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ABSTRAKT 
 
Vårt syfte med denna studie var att spegla hur ett arbetslag bedriver den pedagogiska 
undervisningen runt en elev med autism. Vi utgick ifrån en kvalitativ undersökningsmetod 
och gjorde samtalsintervjuer med fyra pedagoger på en särskola. Studien visar att autism 
handlar om ett annorlunda sätt att förstå, tänka och uppfatta omvärlden. Det kom fram att 
det är viktigt att pedagogerna runt eleven ser vilka behov som finns och ger det stöd som 
behövs för att skapa trygghet så utveckling kan ske. Det är viktigt med rutiner och struktur, 
det ger eleven förförståelse om hur dagen ser ut vilket leder till trygghet och motivation i 
lärandet. Eleven behöver ett arbetsschema som beskriver innehåll för dagen och möjliggör 
för eleven att utveckla självständighet och delaktighet. För att bäst kunna stödja eleven i 
undervisningen behövs stöd och tid för pedagogerna, att diskutera i arbetslaget skapar 
samsyn och utveckling.  
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Förord 
 
Ett stort Tack till pedagogerna som delat med sig av sina upplevelser och tankar. Tack 
också till vår handledare Gunilla och våra studiekamrater för stöd, tips och givande 
diskussioner som vi har haft under arbetets gång. Vi riktar också ett tack till våra 
arbetskamrater som har haft tålamod med oss under utbildningen, inte minst under tiden 
med detta arbete. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som har uppmuntrat och 
stöttat oss under hela utbildningen. 
 
 
                                                         Inger och Ann-Cha 
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1 Inledning 
 
Vi är två förskollärare som läser 61-90 hp i specialpedagogik och vi har i vår c-uppsats valt att 
göra en studie kring en elev med autism. Många pedagoger möter idag elever med autism i 
våra skolor och det är viktigt att alla är medvetna om vilket stöd som behövs för att vi ska 
kunna hjälpa eleverna med att övervinna vardagens svårigheter och för att möjliggöra 
utveckling. Vi har intervjuat ett arbetslag vid en särskola, för att nå en djupare kunskap om 
hur behovet av stöd tillgodoses i praktiken. Vi har därför undersökt hur pedagogerna upplever 
behovet av stöd och vilka insatser som görs för att skapa en utvecklande pedagogisk 
verksamhet för eleven. Det är styrdokumenten som anger skolpersonalens uppdrag och 
skyldigheter och läraren ska aktivt medverka till att utveckling sker i skolan (Lärarförbundet, 
2004). 
 
Då vi båda arbetar med barn och ungdomar inom autismspektrat vet vi att det är viktigt att 
stöd ges så tidigt som möjligt för att försöka göra tillvaron begriplig och för att få en god 
miljö för utveckling för barn med autism. Enligt läroplanen Lpo 94 finns en målsättning ”en 
skola för alla”, där hänsyn ska tas till varje elevs förutsättningar och behov. Alla som arbetar i 
skolan ska hjälpa elever i behov av särskilt stöd och göra skolan till en god miljö för 
utveckling och lärande (Lärarförbundet, 2004). Lärarens uppgift är att stödja eleven i att 
utveckla förmågor och färdigheter som ska leda till större möjligheter att delta i det sociala 
livet och de praktiska sidorna av tillvaron. För att kunna hjälpa elever som är i behov av 
särskilt stöd är det viktigt att personalen i skolan har kunskaper om bakgrunden till 
problemen, dels generellt men också det enskilda barnets särskilda behov (Alin-Åkerman & 
Liljeroth, 1998). Alla barn är olika och det gäller även barn med autism, det finns inte två 
barn med autism som fungerar likadant (Gillberg, 2005). Autism är ett livslångt handikapp så 
samarbete är ett måste. 
                                                                                                                                                                               
Axeheim (1999) beskriver autism som ett komplext handikapp som handlar om ett annorlunda 
sätt att förstå, tänka och uppfatta omvärlden. Det ställs stora kunskapskrav på den som ska 
undervisa barn med autism om undervisningen ska bli framgångsrik. Kunskaper behövs om: 
handikappet, tillrättaläggande av kommunikation, om hur utveckling kan ske, hur barnet kan 
anpassas i sin närmiljö, hur man kan strukturera och göra ett bra undervisningsupplägg. För 
majoriteten av barn med autism är särskolan en passande skolform. Undervisningens mål är 
att bidra med att eleven ska kunna bli så självständig som möjligt för att själv kunna ta 
makten över sitt liv och sin skolgång, att bli en aktör istället för en passiv mottagare (a.a.).  
                                                                                                                                                                               
Efter att ha läst självbiografier, av Gunilla Gerland (1996), Iris Johansson (2007), Mark 
Haddon (2003) med flera som själva befinner sig inom autismspektrat, har vi fått en inblick i 
hur de, var och en, har upplevt sin uppväxt. De har mycket gemensamt när de beskriver sitt 
utanförskap och sin oförmåga att förstå samhällets outtalade regler och förhållningssätt. 
Oändliga är de missförstånd som har uppstått då de själva inte kunnat förstå att de inte förstått 
och även då omgivningen inte förstått detta utan sett dem som trotsig, uppkäftiga och bråkiga 
barn och ungdomar. Deras berättelser vittnar om betydelsen för tidiga insatser för att barn 
med autism ska få den hjälp och det stöd som de behöver för att kunna fungera i det dagliga 
livet, i vår rapport med tonvikt på skolan.  
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2 Bakgrund 
 
För att få förståelse för diagnosen autism och för vad som krävs av pedagoger som arbetar 
med elever med autism går vi i vår bakgrund igenom lite historik runt funktionshindret och de 
svårigheter som det för med sig. Därefter följer en redogörelse för barnets utveckling och 
vidare går vi in på särskolans styrdokument där läroplanen i stort sett är densamma som 
grundskolans, förutom vissa tillägg, och med en separat kursplan. Vi avslutar med att klargöra 
vad som är viktigt för att bedriva den pedagogiska verksamheten och möjliggöra utveckling. 
Vi har vävt in citat från de självbiografier som vi har läst av författare som har diagnosen 
autism, vi tycker att citaten förtydligar forskningen. 
 
2.1 Autism 
 
Autism beror på en specifik störning i hjärnan. Störningen kan bero på: hjärnskada, genetisk 
skada eller någon hjärnsjukdom. Autism innebär att det finns en störning i utvecklingen 
(Frith, 1998). 
 
Leo Kanner var en av de första som 1943 beskrev autism hos barn, sedan dess har man talat 
om autism, infantil autism, autistisk syndrom och Kanners syndrom. Vid samma tid beskrev 
Hans Asperger barn med autistisk personlighetsstörning. På senare år har Aspergers syndrom 
blivit mer och mer omtalat. För närvarande är den gemensamma ståndpunkten att Kanners 
och Aspergers syndrom är en autismspektrumstörning, där Kanners autism representerar den 
svårare formen av autism som ofta är förknippad med begåvningshandikapp och där Asperger 
syndrom är den lindrigare varianten inom autismspektrat ofta utan begåvningshandikapp men 
inte alltid (Frith, 1998). 
 
Axeheim (1999) beskriver autism som en genomgripande störning i barnets utveckling. Man 
talar ofta om en ”symtomtriad” eftersom autism definieras av symtom inom tre olika 
områden. 
  
             Social interaktion                                                       Kommunikationen 
 
 
 
 
 
 

Föreställningsförmåga 
                                                          
Figur 1. Triaden av störningar (a.a., s16) 
 
Social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga är alla viktiga och bärande delar 
i barns lek. Barn med autism har därför ett avvikande lekmönster (Beyer & Gammeltoft, 
2000). 
 
Även Utholm (2003) pekar på att personer med autism saknar i större eller mindre 
utsträckning förmåga till fantasi, empati, symbolisering, generalisering, sammanhang och till 
att se helheter. Det resulterar i en triad av svårigheter vilka är mycket typiska för barn med 
autism. 
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”Barnet kommer att få 
-    en allvarlig språk och kommunikationsstörning 
-    en allvarlig kontaktstörning, stora svårigheter med social interaktion 
-   en allvarlig beteendestörning, med begränsade intressen och ett 

begränsat fantasiliv, en oförmåga att anpassa sig till olika 
situationer.” (a.a., s 116) 

 
Axeheim (1999) beskriver olikheterna mellan personer med autism och utan autism som att vi 
upplever, uppfattar och förstår verkligheten på helt olika sätt. Hon menar att olikheterna är så 
stora att vi kunde ha varit från olika planeter. Det är detta som skapar missuppfattningar och 
många missförstånd som gör att personer med autism har svårt att orientera sig i ”vår värld”. 
Det autistiska sättet att tänka och uppfatta hindrar många i sin prestationsförmåga. Många av 
de vardagliga svårigheterna kan vi överbrygga om vi har kunskaper om hur vi ska bete oss 
och hjälpa personer med autism. 

 
”Människor fanns inte för mig i någon riktig bemärkelse.” (Johansson, 2007, s 49) 

 
2.1.1  Social interaktion  
Sociala regler som vi har utvecklat för vår samvaro är viktiga i många olika sociala 
sammanhang. De sociala reglerna är mycket svåra att förstå för barn med autism. Många barn 
misslyckas ofta för att de inte förstår just de sociala sammanhangen. Barn med autism saknar 
spelreglerna och möjligheten att känna på sig eller veta hur något ska vara eller sägas, de inser 
bara att det blir fel men kan inte göra något åt det. De måste lära in alla spelregler genom att 
omgivningen förklarar, berättar och visualiserar. För många innebär det att de i sitt fortsatta 
liv kommer att behöva stöd för att navigera i olika sociala sammanhang (Beckman, Kärnevik-
Måbrink & Schaumann 2003).                 

 
”Flickan kunde inte leka. Flickan förstod inte regler och inte att de skulle följas.” 
(Johansson, 2007, s 153) 

 
Alla barn med autism har problem med det sociala umgänget. De kan inte samspela eller ta 
kontakt med andra människor. En del barn med autism avskärmar sig, därför talas det i dessa 
sammanhang ibland om barnet i glaskulan, men det är inte typiskt. Oftare är det aktiva barn 
som är duktiga på att klättra och klänga, springa och röra sig obehindrat även om en del av 
barnen är lite klumpiga. Då barn med autism har en svår begränsning i förmågan att ha en 
ömsesidig kontakt, har annorlunda ögonkontakt och mimik i sitt sociala samspel undviker en 
del barn ögonkontakt helt. Barnet söker sällan hjälp eller tröst och har begränsad fantasi och 
föreställningsförmåga. Detta gör det svårt för barnet att leka symbollekar eller rollekar både 
med andra barn och ensamma (Axeheim, 1999). 
 

”Fröknarna hämtade irriterat in mig från hallen och sade att jag skulle vara med de 
andra barnen. Jag förstod inte varför jag inte kunde få vara i fred.” (Gerland, 1996, s 
73) 

 
De flesta barn med autism har problem med inlärning såsom av språk, tids- och 
rumsuppfattning, läsning, skrivning, matematik, uppmärksamhet och motorik. Det kan bero 
på flera olika orsaker bland annat bristande social kompetens och otillräcklig språkförståelse. 
Det blir följden eftersom barn med autism aldrig imiterar på ett normalt sätt. De 
experimenterar och undersöker inte som andra barn vare sig med sig själva, med andra 
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människor eller med föremål. Det leder till att barn med autism får brister i inlärning och 
utveckling inom dessa områden (Åstrand 1996).  
 
2.1.2  Kommunikation och dialog  
Den första kommunikationen är gråten. När barnet är hungrigt eller vill ha sällskap gråter 
barnet för att få uppmärksamhet, tröst och hjälp. Barn med autism saknar i grunden förmågan 
att söka sig till människor för att överleva och att få sina behov tillgodosedda. De förstår inte 
meningen med social kontakt och förstår inte att andra människor tänker och känner som 
självständiga människor. Barn med autism har begränsad önskan att härma/imitera andra 
människor eller saknar det helt. Det är mycket vanligt att barnet matvägrar, har sugproblem 
eller istället har extrem hunger. Sällan eller aldrig kommer barnet till sina föräldrar för att få 
tröst eller hjälp. Gemensamt för alla barn med autism är oförmågan att utveckla relationer till 
kamrater i förskoleåldern. Denna svårighet följer oftast med genom hela barn och tonårstiden 
och även in i vuxenlivet (Gillberg, 2005). 
 

”I efterhand har jag förstått att folk upplevde det som att jag var kontaktlös, som om jag 
var i min egen värld och att alla försök till kontakt med mig misslyckades.” (Johansson, 
2007, s 60) 

 
Tal missuppfattas ofta eftersom personer med autism tolkar orden på sitt sätt. Exempelvis så 
kan vi säga, ge mig ett handtag när vi behöver hjälp av någon. Detta uttryck uppfattas 
annorlunda av en person med autism, som istället tänker att personen vill ha ett dörrhandtag 
och inte den hjälp som vi syftar på (Axeheim, 1999). Frith (1998) menar att personer med 
autism tar olika yttranden för vad orden är, inte för vad den talade vill. Orden blir 
ogenomträngliga och tolkningarna bokstavliga. Detta gör att kommunikationsproblem lätt kan 
uppstå om omgivningen inte är medvetna om deras säregna problematik med språket. 
 

