men detta är en möjlig felkälla vid kvalitativa studier. För att öka 

trovärdigheten och minska risken för att författarens tolkningar har styrt resultatet, bjöds en 

medstudent in till att läsa igenom en transkriberad intervju och sedan göra kategorier. Medstudenten 

och författaren diskuterade sedan de funna kategorierna och de samstämde till stor del med de 

kategorier som författaren själv hade funnit, vilket talar för att tolkningen av datainsamlingen är 

korrekt. Det är dock svårt att garantera att tolkningen är helt korrekt, då det är författarens tolkning 

som genererade resultatet (Burnard, 1991), men då medstudenten fann liknande kategorier minskar 

risken för att författaren har feltolkat resultatet och den interna validiteten ökar.  
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Transferability är svår att uttala sig om, då föreliggande studie hade ett relativt lågt deltagarantal. 

Alla deltagare befann sig i södra Sverige vilket medför att det kan bli svårt att generalisera resultatet 

till fler populationer. Således är den externa validiteten relativt låg. För att öka denna skulle 

författaren ha kunnat intervjua lärare från olika ställen i Sverige. Graneheim och Lundman (2003, 

s. 109-110) beskriver att det är viktigt för tillförlitligheten att deltagarna i studien inte är helt 

homogena, utan det är en fördel att viss skillnad finns mellan de som medverkade i studien. I 

föreliggande studie var alla förutom en lärare kvinnor, vilket kan ha påverkat resultatet något. Alla 

lärare hade arbetat i olika många år och de hade haft olika många autistiska barn i sin klass. Det 

fanns även en åldersskillnad mellan lärarna. Detta medför viss påverkan i hur lärarna upplever att 

det är att arbeta med autistiska barn då det kan bli svårt att uttala sig om deras upplevelse beror på 

deras erfarenhet, ålder och kön eller om det beror på barnet i sig. Samtidigt belyser Graneheim och 

Lundman (2003, s. 109-110) att det är positivt att ha variation av deltagare då det möjliggör att nya 

aspekter tas upp. De lärare som enbart haft ett barn med autism kunde inte uttala sig lika generellt 

som de lärare med mer erfarenhet, men samtidigt använde alla lärare sig mycket av det barnet som 

de haft senast i sin klass. Detta blir dels en möjlig felkälla men medför även en likhet mellan lärarna. 

Det kan även tänkas vara positivt att de alla har olika erfarenheter av att arbeta med autistiska barn, 

då resultatet blir djupare och mer nyanserat.   

En annan möjlig felkälla i resultatet är att de lärare som var villiga att ställa upp i studien är de 

som har kunskap om autism och känner sig säkra med att uttala sig om diagnosen. De lärare som 

fortfarande känner sig väldigt oförberedda lär inte i samma utsträckning välja att deltaga i studien, 

vilket kan leda till att resultatet blir vinklat.   

Vissa av frågorna i studien undersöker de erfarenheter som för vissa lärare inträffade för länge 

sedan, exempelvis när de för första gången skulle möta ett autistiskt barn i sin karriär som lärare. 

För en del av lärarna var detta länge sedan, vilket kan medföra viss felkälla då de kan minnas fel 

eller ge en mer förskönad bild av det som inträffat. Samtidigt är det svårt att studera denna aspekt, 

i sådana fall skulle författaren behövt intervjua lärare när de för första gången fick reda på att de 

skulle få ett autistiskt barn i sin klass och sedan följt upp denna intervju senare under processen. 

Detta skulle dock bli väldigt tidskrävande, och risken för att lärarna skulle avböja deltagandet är 

således stor. Därav beslutades det att intervjua lärare om deras tidigare erfarenheter vilket 

möjliggjorde att de kunde reflektera över om dessa känslor och tankar förändrats under tidens gång. 

Intervjuer valdes, dels på grund av att det blir enklare att få informanterna att reflektera över sina 

tidigare upplevelser och sina nuvarande, men även för att det i en observation kan vara svårt att 

utläsa känslor och tankar hos den som blir observerad. I en intervju går det dock inte att säkerställa 

att det som sägs faktiskt stämmer. Risken för att lärarna ger en förskönad bild av sina upplevelser 
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är stor, då det kan vara svårt att delge negativa aspekter om sig själv eller om de barn de haft i sina 

klasser. För att minska risken för detta var författaren tydlig med att de som deltagare var anonyma.  