”Och sedan tittade jag upp och såg en polis stå framför mig och han sa: >>Är det nån 
hemma?<<, men jag förstod inte vad han menade. Och sedan sa han >>Är allt som det 
ska, unge man?<<” (Haddon, 2003, s 157) 

 
Ekotal är ofta vanligt hos personer med autism och betyder att barnet upprepar ordagrant vad 
någon annan säger. För personer med autism är språket endast ett signal- och 
meddelandesystem. Livskvaliteten beror i hög grad på hur väl omgivningen förstår 
handikappet, hur väl miljön kan anpassas och hur skickligt omgivningen kan kommunicera 
med barnet, (Axeheim, 1999). Barn med autism använder inte ofta blicken till kommunikation 
såsom vi andra gör. Ansiktsmimik och blick hjälper oss människor att förtydliga och förstå 
vad som sägs. Personer med autism använder sig inte av ögonkontakt och förlorar på så sätt 
information i kommunikationen (Frith, 1998).  
 
Åstrand (1996) betonar att autism är ett kommunikationshandikapp som visar sig genom att 
dessa barn har en djupgående och tydlig brist i sin förmåga att kommunicera. På grund av en 
bristande språkförståelse har de svårt att förstå sammanhang, mening och innebörd i alla 
språkliga formuleringar. Barn med autism uppfattar ofta talat språk väldigt konkret vilket 
komplicerar deras verklighetsbild. De har svårt att förstå vad som menas med vårt talade 
språk. Därför krävs det att omgivningen som talar med barnen är mycket tydlig i sitt språk och 
undviker liknelser, ironi och skämt.   
 

”Detta inre tillstånd där ingenting kopplar sig självt naturligt utan i stället helt 
godtyckligt, har varit det svåraste för mig att få ordning på.” (Johansson, 2007, s 114) 
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Gillberg (2005) understryker också vikten av att använda bilder eller fotografier för att 
underlätta kommunikationen. Motivationen och förmågan att kunna härma andra människor 
är avvikande eller saknas helt. De vanligaste ”baka kaka” eller ”tittutlekar” är svårt eller 
omöjligt att få det lilla barnet att medverka i. Barn med autism är oftast försenade i sin tal- 
och språkutveckling. En del barn jollrar inte medan andra ger ifrån sig monotona, 
onyanserade underliga ljud. Ungefär vartannat barn förblir helt eller delvis utan talspråk livet 
igenom. Vissa barn som får ett talat språk lär sig lätt utantill och kan upprepa en saga eller 
konversation ord för ord på ett bandspelaraktigt sätt. Vissa barn med autism har lättare att 
förstå skrivspråket (a.a.). 
 
Människor med autism har genom hela livet stora svårigheter med att vara med och delta i en 
dialog om sina upplevelser eller stämma av sina egna upplevelser med andras. Den tidiga 
dialogen är förstadiet till utvecklingen av föreställningsförmågan och fantasin. Oftast 
behärskar barn som inte har autism denna form av dialog långt innan barnet har ett utvecklat 
talspråk, vanligtvis innan det fyllt ett år. Därför blir det också problem med social 
ömsesidighet, kommunikation och föreställningsförmåga för barn som har autism (Beyer & 
Gammeltoft, 2000). 

 
”Jag vet att man, när man är i det känsloavstängda tillstånd som jag var i, missar 
poängen med att vara människa.” (Johansson, 2007, s.61) 

 
2.1.3  Föreställningsförmåga  
Barn med autism kan inte tolka innebörden i skratt, gråt och mimik. De har svårt att uppfatta 
innebörden i det de ser, hör och känner av i sin omgivning. De har stora svårigheter i sitt 
vardagliga liv på grund av sin bristande förmåga i att förstå mänskligt beteende, svårigheter 
att förstå meningen med socialt samspel, svårt att förstå att andra människor tänker och har 
känslor, och de har också svårt att generalisera och imitera. Alla människor har behov av att 
veta vad som ska hända och ske och de kan ha det i huvudet. Det vi har tänkt och planerat har 
vi en klar uppfattning och föreställning om hur det ska gå till. Barn med autism kan inte själva 
tänka ut en plan hur något kan utföras, hålla ihop det och få det i rätt ordning. De behöver ett 
påtagligt verktyg för att allt ska hänga samman och komma i rätt ordning. Schema är ett 
sådant verktyg. Schemat ska vara individuellt för varje elev och aktivitet och förklara vad som 
ska göras eller hända och i rätt ordning (Axeheim, 1999). 
 

”Jag förstod aldrig när rasten var slut och jag kopplade inte ihop frökens ringande i en 
bjällra med att vi skulle gå in. Sådana hopkopplingar var för mig obegriplig.” 
(Johansson, 2007, s.120) 

 
Flera undersökningar pekar på att barn med autism har särskilt svårt med att dra slutsatser om 
mentala tillstånd och i och med det har det antagits att problemet ligger bakom flera av de 
utvecklingsmässiga avvikelser som karakteriserar störningen. Barn med autism gör fler fel vid 
test av förståelsen av felaktiga föreställningar än både normala och begåvningshandikappade 
barn med lägre mental ålder. Det finns dock en liten grupp barn med autism 20-35 % som 
klarar dessa test. När de senare får ett mer krävande test som innehåller andra-ordningens 
föreställningar, det vill säga inbakade föreställningar eller föreställningar om föreställningar 
som till exempel Anna tror att Lotta tror och så vidare. Då misslyckas även många tonåringar 
med autism med detta på en nivå som motsvarar normala sex till sju åringar (Howlin, Baron-
Cohen & Hadwin 2001). 
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”Jag frågade alla de andra hur de tänkte och hur de fick information, men de bara sa 
att de visste eller att det gav sig självt, och det gjorde det inte för mig.” (Johansson, 
2007, s.142) 

 
Centrala symtom vid autism kan sammanfattas med ord som total egocentricitet, bristande 
flexibilitet och empatibrist. Enligt en engelsk forskargrupp finns bakom de autistiska 
symtomen en bristfällig utvecklad theory of mind. Detta betyder att personer med autism har 
en oförmåga att föreställa sig andras perspektiv och har en nedsatt kompetens i förmågan att 
föreställa sig andra människors tankar och känslor (Beckman m.fl., 2003). 
 
Det är nödvändigt att kunna mentalisera (”mind-read”), ha en föreställningsförmåga, för att 
förstå andra människor. Genom att tillskriva personer mentala tillstånd är det bästa sättet att 
förstå andra människor och med det menas att formulera förklaringar till deras beteende och 
förutsäga vad de ska göra härnäst. Mentalisering kallas också ”vardagspsykologi” (folk 
psychology) vilket kanske är en bättre benämning då det handlar om hur folk förstår varandra 
i vardagslivet. Mentaliseringens andra funktion är att göra kommunikationen begriplig. Här 
måste man föreställa sig vad personens kommunikativa avsikt kan tänkas vara. Förmågan att 
mentalisera är grundläggande då det gäller att tolka bildligt (som ironi, sarkasmer, metaforer 
eller humor) då talet inte avser att tas bokstavligt. Det vi gör när vi tolkar tal är avsevärt mer 
än att bara hantera de ord som yttras. Vi går även bakom det vi hör och skapar oss en teori om 
talarens mentala tillstånd (Howlin m.fl., 2001). 
 

”Jag kan inte skämta, för jag förstår inte skämt.” (Haddon, 2003, s.15) 
 
Social förståelse och kommunikation är de två viktigaste funktionerna inom 
mentaliseringsförmågan. Denna centrala förmåga har emellertid flera funktioner såsom 
förmågan: att luras, till att känna empati och en effekt av att kunna mentalisera kommer till 
uttryck i självmedvetenheten eller självreflektionen. Ytterligare en fördel med 
mentaliseringsförmågan är när man lär ut något eller försöker ändra en annan persons 
tankegång (Howlin m.fl., 2001).  
 
2.1.4 Andra svårigheter 
Ett stort problemområde är maten. Nästan alla barn med autism har svårigheter att äta, kan 
inte eller vill inte. Någon äter bara en sorts mat och en del vill inte ha varm mat. Andra 
periodäter, vilket innebär att vissa dagar äter de minimalt och andra dagar är de ”storätare”. 
Även att dricka är för många ett problem. Det är mycket svårt att lista ut samband mellan 
maträtter, miljö, personer och serveringssätt.  Problemen är stora och leder till ångest hos 
föräldrarna, då barnen inte äter, vilket kan leda till extrema situationer. För att hjälpa barnen 
till acceptabla vanor kring måltiderna krävs mycket kunskap, tid och psykisk styrka 
(Axeheim, 1999). 
 

”Det var inte tråkigt att äta samma sak hela tiden, och skulle det ändå bli det så var det 
ingenting mot livsfaran att utsätta sig för okänd mat. Mina tänder var mycket känsliga 
och inne i munnen kunde konsistensen på viss mat kännas obehaglig, en otäck känsla i 
hela kroppen.” (Gerland, 1996, s 16) 

 
Många barn med autism har problem med kläder, de är ofta omedvetna om hur kläderna sitter. 
Ut och in, bak och fram, felknäppta knappar och invikta kragar (Axeheim, 1999). En del barn 
klär ständigt av sig alla sina kläder, vilket kan bero på annorlunda temperaturkänslighet eller 
hög smärtkänslighet. En annan orsak kan vara understimulering (Waclaw, 1999).   
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Självskadande beteende är kanske ett av de svåraste och mest svårbehandlade symtom vid 
autism. Det är inte ovanligt att barnet slår sig med handflatan mot ben eller haka, dunkar 
huvudet i vägg eller golv, biter sig i handen, river sig själv, sliter av sig hår och så vidare. 
Länge har det här ansetts vara symtom vid autism med kombinerad utvecklingsstörning, det 
finns dock många normalbegåvade barn med autism som uppvisar självskadande tendenser 
(Gillberg, 2005). 
 
2.2 Barnets utveckling 
 
Orsaken till autism är biologisk och det kan röra sig om kromosomavvikelser, hjärnskador, 
fosterinfektioner och biokemiska störningar i hjärnan. Redan vid åtta månaders ålder kan man 
upptäcka och identifiera autism genom utarbetade instrument (Benderix, 2007). Enligt 
Gillberg (2005) kan även hjärnskadorna vara ärftliga liksom orsakade av förlossningsskador 
och virusinfektioner efter förlossningen. Wing (1998) menar att problem under förlossningen 
är mycket vanligare hos barn med autism än genomsnittet.   
 
Forskarna är överens om att autism är resultatet av en biologiskt betingad avvikelse i barnets 
nervsystem (Gillberg 2005). Vilken del av hjärnan som är skadad vid autism forskas det 
mycket om idag, trots det vet varken Wing (1998), Gillberg (2005), Kristiansen (2000) eller 
Bakk och Grunewald (1998) exakt var skadan sitter. De är dock alla överens om att det är 
centrala nervsystemet som är skadat.  
 
Spädbarn kan fara illa av störande moment såsom av- och påklädning, blöjbyte och tvättning. 
Barnen kan också protestera vid förändring av rutiner och de har en tom blick. Andra 
kännetecken är svåra sömstörningar, dåliga sugreflexer, att barnen inte sträcker upp armarna 
mot sina föräldrar för att bli burna och de är inte heller nyfikna på sin omgivning. Diagnosen 
autism ställs sällan på barn före två års ålder (Wing, 1998). Enligt Gillberg (2005) är det 
typiska autistiska beteendet mest påtagligt i åldern 2-5 år, med fruktansvärda utbrott och stort 
motstånd till förändringar. Många barn är överaktiva och destruktiva medan andra kan 
sysselsätta sig i timmar med monotona aktiviteter eller ljud. Talutvecklingen är ofta sen och 
de visar inget intresse för andra barn. Från cirka 6 till 11 års ålder, blir barn med autism i 
allmänhet långsamt mer välanpassade. Oftast är de inte totalt avskärmade från andra barn. 
Vissa saknar dock språklig förmåga medan andra har ett användbart språk. Överaktivitet och 
vredesutbrott kan avta något och sömnstörningarna är mindre påtagliga då de har förmåga att 
sysselsätta sig själva på nätterna (a.a.).  
 
Det är ett mindre antal barn med autism som utvecklas positivt under tonårstiden, vissa 
perceptionsstörningar kan försvinna. Ett större antal barn försämras och vissa går tillbaka i 
utvecklingen. Deras tidigare oftast normala utseende börjar nu genomgå en fysisk förändring 
och i puberteten ser fler avvikande ut än tidigare (Gillberg, 2005).  
 
2.2.1 Beteende 
Det finns inte två barn med autism som har exakt samma symtom vilket resulterar i att en del 
barn behöver mer stöd än andra. Alla barn med autism uppvisar någon form av avvikande 
beteende. Ett beteende som varierar från barn till barn. Rörelsemönstret är stereotypt och vissa 
av barnen viftar med händerna andra springer eller går i cirklar och så vidare. Det avvikande 
beteendet blir ofta värre om barnet utsätts för förändringar och det kan då leda till att barnen 
skadar sig själva på olika sätt till exempel biter sig eller dunkar huvudet i väggen (Gillberg, 
2005). 
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”Jag visste inte att det jag gjorde var konstigt och irriterande för andra. Jag visste bara 
att det jag gjorde gjorde jag av nödvändighet, livsnödvändighet.” (Gerland, 1996, s 14) 

 
Det är också svårt att tolka barnens reaktioner och beteenden och att förstå varför de reagerar 
som de gör. Det kan bero på att barn med autism ofta har en fördröjd reaktionsförmåga, ett 
utbrott av ångest kan vara en reaktion på en händelse flera dagar tidigare. Samma sak gäller 
när barnet tar upp saker som inträffat tidigare och som anses vara avslutade vilket,då kan vara 
svårt för omgivningen att förstå vad det är barnet talar om (Gillberg, 2005).  
 

”Mor förstod inte att jag hade det så krångligt med mitt beröringssinne. Att det måste 
vara rätt och mjukt för att det inte skulle bli outhärdligt, obehagligt och ångestfyllt för 
mig” (Johansson, 2007, s 126) 

 
Barn med autism har en annorlunda omvärldsuppfattning. Relationen mellan självet och 
upplevelsen är unik hos dessa barn. Många av barnen accepterar kraftig beröring men reagerar 
starkt på mjuka smekningar (Powell & Jordan, 1998). Gillberg (2005) menar att samma 
reaktioner kan inträffa vid ljud och ljus. Barn med autism visar också märkliga reaktioner när 
det gäller synintryck. Det finns fall där vuxna trott att barnet varit blint. Barn med autism 
luktar ofta på saker eller människor och Gillberg påpekar att detta sällan ses vid något annat 
funktionshinder eller hos barn utan funktionshinder. 
 

”Mitt minne är som en film. Det är därför jag är bra på att komma ihåg saker som 
samtalen som jag skrivit ner i den här boken och vad folk hade på sig och hur de 
luktade, för mitt minne har en luktinspelning som är som en ljudinspelning.” (Haddon, 
2003, s 85) 

 
Bakk och Grunewald (1998) menar att även om barnet med autism är normalbegåvat vet de 
inte hur de ska använda begåvningen. Det som är förvirrande är att många av barnen med 
autism har en specialbegåvning såsom till exempel att de kan spela en melodi på ett 
instrument efter att endast ha hört melodin en gång.  
 
2.2.2 Förekomst 
Gillberg (2005) anser att 1 barn av 1000 har diagnosen autism medan Aspergers syndrom 
däremot är mycket vanligare. Det betyder att 0,6-1.0 % av alla barn i skolåldern har autism 
eller autismliknande tillstånd. Dessa siffror visar att autism tycks vara vanligare än vad man 
tidigare trott, en orsak till ökningen kan bero på ökad kunskap och därmed bättre diagnostik.  
 
Gillberg (2005), Wing (1998) och Kristiansen (2000) är överens om att det är betydligt fler 
pojkar än flickor som tillhör gruppen autism och autismliknande tillstånd. Gillberg (2005) 
menar att genomsnittligt räknar man med att det finns minst dubbelt så många pojkar som 
flickor med autism.  
 
I Sverige har det gjorts en undersökning med tvillingar, som visar att om en enäggstvilling har 
autism så har även den andra det i 90 % av fallen. De genetiska faktorerna har alltså 
betydelse. Jämför man med tvåäggstvillingar vilka alltid har olika arvsanlag, är det ovanligt 
att båda har autism (Utholm, 2003). 
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2.3 Skolgång   
   
I FN:s konvention om barns rättigheter handlar artikel 23 i punkt 1 om barn med 
funktionshinder.  
 

”Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt 
handikapp/funktionshinder bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under 
förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets 
aktiva deltagande i samhället” (Regeringen, 2000) 

 
 I en särskild skrivelse till riksdagen har den svenska regeringen uppmanat alla verksamheter i 
statlig-, kommunal- och landstingsregi att införliva barnkonventionen i sitt arbete 
(Regeringen, 2000). 
 
Grundläggande bestämmelser om obligatoriska särskolan finns i skollagen och 
särskoleförordningen. Det är riksdag och regering som genom läroplanen anger de 
grundläggande värden som ska ange mål och riktlinjer som ska gälla för skolarbetet. Elever i 
särskolan har nioårig skolplikt. Eleven har också rätt till ett frivilligt tionde skolår för att 
kunna fördjupa eller bredda sina kunskaper. Kursplanerna beskriver vad eleverna ska lära sig 
men ger också stort utrymme för elev och lärare att välja innehåll och arbetsmetoder. För 
varje elev bör det göras en individuell studieplan som beskriver det eleven har möjlighet att 
utveckla. Studieplanen måste ständigt omprövas, utvärderas och revideras. Både kursplaner 
och läroplan skall ligga till grund för elevens planerade undervisning (Skolverket, 2005). 
 
Autism är ett komplext handikapp som handlar om ett annorlunda sätt att förstå, tänka och 
uppfatta omvärlden. Det ställs stora kunskapskrav på den som ska undervisa barn med autism 
om undervisningen ska bli framgångsrik. Kunskaper behövs om: handikappet, 
tillrättaläggande av kommunikation, hur utveckling kan ske, hur barnet kan anpassas i sin 
närmiljö, hur man kan strukturera och göra ett bra undervisningsupplägg. Undervisningens 
mål är att bidra med att eleven ska kunna bli så självständig som möjligt för att själv kunna ta 
makten över sitt liv och sin skolgång, att bli en aktör istället för en passiv mottagare, 
(Axeheim, 1999).                                                                                                                                                   
 
För majoriteten av barn med autism är särskolan en passande skolform (Axeheim, 1999). 
Särskolan omfattar obligatorisk särskola (grundsärskola & träningsskola) och även 
gymnasiesärskola (nationella, specialutformade & individuella program) (Lärarförbundet 
2004). 
 
Minst 80 % av alla barn med autism har även en utvecklingsstörning och även för dessa barn 
är den bästa skolformen särskola och då i speciella små klasser med enbart elever med autism 
och med ett för dem väl tillrättalagt pedagogiskt arbetssätt (a.a.).   
 
Innan barn med autism börjar på särskola ska en psykologbedömning genomgås med test där 
barnets utvecklingsnivå med mera framkommer. Det är information som är bra för läraren att 
känna till. Eventuellt görs också ett PEP-test (Psycho Educational Profile). Det är utarbetat i 
North Carolina, USA och påvisar barnets kunskapsnivå och ger riktlinjer för fortsatt 
pedagogiskt arbete. PEP-test är inte ett intelligenstest utan ett pedagogiskt hjälpmedel för att 
upptäcka barnets resurser och svårigheter (Waclaw, 1999). 
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Rätt till skolgång i den obligatoriska särskolan har barn som bedöms att inte kunna nå upp till 
grundskolans kunskapsmål. Det är dock föräldrarna som beslutar om deras barn ska skrivas in 
i särskolan (Lärarförbundet, 2004).  
 
I skollagen 1 kap. 5 § står det: 
 

”För barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan och gymnasieskolan därför att 
de är utvecklingsstörda finns särskolan. Kommunerna är huvudmän för särskolan”(a.a., 
s 56). 

 
Vidare står det i 1 kap. § 16:  
 

”Det som i lagen sägs om utvecklingsstörda gäller även dem som har fått ett betydande 
och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, föranledd av 
yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt personer med autism eller autismliknande 
tillstånd.”(a.a., s 57) . 

 
2.3.1 Särskolans läroplan 
Enligt skollagens sjätte kapitel, vilket omfattar särskolan, står det att alla utvecklingsstörda 
barn och ungdomar har rätt till en för varje elevs förutsättning anpassad utbildning som 
motsvarar grundskolan och gymnasieskolan. 
Eleverna ska ha inflytande över sin utbildning, i vilken omfattning och utformning ska 
anpassas efter ålder, mognad och förutsättningar i övrigt (Lärarförbundet, 2004). 
 
Läroplanen stämmer i stort sett överens med grundskolans. Det ges dock mer tid till varje 
ämne i grundsärskolan medan träningsskolan främst är inriktad mot att lära eleven ADL-
funktioner (Activities of Daily Living) och utveckla kommunikationsförmågan och de sociala 
färdigheterna (Waclaw, 1999).  
 
Enligt läroplanen Lpo 94 är målsättningen med ”en skola för alla” att alla elever ska få 
möjlighet till att känna delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö. Alla som arbetar i 
skolan ska hjälpa elever i behov av särskilt stöd och göra skolan till en god miljö för 
utveckling och lärande. Skolans uppdrag är att främja elevers lärande och i och med det 
förbereda dem för att leva och verka i samhället. Eleven ska möta respekt för sin person och 
sitt arbete i skolan. Alla elever har rätt till att få utvecklas, känna växandets glädje och få 
känna tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Skolans 
verksamhet är tvungen att utvecklas så att den svarar mot uppställda mål (Lärarförbundet, 
2004).  
 

”Dessa mål uttrycker vad eleverna, efter sina individuella förutsättningar, skall ha 
uppnått när de lämnar särskolan. Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar 
grundsärskolan 

- har ökat medvetenheten om sina egna förutsättningar, 
- efter sin förmåga kan lyssna, läsa och kommunicera, 
- har utvecklat sådana färdigheter i matematik att eleven kan lösa problem i den 
dagliga livsföringen,  
- känner till och förstår grundläggande sammanhang i sin omvärld och så långt 
som möjligt får insikt i grundskolans kunskapsområden och övergripande 
perspektiv, 
- har ökat sin förmåga att söka kunskap och veta var man får hjälp att göra det, 
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- har fått kunskaper inom ett eller flera ämnesområden som utvecklar individen 
och kan berika fritiden, 
- kan förstå och använda enklare ord och uttryck på engelska, 
- har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att 
ta del av samhällets kulturutbud, 
- känner till grunderna för en god hälsa och  
- har ökat sin förmåga att kompensera verkningarna av utvecklingsstörningen i 
det dagliga livet.” (Lärarförbundet, 2004, s 16)  
 

Rektorn ansvarar bland annat för att skolans arbetsformer utvecklas, hur arbetsmiljön 
utformas, att undervisning och verksamhet utarbetas så att elever får det särskilda stöd och 
den hjälp de behöver. Även samarbetsformer över stadierna för att stödja eleverna och 
samarbete med hemmen så att föräldrarna får information om skolans mål och arbetssätt. 
Dessutom har skolan och vårdnadshavarna gemensamt ansvar för att skolgången ska skapa 
bästa möjliga förutsättningar för elevens utvecklande och lärande. Skolan är skyldig att 
samverka med och informera föräldrar om elevens skolsituation och hålla sig informerad om 
elevens personliga situation (a.a.). 
 
2.4  Pedagogisk verksamhet 

 
Vid undervisning av barn med autism finns det olika undervisningsmetoder och 
förhållningssätt som kan vara lämpliga. Valet av metod ska dock ske utifrån den enskilda 
eleven,  
 

”utgångspunkten måste vara att alla elever oberoende av grad och art av autism är 
människor med en levande inre värld” (Alin-Åkerman & Liljeroth, 1998, s 99).   

 
Det handlar om att lära barn lära (a.a.).  
 
Vi måste försöka ge barn med autism möjligheter att förstå vad de ska göra, eftersom 
handikappet begränsar deras förmåga att förstå vårt tänkande och våra handlingar, det kan 
leda till att de känner en allmän otrygghet. Det är därför viktigt att försöka synliggöra vad 
barn med autism ska göra, då de har lättare att tillgodogöra sig visuell perception (Waclaw, 
1999). Bakk och Grunewald (1998) betonar hur viktigt det är att barn med autism får rutiner 
vid alla situationer, genom att allt sker i en viss ordning och efter ett visst mönster känner 
barnet trygghet. 
 
Stöd relateras till den enskilde och den process som behövs för inlärning. Stödet ska i första 
hand hjälpa någon att fullfölja egna konstruktiva önskningar och initiativ. De barn med autism 
som är passiva, visar motstånd och rädsla är i behov av ett mycket starkt stöd under en tid 
vilket sedan successivt dras tillbaka. Behovet av stöd avgörs av barnets självständighetsnivå 
(se figur 2) och den kan variera mellan olika aktiviteter. Stöd kan behöva ges både i fysisk, 
visuell och verbal form (Danielsson & Liljeroth, 1998).  
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Stöd i fyra steg i självständighetsutveckling 
 
1. Fysiskt, visuellt och verbalt stöd 
                                                  A= person med autism 
                       P= personal (eller annan stödjande) 
                    A P 
 
                         
 
2. Visuellt och verbalt stöd 
  
  

A P 
 
  
 
3. Självständig på uppmaning och/eller efter visualisering 
 
 

A P 
                       
                       
  
4. Självständig med hjälp av schema (bild och/eller text) 
 
                                                      
   A 
                                                             
 
                                                   
Figur 2. Självständighetsgrader (Danielsson & Liljeroth, 1998, s 180) 
 
Pedagogik för barn med autism bör enligt Gillberg (2005) bygga på utvecklingspsykologiska 
principer. Han betonar fyra grundläggande principer som pedagogiken bör grunda sig på:  

 
a) respekt för barnets individualitet trots insikt om karakteristiska basala 
svårigheter, 
b) kontinuitet ifråga om person och miljö, lärare och skollokal till exempel, 
c) struktur och medvetenhet i vardagsrutiner, 

         d) för barnets behov meningsfullt innehåll i den pedagogik som ges (s 152). 
 
För att underlätta barnens skolsituation är det viktigt med tydliga och bestämda strukturer. I 
strukturen ska olika delar ingå vilka tillsammans ska ge helheten (a.a.). 

 
”Struktur står för den form eller gestalt, som miljö och verksamhet har.” (Danielsson & 
Liljeroth, 1998, s. 170). 

 
Ett av många missförstånd som förekommer när det gäller struktur är att många tror att det är 
individen som ska struktureras upp, vilket är helt fel. Det är omgivningen som ska ha struktur 
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såsom miljön, aktiviteter, upplägg och genomförande. Det är en felöversättning av det 
engelska begreppet ”structured education” vilket ibland översätts till ”strukturerad 
pedagogik”. Education betyder förutom pedagogik även undervisning och utbildning, och 
pedagogik utan struktur är ingen pedagogik. Det tyder på att struktur inte är något nytt eller 
specifikt för autism (a.a.). 
 
Med synlig information får barnet lättare att komma ihåg vad det ska göra. Auditiv 
information verkar inte registreras i barnets hjärna, på samma sätt som visuell, även om man 
tror att barnet förstår är det lätt att överskatta barnets förmåga. Det är också bra att tydliggöra 
de olika rummens funktioner. Genom att sätta upp bilder på dörrarna, till exempel ett foto på 
en toalett på toalettdörren och så vidare (Waclaw 1999).  
 