De nya fynden som beskrevs i föreliggande studie, exempelvis att lärarna påverkas positivt i 

större utsträckning än vad tidigare forskning belyst, kan bero på att dessa informanter är verksamma 

i Sverige, medan de andra studierna har gjorts utomlands. Det är möjligt att det finns skillnader i 

exempelvis utbildning och stöd mellan länderna, vilket då kan förklara varför dessa fynd blev funna 

i föreliggande studie. Föregående forskning har inte fokuserat enbart på lärarnas upplevelser, vilket 

även kan medföra att föreliggande studie gav en mer djup bild av lärarna i föreliggande studies 

upplevelser.    

4.3 Praktiska implikationer  

Föreliggande studie har påvisat grundskollärares upplevelser av att arbeta med autistiska barn. 

Upplevelsen ses som både positiv och negativ av de intervjuade lärarna, men det blev tydligt utefter 

resultatet av föreliggande studie att stödet från skolan som finns att tillgå för lärare som arbetar med 

autistiska barn behöver bli bättre. Det finns stöd att få, men stödet har brister och vissa lärare belyste 

att det skiljer sig mycket åt beroende på vilken kommun som läraren arbetade i. Lärare behöver 

stöd genom hela processen, men då de flesta lärare kände sig osäkra när de för första gången skulle 

möta ett autistiskt barn behövs det extra mycket stöd där. Utbildningen var även den bristfällig 

enligt majoriteten av lärare. Skulle den förbereda lärare på att undervisa autistiska barn på ett 

gynnsamt sätt skulle möjligtvis det första mötet upplevas som mer positivt för lärarna då de vet hur 

de skall hantera barnet. Det är dock viktigt att läraren får stöd även senare då läraren kan påverkas 

negativt av att ha ett autistiskt barn i klassen och denna påverkan blir ännu värre när stödet inte är 

tillräckligt. Stödet har blivit bättre på senare tid enligt vissa lärare i studien, men det krävs mer.   

Vissa lärare belyste även att de autistiska barnen tidigare hade blivit dåligt bemötta, vilket inte 

enbart påverkar individen och dess familj men även samhället i stort då lärarna berättade att det 

krävdes mer resurser när barnet blivit dåligt behandlat tidigare.   

Det är möjligt att viss del av resultatet kan appliceras på andra grupper, exempelvis andra 

yrkesprofessioner som arbetar med att hantera barn med autism då symtomen som finns kopplade 

till diagnosen kan medföra svårigheter för alla som skall hantera dessa barn.  

4.4 Framtida forskning  

Under studiens gång upplevdes det som att vilken personlighet lärarna besitter påverkar deras 

upplevelse av att arbeta med autistiska barn, dels genom deras inställning till att arbeta med något 

de inte är vana vid, dels genom deras lösningar på deras okunskap, samt genom hur de såg på det 

stöd som de fick. Därav skulle det vara intressant att studera hur personlighetsdrag påverkar 
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upplevelsen av att vara lärare åt ett autistiskt barn. Exempelvis, hur påverkar lärarens personlighet 

dennes upplevelse av att arbeta med autistiska barn?   

Lärarna i föreliggande studie belyste många likheter mellan de autistiska barnen och de utan 

diagnos, vilket medför att förståelsen för dessa barn med svårigheter hade ökat om studier som 

undersöker skillnader och likheter mellan autistiska och icke autistiska barn.   

I föreliggande studie framkom det mycket positiva konsekvenser för läraren själv, vilket framtida 

forskning skulle kunna fokusera på för att ge ett större djup i denna aspekt. Tidigare forskning har 

belyst mycket av den negativa påverkan och upplevelsen av att vara lärare till ett autistiskt barn, 

därav skulle en studie med fokus på de positiva konsekvenserna kunna bibringa nytt material till 

forskningsområdet.  