”Det handlade inte bara om att använda det utan också att använda det på ett 
”normalt” sätt. Det gick inte ihop för mig jag kunde aldrig begripa vad det var som var 
normalt, hur det skulle vara för att alla outtalade förväntningar skulle infrias” 
(Johansson, 2007, s.121). 

   
2.4.1 Lugn fysisk miljö 
Barn med autism mår bäst i små avgränsade ytor. Stora rum inbjuder till att springa och rusa 
runt vilket ofta skapar stor oro. Barnet behöver en lugn och tyst miljö, tal, ljud, signaler eller 
klangljud skapar oro och frustration och det stör barnets koncentration (Axeheim, 1999).  
 
Kontinuitet är enligt Gillberg (2005) viktigt ifråga om den yttre miljön. Barnet behöver en så 
lugn och oföränderlig miljö som möjligt. Det är att föredra samma lokal dag efter dag, före ett 
ständigt bytande, för att förhindra förvirring och ökad oro.   
 
Alin-Åkerman och Liljeroth (1998) anser att det finns flera skäl till att anstränga sig för att 
skapa en lugn och harmonisk miljö. Genom att forma rummet vackert och att använda 
behagliga färger kan detta uppnås. Det här är ett sätt att vidga elevens värld genom att känna 
tryggheten i den fysiska miljön vågar eleven röra sig fritt i den. Ofta är skolbyggnaden för stor 
för att kunna överblickas och det kan vara skrämmande för eleven med autism. Andra 
problem som kan ha med den fysiska miljön att göra kan tillexempel vara att en elev 
attraheras av något speciellt som brunnar, eluttag eller skåp. Då det kan vara farliga saker och 
eleven på grund av autismen inte kan bedöma faror kan strukturen av rummet vara ett 
hjälpmedel. Försök avskärma det attraktiva och begränsa området som eleven kan röra sig 
fritt i. Eleven med autism behöver en ren och sammanhållen miljö det innebär dock inte att 
den ska vara torftig (a.a.). 
 
2.4.2 Tydlig och strukturerad miljö 
Det är viktigt att veta att i arbete med elever med autism går mycket att utveckla, men allt tar 
längre tid. För barn med autism är det viktigt med tidigt strukturerade insatser för att deras 
utvecklingsmöjligheter ska bli så optimala som möjligt. Meningen med strukturen är att 
barnet ska få en yttre ram för att kunna förutse när olika dagliga aktiviteter ska ske, med vilka 
personer, och hur de ska gå tillväga. Detta utvecklar barnets självkänsla och skapar förståelse 
och insikter om olika handlingar och aktiviteter. Barn med autism är annorlunda och kommer 
alltid att vara det. Annorlunda barn kräver också annorlunda och individuella lösningar. Djup 
inlevelse eller känslomässigt engagemang är omöjligt för barn med autism att uppnå 
(Beckman m.fl., 2003).  
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”Skolan kändes på något sätt lugnande. /---/Eftersom jag kunde klockan redan när jag 
började, visste jag exakt vad som skulle hända och när – och det hade en lugnande 
effekt på mig.” (Barron & Barron, 1992, s 100) 

 
Axeheim (1999) menar att vägen till integrering är en långsam process. För flertalet kommer 
social integrering att vara svårt hela livet.  Viktiga delar till en bra vardag för barn med autism 
är att tillvaron konkretiseras med struktur, tydlighet och ett medvetet bemötande. Det 
konkreta som finns i vår vardag är de bästa läromedlen. Färdiga läroböcker har ofta svåra 
texter och bilder som inte är tydliga och nog konkreta. Det är av stor vikt för elever med 
autism att få ett anpassat läromedel. 
 
Fasta tydliga gränser är mycket viktiga. Stödpersoner ska vara få med psykisk styrka och 
tydlighet, det förmedlar i sin tur säkerhet och trygghet till barnet. Rätt stöd, visuell tydlighet 
och rätt bemötande kan göra det obegripliga mer förståeligt för eleven, motsatsen skapar kaos, 
ångest och utbrott. Det är viktigt att tydliggöra moment i arbetsuppgifterna, eftersom den 
visuella förmågan är den starkaste, hos människor med autism. Arbetschema i praktiska 
vardagsuppgifter hjälper barnet att förstå vad som ska göras och i vilken ordning det ska ske, 
(Axeheim, 1999). 
 
För att ett arbetsschema eller ett dagsschema ska bli så tydligt som möjligt är det viktigt att 
personen får svar på följande fem frågor: 

1. Vad ska jag göra nu? 
2. Var ska jag vara? 
3. Hur mycket ska jag göra? 
4. Hur länge ska jag göra detta? 
5. Vad ska jag göra sedan?     (Waclaw, 1999) 

 
Wing (1998) betonar betydelsen av ett arbetsschema för att skapa trygghet och struktur. 
Schemat hjälper till att tala om det som har varit och det som ska komma. Personen kan gå 
tillbaka till schemat och få svar på frågor som kan dyka upp. Det kan vara nödvändigt för 
skoldagen att barnet har skrivna instruktioner, kartor eller bilder för att visa och tydliggöra 
vart och när de ska byta aktivitet, miljö eller rutin. För en del äldre elever kan en filofax vara 
bra, eleven kan själv skriva, bearbeta och förändra schemat så att det verkligen blir deras 
personliga ägodel. Eftersom personer med autism saknar en inre struktur för sitt liv så behöver 
de den yttre strukturen som schema, kartor och instruktioner kan ge dem (a.a.). 
 
2.4.3 Sociala berättelser 
Sociala berättelser är ett verktyg som hjälper barn med autism att förstå olika händelseförlopp 
och i och med det får barnet lättare att förstå handlingen och agera mer funktionellt i olika 
sociala situationer. Här ritar eller skriver till exempel läraren en händelse som de gemensamt 
går igenom verbalt bit för bit för att tydliggöra och påvisa hur situationen ska gå tillväga 
(Axeheim, 1999).  
 
Sociala berättelser bygger på observationer av situationer som orsakar problem och det måste 
framgå var elevens bristande förståelse finns. Den sociala berättelsen är alltid nedskriven i 
jag-form med korta enkla meningar. Längden på berättelsen beror på elevens utvecklingsnivå. 
Det är elevens perspektiv som avgör vilka aspekter av situationen som bör tas med och var 
tyngdpunkten i berättelsen ska läggas (Alin-Åkerman & Liljeroth, 1998). 
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Det är viktigt att varje berättelse anpassas till varje elev efter utvecklingsförmåga, läsförmåga, 
behov och personlighet. Man kan också använda sig av bandspelare och tala in berättelser för 
barn som inte läser. Det är viktigt när man skriver berättelser att observera och ta reda på hur 
orden uppfattas av eleven, att det finns en språkförståelse, (Axeheim, 1999).  
 
2.4.4 TEACCH 
TEACCH betyder Treatment and Education of Autistic and related Communication 
Handicapped Children. (Axeheim, 1999 ).  
 
TEACCH-programmets huvudpunkter är enligt Watson (1995): 
 

1. Samverkan: Vikten av samarbete mellan föräldrar, skolan och andra enheter personen 
har kontakt med. 
2. Långsiktiga mål: Ge träning för vuxenlivets behov. 
3. Individualisering: Anpassa individuellt efter behov till enskild person. 
4. Visuell pedagogik: För att göra det tydligt vad som ska hända eller göras. (Watson, 
1995) 

 
Personer med autism behöver olika sorts hjälp och stöd för att få en bra vardag och ett gott liv. 
Viktiga hörnstenar i all habilitering är enligt Gillberg (2005) ett individuellt omhändertagande 
av grupper av professionella med stora kunskaper om autismspektrumstörningar, deras 
orsaker, diagnos och lämpliga stödåtgärder för var och en. Viktigt är också rätt 
förhållningssätt med respekt för att alla människor med autism har olika funktionsstörningar 
som inte kan bortses ifrån (Beckman m.fl., 2003). 
 
Barn med autism kräver ett specialiserat, anpassat och klargörande, strukturellt pedagogiskt 
system enligt TEACCH-modellen. Det innebär att barnet får svar på just de frågor som barnet 
själv inte har möjlighet att formulera (Axeheim, 1999).  
 
Det läggs stor vikt vid barnens starka sidor och svårigheterna tonas ned. Målet är att skapa 
arbetsvillkor och miljöer som leder till att eleverna kan ta till sig undervisningen och göra den 
meningsfylld (Alin-Åkerman & Liljeroth, 1998).  
 
Målet med detta arbetssätt är att göra barnet så självständigt som möjligt vilket endast kan ske 
genom ökad gemensam förståelse och respekt för den enskilde individen (Axeheim, 1999). 
 
2.4.5 Datorn som pedagogiskt hjälpmedel 
Datorn kan vara ett bra hjälpmedel för barn med autism att träna sina förmågor Det finns 
datorprogram för att till exempel öva matematik, stavning och begreppsbildning. På så vis kan 
barnet under en kort intensiv period öva sig i en färdighet på egen hand. Försök med att 
introducera datorer till barn med autism har genomförts av en amerikansk man sedan 1970-
talet. Det är en omdiskuterad och ännu inte accepterad resurs. Det används dock av alltfler 
som kompensatoriskt hjälpmedel (Heimann & Tjus, 1997).  
 
Alin-Åkerman & Liljeroth (1998) menar att forskning och erfarenheter talar för att datorn är 
ett bra hjälpmedel för barn med autism dock inte för alla. En fördel är att datorn kan vara 
tydlig och den kräver ingen samverkan med andra personer. Eleven bör emellertid inte sitta 
för länge för sig själv framför datorn, helst bör en vuxen sitta med och då kan datorn bidra till 
förbättrad kommunikation. 
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De flesta forskare är dock överens om att användandet av datorn i undervisningen är 
motivationshöjande och att den kan förbättra samspel och kommunikation. Då barn med 
autism ofta stöter på negativa erfarenheter, kan man med datorns hjälp ibland bryta det och på 
så vis skapa lugn, koncentration och glädje i undervisningen och även minska 
beteendestörningar.  (Heimann & Tjus, 1997).  
 
Genom undersökningar har det framkommit att barnen ofta väljer datorn då de får välja fritt. 
Trots att den vanliga undervisningen ofta genererar mer kunskap. Det gäller för pedagogen att 
vara medveten om vilka förhoppningar man har och vad man vill att barnet ska uppnå med 
användandet av datorprogram (Heimann & Tjus, 1997). Gillberg (2005) framhäver att 
datoranvändning för barn med autism kan leda till såväl psykisk utveckling som god 
inlärning.  
 
Vissa barn uppskattar möjligheten att själv kunna kontrollera sin omvärld vilket minskar 
känslor av oro och överväldigande i stor utsträckning. Datorn kan också bidra med att skapa 
trygghet genom att den har tydliga gränser då barnens sinne endast måste ta emot en 
uppsättning stimuli (Powell & Jordan 1998). Trots att Powell och Jordan (1998) är skeptiska 
till datoranvändning menar de att barnet kan bli en mer integrerad individ med hjälp av 
datorprogram. 
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3 Syfte 
Syftet med rapporten är att ta reda på hur pedagoger runt en gemensam elev med autism, 
bedriver den pedagogiska verksamheten i särskolan. Forskare såsom Axeheim (1999), Beyer 
och Gammeltoft (2000), Gillberg (2005) och Frith (1998) med flera beskriver autism som ett 
komplext handikapp som handlar om ett annorlunda sätt att förstå, tänka och uppfatta 
omvärlden. Detta ställer stora kunskapskrav på pedagoger som undervisar elever med autism 
om undervisningen ska bli så framgångsrik som möjligt. Vi riktar vår undersökning mot ett 
arbetslag. 
 
3.1 Problemformulering: 
 

• Hur uppfattar pedagogerna i ett arbetslag elevens behov i skolan? 
  
       
• Hur planeras och genomförs undervisningen? 
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4 Metod 
 
Vårt syfte är att ta reda på hur ett arbetslag runt en elev med autism i särskolan bedriver den 
pedagogiska verksamheten. För att få veta hur pedagogerna ser på elevens behov och hur de 
planerar och genomför undervisningen har vi valt att göra en empirisk kvalitativ undersökning 
med en fenomenografisk ansats för att fånga ett utvalt arbetslags uppfattningar och återspegla 
dessa. Den empiriska vetenskapen kännetecknas av kunskaper som grundas på observationer 
från verkligheten (Patel och Davidsson 2003).  

 
4.1 Val av metod 

 
Såväl Patel och Davidsson (2003) som Repstad (1999) menar att kvalitativa metoder passar 
när förståelse söks genom att beskriva och analysera processer i specifikt avgränsade miljöer, 
såsom i detta fall i undervisningen för en elev med autism. Enligt Patel och Davidsson (2003) 
handlar den kvalitativa metoden om att nå en djup kunskap genom att ta reda på upplevelser 
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.  
 
Avsikten med att undersöka med fenomenografisk ansats är att vi eftersöker likheter hos 
respondenternas uppfattningar av sin omvärld. Vårt arbete består i att gestalta innebörden i 
aspekterna av ett arbetslags uppfattningar av vilket stöd som ges till en gemensam elev med 
autism. Fenomenografi är en ansats där man strävar efter att kunna identifiera, uttrycka och 
hantera forskningsfrågor som specifikt behandlar lärande och insikt i pedagogisk omgivning 
(Larsson 1986). Enligt både Larsson (1986) och Marton och Booth, (2000) handlar 
forskningsfrågor ur första ordningens perspektiv om fakta och om hur verkligheten ser ut. 
Alternativet till det är andra ordningens perspektiv vilket handlar om hur någon upplever 
något eller ser på det fenomen som genomgås. I en fenomenografisk studie utgår forskaren 
från den andra ordningens perspektiv, vilket innebär fokus på respondenternas sätt att uppleva 
ett fenomen.  
 
För att försöka förstå och tolka innebörden i skolpedagogers resonemang i sitt pedagogiska 
arbete med en elev med diagnosen autism har vi valt att använda oss av intervju som 
datainsamlingsmetod. Intervju är enligt Starrin och Svensson (1994) den vanligaste metoden 
inom fenomenografin. Styrkan med den kvalitativa metoden är att en väl genomförd intervju 
kan ge kunskaper och ökad förståelse, vilket kan förbättra människans situation (Kvale, 
1997). Det är också det mål som vi strävar efter. Den vanligaste formen av intervju är ett möte 
mellan intervjuare och respondent, 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 (Merriam, 1994). Enligt Kvale (1997) 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. Vi har använt oss av 
intervjuguide med halvstrukturerade frågor det vill säga att det är vare sig ett öppet samtal 
eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Kvale (1997) definierar det som ”… en intervju 
vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de 
beskrivna fenomenens mening.” (s,13). 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 respondenternas svar bör 
utvecklas (a.a.).  
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En fördel med intervju är att den förmodligen är den mest flexibla metoden för datainsamling. 
Inriktningen på undersökningen kan justeras under själva intervjun likaväl som den kan 
utvecklas och förändras under arbetets gång (Denscombe, 2000). Även Repstad (1999) anser 
att kvalitativa studier kännetecknas av flexibilitet. Även om de olika intervjuerna behandlar 
samma ämne kan resultaten bli mycket olika, vilket kan ses som en möjlighet att upptäcka 
olika nyanser.  
 
När upplevelser och erfarenheter ska fångas anses intervju vara ett effektivt instrument. 
Undersökningspersonen kan genom intervjun med egna ord förmedla sin upplevelse till andra 
ur ett eget perspektiv. Under intervjun byggs kunskap upp i ett samspel kring ett gemensamt 
ämne då forskaren både lyssnar till intervjusamtalet och hur den intervjuade beskriver sin 
livsvärld. Målet för forskaren är att försöka förstå världen ur den intervjuades synvinkel 
(Kvale, 1997). Enligt Denscombe (2000) krävs en enkel utrustning för intervju och det är en 
bra metod för att producera data baserad på informanternas prioriteringar, åsikter och idéer.  
Vi har valt intervju då det är alldeles för svårt för respondenterna att uttrycka sig med ett par 
ord i en enkät och då har vi inte heller möjlighet att få de djupgående data vi söker.   
 
Frågorna bör vara enkla, korta och inte så många men gärna av typen ”Berätta om” det vill 
säga öppna frågor. För att få spontana och utförliga förklaringar måste frågorna formuleras på 
ett lättsamt och talspråkligt sätt. Det får inte upplevas som ett examensförhör för respondenten 
(Kvale, 1997). Våra frågor inleds med ”Berätta om”, ”Hur”, ”Vad” och ”Vilket” och enligt 
Denscombe (2000) ges då respondenterna möjlighet att utveckla sina svar och tankar.  
Ämnesområdena som behandlades under intervjun styrdes utifrån vad tidigare forskning visat 
sig ha för betydelse för elevers stöd i särskolan samt utifrån särskolans styrdokument. 
 
4.1.1 Provintervju 
För att se om vi genom att använda oss av intervjuguiden skulle få svar på våra frågor gjorde 
vi en provintervju. Lantz (2007) anser att det är viktigt med provintervju för att se om 
frågorna uppfattas av respondenterna så som intervjuaren har tänkt sig. Både Lantz (2007) 
och Patel och Davidsson (2003) anser att provintervju bör genomföras på personer som 
motsvarar den grupp som kommer att ingå i den faktiska undersökningen. Med tanke på detta 
gjorde vi provintervjun med en specialpedagog som arbetar på en liknande skola som 
respondenterna. Vi bad specialpedagogen att ge synpunkter på våra frågor, vilket ledde till att 
vi justerade någon fråga.  Det gav oss också ungerfärlig tidsaspekt för intervjun. Lantz (2007) 
menar att man bör uppmuntra provrespondenten att komma med kritik på såväl innehåll som 
upplägg.  
 
4.2 Urval 
 
Trost (2001) menar att strategiska urval är vanligt vid kvalitativa undersökningar där 
variationer och mönster söks i svaren. Däremot talar det inte för att urvalet är representativt ur 
statistisk synvinkel. Enligt Denscombe (2000) är det två saker som är karakteristiska för 
urvalsförfarandet i kvalitativa undersökningar. Det första är att inte veta hur stor 
urvalsgruppen kommer att bli vid projektets början. Det andra är att urvalsgruppen brukar bli 
ganska liten. Båda stämmer i vår undersökning då vi gjorde fyra intervjuer i ett arbetslag.  
 
Vi valde att kontakta en specialpedagog på en särskola, eftersom det är i särskolan elever med 
autism oftast är inskrivna. Vi redogjorde för syftet med vår studie med en förfrågan om de 
hade några elever med autism inskrivna. Där fanns en särskoleklass med en elevgrupp på sex 
elever varav en elev med diagnosen autism. Vi tillfrågade rektorn på skolan och fick hans 
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godkännande och arbetslaget ställde sig positiva till att delta i studien. Då åldern inte har 
någon betydelse för att beskriva och diskutera funktionshindret, har vi av etiska skäl valt att 
inte redovisa elevens ålder. 
 
4.3 Genomförande av undersökningen 
 
Vi lät respondenterna bestämma tid och plats för intervjuerna och informerade dem om 
frivilligheten i sitt deltagande och rätten att avbryta sitt deltagande om så önskades. Vi såg 
även till att inte hamna i någon tidspress eller sitta i störande miljö under intervjutillfället. Vi 
fick tillgång till ett litet grupprum på skolan under intervjuerna. Bell (2006) poängterar att 
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.  
 
På den aktuella skolan gjordes intervjuerna enskilt med var och en. Vi var endast en 
intervjuare vid varje tillfälle, då Repstad (1999) påpekar att den intervjuade personen kan 
känna sig i underläge med fler som intervjuar. Vi startade intervjun med att förklara intervjuns 
syfte för att minimera risken för missförstånd, något som Lantz (2007) menar är av stor 
betydelse.  
 
Samtliga intervjuer bandades, efter att vi fått klartecken av respondenterna, för att helhjärtat 
kunna rikta hela koncentrationen på intervjun. Banden transkiberades ordagrant efter 
intervjuerna och vi förde även anteckningar om intervjuns fysiska sammanhang och intryck 
som vi lagt märke till helt enligt Denscombe (2000). Enligt Kvale (1997) bör man sedan ta 
bort överflödigt material som upprepningar, avvikelse och det som är irrelevant utifrån 
studiens syfte. Vi granskade intervjuskrifterna och valde ut de delar som var väsentliga utifrån 
vårt syfte för att göra materialet mer hanterbart inför analysen.  
 
4.4 Analys av data  
 
Hermeneutik betyder tolkningslära och tillhör humanvetenskapen. Målet med den 
hermeneutiska analysen är att undersöka och försöka förstå mänskliga handlingar och 
företeelser i ett givet sammanhang. Inom hermeneutiken anses det att den mänskliga 
existensen kan tolkas och förstås både genom språket och hur människan handlar och 
uttrycker sig (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Det är forskarens förförståelse, kunskaper, tankar och intryck som blir till verktyg för att 
förstå ett forskningsobjekt. Forskaren ställer helhet i relation till delar och delar i relation till 
helhet för att nå en så bra förståelse som möjligt. Detta innebär att om en del förändras så 
förändras helheten, vilket ibland kallas för den hermeneutiska cirkeln. För att komma ännu 
lite längre förvandlas sedan cirkeln till en spiral. Enligt den hermeneutiska spiralen pendlar 
tolkningsarbetet mellan del och helhetsperspektiv med syfte att finna en djupare förståelse av 
meningsinnebörden. Med detta synsätt ses upplevelsen som något grundläggande och blir på 
grund av det utgångspunkten för forskning. Upplevelsen som är aktiv och skapande har ett 
samband med människans hela liv (Patel & Davidsson, 2003). Marton och Booth (2000) 
menar att med en fenomenografisk ansats måste forskaren vid analys av resultatet bestämma 
sig för en synvinkel och inom den synvinkeln behöver forskaren vara så vidsynt som möjligt 
för att upptäcka skillnader i materialet. Forskaren kan också granska en bestämd aspekt för att 
upptäcka strukturer genom hela materialet som på skilda sätt utrycker samma sätt att uppleva. 
Vi har valt att söka efter likheter i respondenternas svar. 
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Olika erfarenheter innebär annorlunda betydelser för olika människor, det är då viktigt att ta 
hänsyn till sammanhanget. Tack vare det måste undersökningen förstås mot både forskarens 
och respondentens bakgrund (Lantz, 2007). Enligt Kvales (1997) principer om hermeneutisk 
tolkning har vi under analysarbetet pendlat mellan tolkningar av meningen i intervjuerna som 
helhet och olika teman och enskilda uttalanden. Det finns inte, enligt Patel och Davidsson 
(2003), någon särskild slutpunkt för tolkningen utan forskaren får argumentera fritt för sin 
tolkning. Det här har gett oss utrymme att tolka våra resultat utifrån vår egen förförståelse.    
 
Patel och Davidsson (2003) förespråkar löpande analys genom att direkt efter intervju skriva 
ner egna tankar och reflektioner under arbetets gång. En fördel är att det kan ge idéer om hur 
fortsättningen ska bli, ny och oväntad information kan berika undersökningen. En annan 
fördel är att påbörja analysen medan intervjun är i färskt minne. Inför slutbearbetning måste 
textmaterialet på nytt läsas igenom flera gånger. Målsättningen med textanalysen är att hitta 
mönster, teman och kategorier i materialet.  
 
Intervjudata är ofta osystematiska men med sax, klister och kuvert kunde vi flytta om texten 
så att teman som var relevanta för undersökningen tydligare framträdde. På så sätt fick vi 
lättare en överblick över olika kategorier och dess innehåll. Vi jämförde delarna med helheten 
för att sedan studera delarna igen. Vi lyssnade på varje inspelning flera gånger och gick från 
del till helhet och från helhet till del upprepade gånger för att försöka förstå pedagogernas 
uppfattningar i sin helhet. På det här sättet upptäckte vi likheter. Patel och Davidsson (2003) 
beskriver värdet i att med bandspelare kunna lagra intervjuerna vilket gör det möjligt att i 
repris så många gånger som vi behöver lyssna och försäkra oss om att vi har uppfattat allt 
korrekt. Läsaren måste alltid kunna följa hur författaren gått tillväga eftersom det inte finns en 
bestämd metod för hur man gör en kvalitativ bearbetning (a.a.).  
 
Merriam (1994) menar att kategorisering fordrar både konvergent och divergent tänkande. 
Med konvergens menas att vi måste bestämma vad som hör ihop med vad, ”vilka data som 
konvergerar mot en viss kategori” (s. 146). Divergens innebär att fylla ut kategorierna när de 
namngetts. Skillnaderna mellan kategorierna ska vara skarpa och tydliga, heterogena (a.a.). 
Det är bra att tidigt identifiera olika kategorier under processen även om vissa senare 
förkastas och nya kommer till. Görs inte detta blir kategoriseringsprocessen både svår och 
tidsödande (Bell, 2006). 
 
4.5 Etiska principer  
 
Vetenskapsrådet (2002) säger att: 
 

”Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling.” 
(s.5).  

 
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. För att stärka forskningens ställning, då 
den är svag i vissa fall, kan det vara motiverat att föreslå regler eller rekommendationer. I 
andra 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 och:  
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”Det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning kring faktorer som kan 
komma att t.ex. förbättra människors hälsa och livsvillkor, undanröja fördomar eller 
höja människors medvetenhet om hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna 
resurser.” ( a.a. s.5). 

 
Här räknas bland annat studier av samband mellan arbetsmiljöfaktorer och psykiska och 
fysiska störningar in (a.a.). Utifrån dessa forskningsetiska principer har vi kommit fram till att 
vår rapport är etiskt försvarbar. Vårt syfte är att ta reda på hur olika pedagoger runt en elev 
med autism bedriver den pedagogiska verksamheten för att undervisningen ska bli så 
framgångsrik som möjligt. Vilket skulle kunna leda till att förbättra elevens livsvillkor. 
 
I övrigt ställer Vetenskapsrådet (2002) i huvudsak fyra olika krav på forskning. Det är 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Enligt 
informationskravet ska de berörda personerna informeras av forskaren om den aktuella 
forskningen och om vilka rättigheter deltagarna har. Vi kontaktade skolan för att informera 
ledningen och pedagogerna om undersökningen, dess syfte och vad den ska användas till. Vi 
upplyste också respondenterna om att deras deltagande i undersökningen är frivilligt och att 
de kan avbryta sin medverkan när de så önskar.  
Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. Det blev aldrig något problem då alla tillfrågade var positiva och ställde upp 
frivilligt.  
Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter måste behandlas 
konfidentiellt. Alla uppgifter måste förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Vid 
bearbetning måste också alla data avidentifieras så att namn på personer, skola och ort inte 
kan röjas. I och med det hoppas vi att deltagarna kände sig trygga och att deras svar blev 
sanningsenliga. Vi informerade även om att utskrifter och bandinspelningar kommer att 
förstöras när rapporten är färdig.  
Enligt nyttjandekravet informerade vi om att resultaten av våra insamlade data inte har 
lämnats ut i kommersiellt syfte utan har bara tagits del av våra kurskamrater och handledare 
vid Högskolan. Däremot anses rapporten vara en offentlig handling och kan därför finnas på 
till exempel ett Högskolebibliotek. Den här informationen lämnades i enlighet med vad 
Vetenskapsrådet (2002) säger. 
 