4.5 Sammanfattning   

Avslutningsvis går det att konstatera att resultatet tyder på att lärare agerar och hanterar autistiska 

barn på en mängd olika sätt och dessa sätt behöver inte skilja sig åt från hur de hanterar övriga 

elever, även om det i vissa fall finns anpassningar utformade för de svårigheter som de autistiska 

barnen har. Lärarna upplevde både positiva och negativa aspekter av att undervisa autistiska barn 

och såg även att klasskamraterna påverkades på olika sätt. De autistiska barnen hade svårigheter i 

det sociala, vilket medförde att lärarna aktivt arbetade för att integrera barnen i klassen.   

Stödet de får från skolan behöver förbättras, men stödet de får från barnet själv och från 

föräldrarna upplevdes som bra och viktiga. Barnet och läraren påverkades negativt när stödet på 

skolan inte var tillräckligt bra. Barnens tidigare erfarenheter påverkade lärarna. Utbildningen 

lärarna fick från lärarhögskolan upplevdes av alla lärare, förutom en, som bristfällig.  

 Informanterna hade blandade känslor inför sitt allra första möte med en autistisk elev, men 

majoriteten kände sig mer förberedda efterhand som de lärde sig mer om diagnosen. 

Grundförutsättningar så som handledning från skolan benämndes som viktiga faktorer för att det 

första mötet skulle gå bra. Vissa svårigheter i hur barnet skall hanteras och hur anpassningar utefter 

deras problematik skall göras upplevdes av majoriteten av lärarna. Mycket positiva konsekvenser 

för lärarna själva beskrevs, exempelvis utvecklades lärarna mycket av att få utbilda ett autistiskt 

barn och denna lärdomen kunde de använda sig av när de skulle möta andra barn. Relationen mellan 

barn och lärare upplevdes som viktigt.   
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Bilaga I: Mail till rektor  

Hej!  

  

Jag heter Joanna Axelsson och läser till gymnasielärare vid Linnéuniversitet i Kalmar. Just nu 

skriver jag en kandidatuppsats i psykologi. Syftet med min studie är att undersöka hur lärare i 

låg- och mellanstadiet upplever att det är att vara lärare till ett barn med autism. Min 

förhoppning med studien är att den ska ge en bild av lärarnas perspektiv att arbeta med barn 

som har autism samt hur deras erfarenheter av detta ser ut.   

  

Jag skulle därför behöva hjälp med att komma i kontakt med klassföreståndare. Läraren bör 

ha arbetat som lärare i mer än två år och ha varit lärare för ett barn med autism åtminstone en 

gång, samt ha arbetat på låg- eller mellanstadiet. Då studiens syfte är att studera de allmänna 

lärarnas upplevelse av att arbeta med barn som har autism, är det viktigt att läraren inte är 

utbildad speciallärare eller arbetar i en specialklass.   

  

Jag vänder mig till dig för att fråga om du möjligtvis har kontaktuppgifter till lärare som skulle 

passa in i föreliggande studie, alternativt om du skulle kunna vidarebefordra detta e-mail till 

de lärare som är lämpliga för studien. Min tanke är att jag träffar lärarna i ungefär en timme 

för en intervju/samtal om deras upplevelser och erfarenheter. De kommer vara anonyma och 

deras svar kommer inte kunna härledas till varken dem själva eller till skolan. Vid närmare 

kontakt delges mer information.   

  

Du får gärna kontakta mig om du har frågor kring min studie, annars är jag väldigt tacksam 

om du kan hjälpa mig vidare i mitt arbete att finna informanter. Om du vill ta del av den färdiga 

uppsatsen får du gärna höra av dig så återkommer jag till dig när studien är färdigställd.   

  

Med vänliga hälsningar,  

Joanna Axelsson,  070-XXX 

XX XX 

jaXXXXX@student.lnu.se  
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   Bilaga II: Inbjudan till deltagande  

Hej!   