Genom att följa dessa anvisningar har vi minimerat eventuella risker för våra respondenter. Vi 
har varit mycket noga med att betona deras anonymitet och frivillighet. Alla respondenter har 
erbjudits möjlighet att påverka och ändra sina uppgifter, detta för att även minimera risken för 
missförstånd och misstolkningar.  
 
4.6 Reliabilitet och validitet 
 
För att få någon effekt på pedagogisk teori och pedagogisk praktik måste forskningen inom 
detta område vara trovärdig och pålitlig. Validitet handlar om i vilken mån resultaten stämmer 
överens med verkligheten och om det mäts som forskaren tror sig mäta, samt hur pass 
generaliserbara resultaten är från en vetenskaplig undersökning. Reliabilitet handlar om i 
vilken utsträckning undersökningens resultat kan upprepas (Merriam, 1994). Vi var mycket 
noga när vi konstruerade intervjuguiden så att frågorna skulle täcka det vi ville veta. I det här 
fallet hur pedagogerna ser på en elevs behov och utifrån det planerar och genomför 
undervisningen. Allt för att vara säkra på att vi undersöker det vi avser att undersöka, vilket 
Patel och Davidsson (2003) anser menas med validitet.  
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Trost (2001) poängterar att giltigheten av en studie är beroende av att frågorna följer 
undersökningens syfte för att säkerställa att svaren som levereras är både riktiga och relevanta 
för undersökningen. Våra intervjufrågor är knutna till vårt syfte och våra 
problemformuleringar och därför anser vi att utifrån dessa kriterier är giltigheten i vår 
undersökning god.   
 
Enligt Kullberg (2004) handlar inte validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning enbart om 
hur forskaren har undersökt det som avses att undersöka och tillförlitligheten i mätmetoderna, 
utan hela innehållet i studien från inledning till resultat. Under hela processen har vi kritiskt 
ifrågasatt vårt syfte, tillvägagångssätt, resultat och vår förförståelse utifrån egna erfarenheter 
och de perspektiv som ligger till grund för undersökningen. Då intervjuer oftast är avtalade på 
förhand garanteras en relativt hög svarsfrekvens och på grund av direktkontakt under 
intervjun kan data kontrolleras under tiden de samlas in med tanke på validiteten. 
 
Respondenterna fick bestämma när och var intervjuerna skulle ske för att alla skulle ha 
samma förutsättningar och känna att de verkligen hade tid och motivation. En fördel enligt 
Denscombe (2000) vid intervju är att data kan kontrolleras under tiden de samlas in 
beträffande riktighet och relevans. Vi var därför noga med att efter intervjun sammanfatta 
respondenternas svar för att se att de hade uppfattat frågorna, och vi svaren, korrekt.  
 
För att ge största möjliga tillförlitlighet, reliabilitet, behöver en mätning vara så noggrann som 
möjligt. Den får inte utsättas för slumpmässigt inflytande, intervjuerna ska vara lika för 
samtliga respondenter och med samma förutsättningar. Vilket i praktiken innebär att 
undersökningen ska kunna upprepas vid ett annat tillfälle i en liknande situation och ge 
samma resultat (Trost, 2001). Det är av stor betydelse att intervjuplanen förstås och uppfattas 
på jämförligt sätt när det är flera intervjuare och att de alla är införstådda med syftet. Det finns 
annars en risk för att någon av intervjuarna inte har den teoretiska referensramen klar för sig, 
vilket kan leda till att uppslag till följdfrågor tar slut Lantz (2007).  Patel och Davidsson 
(2003) menar att tillförlitligheten är beroende av eventuell intervjuareffekt. Den effekten är ett 
resultat av vad som händer mellan intervjuare, och respondent, hur intervjuaren uppträder och 
hur respondenten uppfattar intervjuarens förväntningar, medvetet eller omedvetet. Lantz 
(2007) säger också att intervjuaren måste bli medveten om att det finns en ömsesidig 
påverkan mellan sig själv och respondenten och kunna förstå och hantera samspelet för att 
säkra tillförlitligheten i massan. Då vi var två som genomförde intervjuerna var för sig kan vi 
inte garantera att respondenterna fick exakt samma förutsättningar då det hänger på mer än 
frågeställningarna.  
 
Även om vi båda två hade gjort intervjuerna tillsammans med samtliga respondenter är det 
inte säkert att samma resultat hade kunnat uppvisas vid en upprepad undersökning vid ett 
senare tillfälle. Våra respondenter arbetar i en verksamhet som ständigt befinner sig i 
förändringsprocesser vilket gör det oklart om samma resultat kan säkerställas en gång till. 
Trost (2001) poängterar att det finns problem vid förutsättande av statiska förhållanden. I ett 
interaktionistiskt synsätt utgår man däremot ifrån att vi ständigt befinner oss i olika processer 
vilket medför att man bör förvänta sig olika resultat vid olika tidpunkter.   
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5 Resultat 
 
Nedan redovisar vi resultaten från de fyra intervjuerna, intervjuguide se Bilaga 1. Resultaten 
av intervjuerna presenteras utifrån följande problemformuleringar. 
 

• Hur uppfattar pedagogerna i arbetslaget elevens behov i skolan? 
• Hur planeras undervisningen? 
• Hur genomförs undervisningen? 

 
5.1 Elevens behov  
 
Pedagogerna beskriver att eleven är i behov av stöd vid sociala kontakter, i kommunikation 
och i att förstå sin omvärld. Pedagogerna upplever att de i arbetslaget behöver ha såväl 
samsyn som  ett bra bemötande och ett bra förhållningssätt vilket de anser skapar en god 
grund för att hjälpa eleven att utvecklas inom dessa områden.  
 
 
                                                                                                       

Elevens 
behov  

 
     
Behov av     Behov av       Hjälp att         Hjälp att        Stöd vid         Bryta         Behov av 
 trygghet      samsyn          göra val             tolka          förändring      isolering    tydlighet                 
 
Figur 3. Elevens behov 
 
5.1.1 Behov av trygghet 
Pedagogerna i arbetslaget upplever att eleven är i behov av trygghet för att må bra och för att 
förstå innehållet i sin skoldag. De uttrycker att eleven inte har den naturliga förståelsen för 
vad som ska hända och ske. Det som skapar trygghet hos eleven enligt pedagogerna är en 
tydlig och anpassad skolmiljö.   
 
Några egenskaper som pedagogerna upplever som viktiga och som inger trygghet för eleven 
är att pedagogerna måste vara lugna, ha tålamod, kunna pejla av dagsformen och ligga steget 
före för att kunna anpassa eller bara förstå eleven bakom diagnosen.  Pedagogerna upplever 
att eleven är i behov av hjälp med att tillrättalägga sin dag genom att det finns rutiner och 
struktur runt eleven. 
 
5.1.2 Behov av samsyn 
Pedagogerna upplever att det är viktigt för eleven att det finns en samsyn i arbetslaget och att 
de hittar gemensamma strategier och gemensamma sätt att stödja eleven på för att kunna 
utveckla elevens lärande. Pedagogerna anser också att det är bra att vara flera pedagoger runt 
eleven, för i diskussioner lär de sig mycket av varandra. 
 

”Stödet i arbetslaget är just arbetslaget och den samsyn som finns runt eleven.” 
  
Pedagogerna upplever att det har stor betydelse för eleven att det finns en dialog och en 
öppenhet i arbetslaget som arbetar med eleven för att kunna resonera och delge varandra goda 
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exempel, våga ge uttryck för problem och problemlösningar. Pedagogerna beskriver att de 
stödjer varandra, berättar och diskuterar mycket i gruppen, hur gjorde jag eller hur skulle jag 
ha gjort? De upplever att de lär av varandra och tänker ofta lika men en av pedagogerna 
upplever det som en utmaning att tänka olika i vissa situationer för att nå utveckling. Med 
samsyn och samstämmighet i arbetslaget upplever pedagogerna att det är lättare att utmana 
eleven, det ger dem trygghet och stöd av varandra. 
 
5.1.3 Hjälp att göra val 
Pedagogerna upplever att eleven inte med automatik har förmåga att göra egna val och därför 
behöver hjälp med det. De säger att genom att ge eleven verktyg och hjälp till att kunna göra 
egna val möjliggör det för eleven att utveckla sin självständighet. Det stöd som eleven 
behöver enligt pedagogerna är ett arbetsschema som möjliggör och ger alternativ till val. 
Pedagogerna upplever också att det är av vikt att eleven är väl förtrogen med de olika valen 
och det material som eleven har att välja på. Att kunna påverka innehållet under dagen, ta 
egna beslut och arbeta självständigt möjliggör för eleven att utvecklas säger pedagogerna.  
 
5.1.4 Hjälp att tolka 
Pedagogerna upplever att eleven är i behov av hjälp att tolka, pedagogerna måste berätta och 
förklara för eleven i olika situationer eftersom eleven, enligt pedagogerna, har en begränsad 
föreställningsförmåga. 
 
Pedagogerna beskriver vikten av att använda sig av ord som eleven väl känner till och att 
minimera alla verbala uttryck för att underlätta för eleven och för att förebygga missförstånd. 
Pedagoger upplever att det krävs god kunskap om autism för att kunna bemöta eleven utifrån 
sina förutsättningar. 
 

”Genom kunskap om autism samt förståelse just för elevens problematik bemöter vi 
eleven utifrån de behov som eleven har.” 

 
Pedagogerna upplever att eleven ibland missuppfattar vissa ord då eleven tolkar ord på sitt 
eget sätt. De berättar att om någon kallar elevens kasse för väska kan eleven bli arg, för eleven 
är det en kasse och då kan man inte säga väska. Samma sak kan gälla för plånbok och 
portmonnä. Pedagogerna upplever att eleven har en bestämd uppfattning om vad olika saker 
heter och har svårt att generalisera. Pedagogerna beskriver vikten av att förklara för eleven, att 
dessa ord kan för andra personer betyda exakt samma sak. De upplever att eleven med en 
sådan förklaring har lättare att förstå och kan acceptera en annan gång att olika ord kan 
användas. En sådan förklaring ger enligt pedagogerna eleven: 
  

”…förståelse för hur andra människor tänker och säger.” 
 
5.1.5 Stöd vid förändring  
Det som ofta ställer till svårigheter för eleven är förändringar, eftersom eleven har svårt att 
kasta om rutiner och struktur, och kan då bli ledsen och/eller arg. Det bästa vid förändringar 
enligt pedagogerna är att prata om det och förklara och även visa bilder och försöka hitta det 
positiva i det som ska hända. En av pedagogerna upplever att det är viktigt att ha eleven med 
sig och få eleven delaktig vid förändring för att skapa förförståelse för kommande situation. 
De upplever också att eleven inte är intresserad av det främmande då eleven saknar 
föreställningsförmåga och: 

 
”... förstår inte meningen i det”. 
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Vid förändring upplever pedagogerna att eleven har behov av ny information i god tid med 
tydlig och konkret struktur så eleven förstår vad som är på gång och varför, vilket minimerar 
missuppfattningar för eleven. Allt för att tydliggöra vad som förväntas av eleven och för att 
skapa trygghet runt eleven enligt pedagogernas uppfattning.   
 
Pedagogerna upplever att eleven mår bäst med ett inrutat arbetsschema men uttrycker 
samtidigt att eleven måste utmanas och få stöd i att klara av när det behövs kastas om i 
planeringar till exempel när det händer något oförutsett.  
  
5.1.6 Bryta isolering 
Pedagogerna upplever att eleven är i behov av att få stöd i att bryta isolering för att utvecklas 
socialt då eleven har svårigheter med sin sociala förmåga. Pedagogerna upplever att det är av 
vikt att utmana eleven utifrån de behov som finns och träna eleven på att möta nya människor 
i sin närmiljö. Pedagogerna upplever att när eleven utvecklas i sin sociala förmåga har eleven 
också lättare att komma ut i samhället och möta andra människor, samtidigt som chansen att 
accepteras av andra ökar.  
 

”Eleven behöver alltid ett hjälpjag som tolkar, förklarar, stödjer och berättar om 
omvärlden under hela sin skoldag.” 

 
Då eleven också är i behov av stöd för att utveckla sin kommunikation med omvärlden 
upplever pedagogerna vikten av att bryta isolering genom att skapa möten med människor. De 
beskriver även elevens behov av att förstå att människor är olika och tänker och tycker på 
olika sätt. Genom att bryta isolering skapar det utveckling av elevens sociala och  
kommunikativa förmåga, enligt pedagogerna.  
 
5.1.7 Behov av tydlighet 
Pedagogerna upplever att eleven är i behov av tydlighet för att vara väl förberedd på det som 
ska ske under skoldagen och få det förklarat för sig steg för steg. Pedagogerna upplever att det 
är av stor betydelse att ge eleven stöd, förklara hur man gör och varför man gör på ett särskilt 
sätt. En pedagog uttrycker sig så här: 
 

”Det här som är självklart för andra, det har eleven ingen naturlig förståelse för, det 
måste eleven lära in.” 

 
Pedagogerna beskriver att när eleven kommer in i klassrummet på morgonen ska 
arbetsschemat ligga på bänken och om det är något schemabrytande är det av vikt att eleven 
vet om det en eller ett par dagar innan. Pedagogerna upplever att det är av stor vikt att hålla 
eleven informerad om vad som ska hända och att eleven måste ha förförståelse, varken 
hemligheter eller överraskningar håller i längden. Pedagogerna upplever också att de hela 
tiden måste vara steget före och fånga upp frågor innan de blir för stora. Det är ett ”tänk” som 
alltid måste finnas i arbetslaget. Pedagogerna upplever att eleven mår väl av att pedagogerna 
finns där när eleven behöver dem och de möter eleven där eleven befinner sig men ändå ställs 
det lite krav på eleven, enligt pedagogerna lagom krav.  
 

”...det gäller att ha fingertoppskänsla”. 
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Pedagogerna upplever att eleven har en egen särskild uppfattning om vad eleven tycker om 
och kan äta. Detta innebär att eleven har en anpassad matsedel med specialkost som 
tillgodogör elevens önskemål, förklarar pedagogerna.  
 
Pedagogerna beskriver att eleven har en kontaktbok som följer med eleven mellan hemmet 
och skolan. I den skriver pedagoger och föräldrar när man vill informera eller meddela 
varandra om aktuella händelser. Pedagogerna skriver veckobrev till hemmet vad som har 
gjorts under skolveckan och vad som ska hända nästkommande vecka. På så sätt upplever 
pedagogerna att elevens föräldrar har stor betydelse för att hemma kunna stödja och förbereda 
eleven på vad som ska hända i skolan.  
 
5.2 Planering av undervisningen 
 
Enligt pedagogerna styrs planeringen utifrån elevens behov. Pedagogerna menar att de måste 
vara lyhörda och planera utifrån elevens personlighet, styrkor och svagheter för att ställa rätt 
krav. De säger att det är viktigt att skapa en anpassad miljö och anpassa läromedel för att 
eleven ska utvecklas framåt.  
  
 
 

Planering av 
undervisningen 

 
 
Arbets-              Apassning          Datorn                 Egen                Arbets-         Samarbete                          
schema             av material         som stöd           arbetsplats       fördelning     med hemmet                        
       
Figur 4. Planering av undervisningen                                                         
 
5.2.1 Arbetsschema 
Pedagogerna upplever, och är överens om, att eleven måste ha ett tydligt arbetsschema. 
Elevens arbetsschema innehåller olika arbetsuppgifter och aktiviteter, det skapar en 
förförståelse vad som ska göras under skoldagen och det ger eleven ett tidsperspektiv över 
skoldagen. Pedagogerna upplever att arbetsschemat möjliggör ett flexibelt arbetssätt där 
eleven själv kan avgöra i vilken tur och ordning eleven vill göra sina arbetsuppgifter. 
Pedagogerna upplever att arbetsschemat gör det möjligt för eleven att utveckla sin 
självständighet och samtidigt kunna vara delaktig i vilka val eleven kan/vill göra. 
Pedagogerna upplever att när eleven är trygg, mår bra och vet vad som ska göras kan eleven 
arbeta självständigt och som de uttrycker:   
 

 ”… förhoppningsvis kunna reflektera över sitt eget lärande.” 
 
Pedagogerna beskriver att det oftast går bra när eleven genomför sina uppgifter i 
arbetsschemat, men det kan haka upp sig för eleven och då får de backa i planeringen för då 
behöver eleven mer tid. De upplever också att eleven behöver veta vilken vuxen som följer 
med på olika aktiviteter. En pedagog säger att arbetsschemat: 
 

”… skapar en egen arbetsgång efter lust och förmåga…” 
 

Vilket enligt pedagogen kan variera från den ena dagen till den andra. 
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När förändringar ska ske till exempel vid en skolavslutning görs ett särskilt schema till 
eleven, med tider och innehåll, då upplever pedagogerna att eleven har helt klart för sig vad 
som kommer att hända under dagen. Pedagogerna beskriver hur de brukar planera för att 
eleven ska få hålla i någon aktivitet till exempel ställa gåtor till kamraterna, de uppfattar det 
som att eleven uppskattar att få en egen roll bara eleven är med i förberedelserna och vet vad 
som ska göras. De upplever att det är viktigt att låta eleven få vara med, få förklaringar och ge 
sitt samtycke till allt nytt som ska ske.  
 
5.2.2 Anpassning av material 
Pedagogerna beskriver vikten av ett anpassat arbetsmaterial i alla skolämnen. De upplever att 
det är viktigt att arbetsuppgifterna ligger på rätt nivå för eleven så eleven har rätt 
förutsättningar att klara sina arbetsuppgifter. De upplever också att det är viktigt, när en 
lärobok/arbetsbok börjar ta slut, att det har planerats för introduktion av en ny bok i god tid så 
att eleven hinner vänja sig och acceptera sin nya bok.  
 

”Eleven kan bli mycket arg om eleven får en bok eller läxa som eleven inte själv 
accepterar, eleven kan kasta saker eller riva sönder papper.” 

 
5.2.3 Datorn som stöd 
Samtliga pedagoger uppfattar datorn som ett viktigt redskap för eleven under skoldagen. De 
upplever att eleven ser datorn mer som en lustfylld aktivitet än som ett arbetssätt. 
Pedagogerna upplever att eleven tränar och utvecklar sitt skrivande och även sin 
uppmärksamhet och att elevens motivation att skriva ökar vid användning av datorn. Spela 
dataspel tillsammans med en kamrat fungerar också bra vilket tränar elevens sociala förmåga 
anser pedagogerna.  
 
5.2.4 Egen arbetsplats 
Pedagogerna upplever att eleven har en begränsad social förmåga och att eleven ofta styrs av 
sin egen dagsform. Pedagogerna upplever att en egen arbetsplats i ett eget arbetsrum utgör ett 
stöd för eleven i vissa situationer. Pedagogerna erbjuder eleven möjlighet att delta i 
undervisningen i det gemensamma klassrummet men det är eleven själv som avgör när och 
hur ofta eleven väljer att delta i den gemensamma undervisningen. Pedagogerna upplever att 
eleven har behov av att dra sig tillbaka in i sitt arbetsrum för att få lugn och ro från yttre 
intryck. 
 

 ”Det är ett sätt för eleven att stänga av det sociala.” 
 

5.2.5 Arbetsfördelning 
I början av terminen görs en planering av vilken pedagog som har ansvar för eleven vid olika 
lektioner och aktiviteter. Pedagogerna upplever att det tydliggör för eleven att få veta vilken 
vuxen som ansvarar för de olika schemaaktiviteterna. De ser också möjligheter för eleven att 
utvecklas socialt genom att möta olika pedagoger under skoldagen.  
 
Pedagogerna upplever att styrkan i arbetslaget är att de är flexibla och har stöd i varandra. De 
anser att det är av stor vikt att det fungerar mellan elev och pedagog, att det finns personkemi 
dem emellan. Pedagogerna påtalar att det aldrig får gå prestige i uppkomna situationer och att 
byte av pedagog ofta är ett bra sätt att bryta elevens negativa inställning till en aktivitet. 
 

”Det är bättre att byta med en kollega för att få eleven att göra det som är aktuellt för 
stunden istället för att skapa en konflikt”. 
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5.2.6 Samarbete med hemmet  
Pedagogerna upplever att det underlättar om det finns ett samarbete mellan skolan och 
hemmet och att kontakten är kontinuerlig. Enligt pedagogerna finns det ett bra samarbete och 
en god kontakt mellan skolan och hemmet.  
 
Pedagogerna beskriver stödet från hemmet som betydelsefullt och menar att de upplever att 
det är lättare att motivera och stödja eleven från båda hållen. Skolan kan planera och 
genomföra undervisningen och föräldrarna som känner sitt barn bäst kan ge sitt stöd hemma 
säger pedagogerna. 
  
Pedagogerna upplever att det är viktigt att det finns fungerande informationskanaler och en 
dialog mellan hem och skola. Minst en gång per termin görs en gemensam planering mellan 
pedagoger, föräldrar och elev över de delmål som eleven ska jobba med i skolan. Det ser 
pedagogerna som ett bra sätt för föräldrarna att kunna påverka elevens skolgång och innehåll. 
Den särskilda matsedeln som sätts samman för eleven är ett samarbete mellan hemmet och 
skolköket.   
 
5.3 Genomförande av undervisningen 
 
Elevens behov styr även genomförandet av undervisningen och pedagogerna lägger naturligt 
in de områden som eleven behöver stöd i för att utvecklas. Samtliga pedagoger upplever att 
det är viktigt att ta vara på elevens egna intressen och att använda sig av gemensamma 
strategier för att underlätta genomförandet av undervisningen.  
 
 
 

Genomförande 
av 

undervisningen 
  
  
 
  Struktur       Elevens      Kommunika-    Social         Empati-      Livs-              Fysiska           
och rutiner     Intresse      tionsträning     träning       träning      kunskap        aktiviteter          
 
Figur 5. Genomförande av undervisningen 
 
5.3.1 Struktur och rutiner  
Vid genomförande av elevens skoldag beskriver pedagogerna att de utgår ifrån elevens behov. 
Med rutiner och struktur upplever pedagogerna att det skapar trygghet och motivation för 
eleven. Pedagogerna upplever att eleven blir lugn och trygg och kan arbeta med sina 
skoluppgifter när det är tydligt och klart vad som ska hända och ske under skoldagen.  
  

”Eleven vet vad som ska hända under dagen, kan jobba självständigt och göra egna 
val.” 

 
Viktiga rutiner som beskrivs av pedagogerna är att skoldagen börjar och slutar på samma sätt 
varje dag. De säger att det är rutinerna som gör att eleven känner igen sig, vet vad som ska 
hända, att eleven känner sig säker och trygg och därmed också motiverad att göra det som är 
planerat.   



30 

 

”Om rutiner bryts kan det skapa oro, missförstånd och förvirring hos eleven.” 
 

Pedagogerna beskriver att eleven innan musiklektionerna måste vara förberedd på vilka 
sånger som ska vara med och i vilken ordning de ska sjungas. Pedagogerna upplever att det 
skapar en trygghet för eleven, då fungerar det oftast och eleven deltar i undervisningen. 
 
Enligt pedagogerna behöver eleven rutiner även under rastverksamheten. Efter en kort 
gemensam rast och fikastund tillsammans med övriga elever och vuxna går eleven ut själv 
och gungar, en återkommande rutin som eleven gör varje dag enligt pedagogerna. För eleven 
räcker det med en kort stunds gemenskap eftersom eleven inte har samma behov av social 
samvaro som oss andra upplever pedagogerna. En bra dag kan man tänja på rutinerna och 
lägga till lite extra social träning för det är dagsformen som styr, anser pedagogerna. 
 
Trots en välstrukturerad planering är pedagogerna överens om att de måste vara flexibla och 
kunna tänka om och även kunna kasta om i verksamheten vid behov.  
 
5.3.2 Elevens intresse 
Samtliga pedagoger upplever att motivationen är en viktig del vid genomförandet av elevens 
skoldag och den ökar i takt med att eleven får förståelse för vad som ska hända. Det gäller att 
hitta det som intresserar eleven och spinna vidare på det intresset. Pedagogerna upplever att 
om eleven är intresserad av det som ska göras blir eleven också engagerad, glad och 
motiverad till att delta i undervisningen.   
 
Pedagogerna upplever att genom att använda sig av elevens specialintresse, att berätta sagor, 
höjs elevens lust och motivation till att även vilja skriva. Pedagogerna beskriver hur eleven 
upprepar sagor och konversationer lätt utantill ord för ord på ett bandspelaraktigt sätt. 
Pedagog och elev går till en förskolegrupp en gång i veckan där eleven berättar sagor.  
Förskolebarnen ritar teckningar till eleven vilket pedagogerna upplever inspirerar eleven till 
att skriva text till bilderna, på datorn. Pedagogerna upplever också att eleven är stolt över sig 
själv och sitt resultat. Detta intresse har även utvecklat elevens skrivande och har resulterat i 
flera egna sagoböcker. 
 
5.3.3 Kommunikationsträning  
Pedagogerna upplever att det ofta är kommunikationen som ställer till besvär för eleven. 
Eleven har enligt pedagogerna behov av att möta olika människor för att träna sig i att 
samtala, förstå andra människor och träna på att uttrycka sig. Pedagogerna upplever att i 
möten med människor utvecklas eleven i sin kommunikation. Pedagogerna beskriver att de 
ibland använder sig av ritade bilder eller skrivna texter för att tydliggöra händelser och 
aktiviteter för eleven under skoldagen. En pedagog upplever att eleven är intresserad och 
ibland frågar om det är något hon inte förstår, men det är inte alltid hon lyssnar på svaret. 
Pedagogen upplever också att det är viktigt att svara så konkret som möjligt, här och nu, för 
att eleven ska ha en möjlighet att förstå svaret. 
 
Pedagogerna upplever att det har skett en utveckling hos eleven under senaste åren när det 
gäller den kommunikativa förmågan. Enligt pedagogerna har eleven lättare att möta nya 
människor och även föra ett samtal. Pedagogerna upplever att eleven har: 
 

”... fått ett eget tänk hur man förhåller sig till människor i olika sammanhang.”  
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5.3.4 Social träning 
I skolan görs olika aktiviteter som ska utmana, stödja och utveckla eleven socialt. 
Pedagogerna upplever att den sociala träningen som de bedriver i skolan har varit till stöd för 
eleven och att eleven deltar mycket mer i klassens aktiviteter idag än tidigare. Pedagogerna 
upplever också att elevens sociala förmåga har utvecklats mycket sedan eleven började på 
särskolan. 
 
Pedagoger uppger att de gärna utmanar eleven att delta i gemenskapen genom att locka eleven 
och på olika sätt göra undervisningen intressant och spännande. Det är varierande hur de 
lyckas, det är eleven själv som avgör om eleven vill delta i grupp eller vara för sig själv i sitt 
eget arbetsrum. Pedagogerna upplever att eleven själv är mycket bestämd i sina val och hur 
det ska vara.  
 