  

Jag skriver till dig med anledning av att jag just nu skriver en kandidatuppsats i psykologi på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Syftet med denna studie är att undersöka upplevelsen av att vara lärare 

till ett barn med autism i låg- och mellanstadiet. Förhoppningen är att denna studie ska ge en inblick 

av lärarnas perspektiv samt deras erfarenheter av att arbeta med barn som har autism, och därav 

skulle ditt deltagande hjälpa till väldigt mycket. Du bör ha arbetat som lärare i mer än två år, vara 

klassföreståndare för en klass i låg- eller mellanstadiet samt  ha varit lärare för ett barn med autism 

åtminstone en gång. Då studiens syfte är att studera de allmänna lärarnas upplevelse av att arbeta 

med barn som har autism, så ska du inte vara en speciallärare eller arbeta i en specialklass.   

  

För att kunna undersöka detta har jag valt att genomföra intervjuer, vilka kommer ta ca 1 timme. 

Det är helt frivilligt att delta, du kommer vara anonym och har rätt att avsluta din medverkan när 

som helst under processens gång. Den data som insamlas kommer enbart att bli använd i ett 

vetenskapligt syfte.   

  

Jag återkommer till dig för att boka tid för intervju, med förhoppning om att är intresserad av att 

delta i min studie,  

  

Med vänlig hälsning,  

Joanna Axelsson,  070-XXX 

XX XX 

jaXXXXX@student.lnu.se  
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Bilaga III: Intervjuguide  

  

Först förklarar jag syftet med studien, förtydligar att det är lärarens upplevelser av detta som 

kommer att studeras. Återberättar att det är frivilligt, att personen är anonym, har rätt att avbryta 

när som helst och att datan endast kommer att användas i ett vetenskapligt syfte. Berättar att det är 

en semistrukturerad intervju, så intervjupersonen vet att det är möjligt att tala utanför de frågor jag 

valt. Det är deras upplevelser som är av intresse, och därav får de gärna förklara dessa ingående 

och så noga de kan.   

  

Bakgrundsinformation:  

- Ålder, hobby, familj  

- Hur länge har du arbetat som lärare?  

- Hur skulle du förklara diagnosen autism för någon som inte vet vad det innebär?  

Innan första mötet:  

- När du för allra första gången fick reda på att ett barn med autism skulle komma till din 

klass, vad tänkte/kände du då?  

- Hur utvecklades dessa tankar och känslor under tidens gång?   

Upplevelse:  

- Känner du dig förberedd för att möta dessa barn idag? (om läraren inte kände sig förberedd 

tidigare)  

- Vad är det som gör att du känner dig förberedd/inte kände/känner dig förberedd?  

- Vad hade underlättat för dig, att som lärare enklare kunna lära ut till ett barn med autism?  

- Hur påverkas du som lärare av att ha en elev med autism i klassen?  

- Vad finns det för positiva konsekvenser av att ha en elev med autism i klassen?  

Hantering:  

- Vilka behov behöver du som lärare tillgodose hos dina elever?  

- När ett barn med autism behöver tillrättavisas, hur går du till väga då?  

- Hur jobbar du för att eleven med autism ska bli en del av klassen?  

- Fick du någon hjälp från din utbildning i hur du ska hantera dessa barn?  

Anpassningar:  

- På vilket vis anpassar du klassrummet och din undervisning utefter barnet med autism?  

- Hur ser anpassningen ut om det är ett barn som inte har fått diagnosen men som ändå har 

symtomen? Hur påverkar det dig?  

Svårigheter:  
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- Fanns det några svårigheter med att undervisa ett barn med autism?  

- Hur hanterade du dessa svårigheter/hur löste du detta?  

- Hur påverkades du av dessa svårigheter?  

Stöd:  

- Behövde du hjälp från någon annan för att lösa detta?   

- Från vem/vilka fick du stöd?  

- Hur såg detta stödet ut?  

- Hjälpte stödet dig?  

- Hur ser stödet ut annars på skolan?  

Föräldrar:  

- Hur tycker du att relationen till barnets föräldrar fungerar?  

Avslutning:  

- Vad hade du gett för råd och tips till en lärare som för första gången ska undervisa ett barn 

med autism?  

  

Stödord: Hur tänker, känner, hur beter du dig  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