”Jag tycker att eleven ofta nappar på de sociala trådarna med tanke på sin diagnos, 
eleven har blivit allt mer social efterhand tiden har gått.” 

 
Med sociala samtal upplever pedagogerna att det ger eleven förståelse för hur andra 
människor tänker och känner i olika sammanhang, likaså ger det eleven möjlighet att förstå 
samspel människor emellan menar de. Pedagogerna beskriver att de använder sociala samtal 
för att förklara och berätta för eleven hur man ska göra och bete sig i olika sammanhang. 
Pedagogerna upplever att det är elevens behov som måste styra pedagogernas sätt att ge stöd 
och en av pedagogerna upplever att eleven har blivit: 

 
”… lagom social i små portioner” 

 
5.3.5 Livskunskap 
Pedagogerna upplever att eleven är i behov av livskunskap vilket pedagogerna upplever som 
ytterligare en form av god social träning och även för att förbereda eleven inför vuxenlivet. 
Pedagogerna berättar att eleven en dag i veckan går tillsammans med en av pedagogerna till 
affären. Där handlar eleven mat till sin familj. Eleven hittar själv i butiken, frågar efter varor 
och väljer det som ska köpas. Eleven tar också eget ansvar för sina pengar och är riktigt 
duktig på att betala och packa ner sina varor. En pedagog menar att: 
 

”Handla åt familjen är ett sätt att öka elevens självständighet och samtidigt skaffa sig 
livskunskap som blir användbart i vuxenlivet.” 

 
Alla pedagogerna beskriver att de hela tiden försöker att tänja på gränserna och utmana eleven 
i den sociala utvecklingen. De upplever att de, genom att röra sig ute i olika miljöer som 
eleven bör känna till, ger stöd för elevens framtida liv. Exempel som pedagogerna beskriver 
för att träna socialt och även vid träning för att kunna kasta om är att någon av pedagogerna 
spontant kan säga till eleven:  
 

”Oj jag skulle behöva gå in här på apoteket och köpa något.” 
 
Pedagogerna uppfattar också som viktigt att eleven får prova på att beställa sin egen mat ute 
på restaurang, även det upplever de som stöd inför framtiden. 
 
I alla praktiska ämnen deltar eleven tillsammans med övriga elever på särskolan. I textil- 
respektive träslöjd, musik, bild och hemkunskap tränar eleven samarbete och social samvaro 
med jämnåriga. Samtliga pedagoger upplever ett behov av att utmana elevens sociala 
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utveckling. Pedagogerna anser att det måste ske på elevens villkor, ibland är eleven med 
lektionstiden ut och ibland avviker eleven tidigare. Under övriga arbetspass följer eleven sitt 
eget individuella arbetsschema och enligt pedagogerna avgör eleven själv om eleven vill sitta 
och jobba i klassrummet eller enskilt i sitt eget arbetsrum. Pedagogerna upplever att eleven då 
oftast väljer att jobba enskilt i sitt eget rum. En pedagog upplever att det är viktigt att 
undervisningen sker på elevens villkor.  
 

”... att det är eleven som styr efter förmåga och behov.” 
 
5.3.6 Empatiträning 
Pedagogerna upplever att eleven behöver stöd och träning i att visa hänsyn till sina 
medmänniskor. Genom att pedagogerna pratar om sina egna känslor, som till exempel det kan 
jag bli rädd eller ledsen för, tror dem att eleven gradvis kan få viss empati för andra 
människor. Det behöver inte komma någon reaktion direkt men de upplever att något sätts 
igång i eleven för att sedan komma upp till ytan efter en stund eller efter flera dagar. De 
uppfattar det som att eleven behövt den tiden att bearbeta och tänka över situationen.  
 

”Eleven behöver förklaringar på vad som händer runt sig, att vi är olika människor med 
olika tankar, intressen och viljor.” 

 
5.3.7 Fysiska aktiviteter 
Pedagogerna upplever att när eleven deltar i de gemensamma idrottsaktiviteterna tränas och 
utvecklas eleven socialt, enligt pedagogerna tränar eleven samarbete med övriga elever och 
får samtidigt träna sig på att ta hänsyn till övriga i klassen. Pedagogerna berättar att eleven i 
vissa perioder har ett motstånd till idrottslektionen. Om eleven absolut inte vill vara med i den 
gemensamma idrotten finns det andra alternativ för eleven att välja mellan, antingen att gå en 
promenad på elljusspåret eller en annan runda i samhället. Pedagogerna upplever att det 
viktigaste är att eleven gör någon form av fysisk aktivitet.   
 
Pedagogerna upplever att idrott utvecklar eleven ur flera avseenden. De beskriver att de 
ibland väver in andra skolämnen i idrottssammanhang, till exempel matematik och svenska. 
Pedagogerna beskriver hur de fotograferar med digitalkamera, eleven skriver text till 
digitalbilderna som beskriver olika träningsformer. Detta utvecklar elevens motivation till att 
själv skriva, det utvecklar även elevens motivation att röra på sig anser pedagogerna. Eleven 
skriver text till bilder på träningsredskapen, vilka rörelser eleven har gjort och hur många 
gånger. Pedagogerna beskriver också att eleven själv får göra val mellan olika aktiviteter och 
påverka hur idrottslektion ska se ut. Idrottslektionens syfte enligt pedagogerna är att:  
 

”Hitta en fritidsaktivitet och att höja elevens motivation att röra på sig, att skapa goda 
vanor, ta hand om sig själv, må bra och att sköta sin hygien.” 
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6 Diskussion 
 
I vår undersökning kom det fram att pedagogerna upplever att eleven behöver träning och 
stöd vid sociala kontakter, i kommunikation och i att förstå sin omvärld. Det stämmer väl 
överens med det Axeheim (1999) beskriver som en ”symtomtriad”.  Pedagogerna upplever att 
det är viktigt med struktur och rutiner runt eleven och en tydlig och anpassad skolmiljö för att 
eleven ska utvecklas. Gilberg (2005) är helt i linje med detta då han menar att pedagogik för 
barn med autism bör bygga på utvecklingspsykologiska principer. Vi har valt att gruppera den 
fortsatta diskussionen utifrån våra problemformuleringar.  

 
6.1 Elevens behov 

 
Pedagogerna i vår undersökning understryker att eleven är i behov av att de som pedagoger 
har en samsyn i arbetslaget vilket de menar är en förutsättning för att kunna utveckla elevens 
lärande. De diskuterar mycket och det finns en öppenhet vilket de menar gör det lättare för 
dem att nå utveckling hos eleven. I särskolans läroplan står det att alla som arbetar i skolan 
ska hjälpa elever i behov av stöd (Lärarförbundet 2004). Pedagogerna anser att arbetslaget är 
det bästa stödet för att kunna utveckla ”tänk” och strategier runt eleven.  I arbetslaget 
diskuterar och reflekterar de mycket tillsammans, de delar med sig av goda exempel när det 
har fungerat som bäst för eleven vilket pedagogerna upplever medverkar till trygghet för 
eleven. Detta tycker vi är ett bevis på att det är viktigt att ha en samsyn i arbetslag runt elever 
med autism då det krävs en stramare verksamhet för att inge trygghet. Pedagogerna upplever 
att de lär mycket av varandra, då de menar att deras diskussioner utifrån elevens behov av 
stöd utvecklar och påverkar arbetslagets sätt att planera och genomföra undervisning för 
eleven. I takt med att trygghet och gemenskap ökar i arbetslaget gör den det även för eleven 
menar pedagogerna. Axeheim (1999) anser att det är viktigt att stödpersoner runt elever med 
autism måste ha psykisk styrka och vara tydliga, det förmedlar i sin tur trygghet och säkerhet 
till eleven. Här kan vi se att arbetslagets samarbete har betydelse för elevens stöd, för 
arbetslaget och för hur det påverkar verksamheten. Samarbetet höjer kvaliteten på det 
pedagogiska arbetet och det i sin tur främjar eleven. Då pedagogerna aldrig kan lära in 
yrkesskicklighet en gång för alla, varken genom grund eller genom vidareutveckling, då 
skolan är en föränderlig verksamhet, anser vi att det är viktigt att man i arbetslaget har tillgång 
till att reflektera och hitta gemensam samsyn så utveckling kan ske.  
 
Howlin m.fl. (2001) anser att det är problematiskt för personer med autism att förstå hur andra 
människor tänker och känner vilket ofta leder till missuppfattningar. Det är precis så 
pedagogerna i vår undersökning uppfattar elevens svårigheter och därför ser de som viktigt att 
eleven blir väl förberedd när nya situationer och aktiviteter ska introduceras. Waclaw (1999) 
menar att barn med autism måste ges möjligheter att förstå vad de ska göra då deras 
handikapp begränsar deras förmåga att förstå andras tänkande och handlingar. Det är viktigt 
att försöka synliggöra för barn med autism vad som ska ske för att hindra känslan av 
otrygghet. Det här stämmer överens med vårt resultat där pedagogerna tryckte på att eleven är 
i behov av förförståelse över hela skoldagen. Eftersom eleven saknar naturlig förståelse för 
vad som ska hända under dagen ser pedagogerna det här som viktigt.  Det här tror vi måste 
visa på klara vinster för eleven att veta vad som kommer att hända under hela skoldagen och 
därigenom eliminera svårigheter. Svårigheter som föds tack vare den otrygghet som infinner 
sig då elever med autism inte förstår eller inte har blivit förberedda.   
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6.2 Planering av undervisningen 
 
Pedagogerna planerar verksamheten så att eleven ska kunna utveckla självständighet, 
delaktighet och skapa en arbetsmiljö som eleven ska känna sig trygg i. Detta är i enighet med 
skolans mål och riktlinjer, att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov (Lärarförbundet, 2004). Pedagogerna upplever att det skapar möjligheter för eleven att 
utveckla sin självständighet och vara delaktig i skoldagens val genom ett väl planerat 
arbetsschema utifrån vilket eleven själv kan välja i vilken ordning uppgifterna ska göras. 
Axeheim (1999) har kommit fram till att det behövs kunskaper bland annat om hur man kan 
strukturera och hur man kan göra ett bra undervisningsupplägg för att eleven ska bli så 
självständig som möjligt. Såväl pedagogerna i vår undersökning som Axeheim (1999) anser 
att det är av stor vikt för eleven att förstå vad som ska göras och i vilken ordning det ska ske. 
Pedagogerna anser att detta ska skapa rätt förutsättningar för eleven att klara av sina 
arbetsuppgifter. Vi liksom Axeheim (1999) och pedagogerna ser användandet av 
arbetsschema som en nödvändighet för elever med autism som hjälp för att skapa ordning och 
struktur under skoldagen. Vi kan även se vinster med ett arbetsschema som möjliggör egna 
val för eleven vilket utvecklar självständighet. Av erfarenhet vet vi att många elever styrs upp 
av strukturer så hårt att de inte behöver ta eget ansvar eller göra egna val vilket då kan hindra 
elevens utveckling.   
 
Heimann och Tjus (1997) menar att genom datoranvändning kan barn med autism träna sina 
förmågor, höja motivationen, förbättra samspel och kommunikation och minska 
beteendestörningar. I vår undersökning har pedagogerna upplevt positiva effekter av datorn 
som hjälpmedel i undervisningen. Eleven tränar och utvecklar bland annat sitt skrivande och 
de menar att arbete vid datorn i sig ökar motivationen hos eleven. Vi håller med både 
pedagogerna, Heimann och Tjus (1997) och Gillberg (2005) som betonar att datoranvändning 
för barn med autism kan leda till psykisk utveckling och god inlärning. Vi upplever i våra 
egna verksamheter att det idag finns många olika datoriserade pedagogiska läromedel i ämnen 
som svenska, engelska och matematik vilket både kompletterar övriga läromedel och 
underlättar inlärning för elever med autism. En fördel som pedagogerna här beskriver är att 
eleven upplever datorn som en mer lustfylld aktivitet än en inlärningssituation.  
 
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens utvecklande och lärande har skolan och 
vårdnadshavarna gemensamt ansvar (Lärarförbundet 2004). Vårt resultat visar på att det finns 
ett väl fungerande samarbete mellan pedagogerna och föräldrarna som träffas kontinuerligt för 
att gemensamt planera och sätta upp nya delmål för eleven i skolan. Pedagogerna ser stödet 
från hemmet som betydelsefullt och upplever att det underlättar undervisningen när eleven får 
stöd från båda håll. Det känns självklart att det borde vara så här för alla elever men vi ser det 
som extra viktigt för elever med autism att en ständig dialog hålls mellan skolan och hemmet. 
Ett samarbete underlättar och inger trygghet för eleverna. Vi är dock medvetna om att 
samarbete inte alltid fungerar så väl vilket kan bero på en mängd olika orsaker. Ibland kan det 
bero på att vi som pedagoger har svårt att släppa in föräldrarna i verksamheten. Det kan också 
bero på att föräldrar har nog med sitt barn hemma och med övriga kontakter som krävs när de 
har ett barn med autism. De orkar inte engagera sig i skolan också utan lämnar över ansvaret 
till pedagogerna i skolan fullt ut. Skolan är dock skyldig att samverka med och informera 
föräldrar om elevens skolsituation och även att hålla sig informerad om elevens personliga 
situation (Lärarförbundet, 2004). Det här kan leda till komplicerade samarbeten som kan bli 
till hinder för eleven.    
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6.3 Genomförande av undervisningen 
 
Särskolans kursplan beskriver vad elever ska lära sig men ger också stort utrymme för elev 
och lärare att välja innehåll och arbetsmetoder, utifrån varje elevs behov och förutsättningar. 
Skolans uppdrag är att förbereda varje elev för att leva och verka i samhället. Alla som arbetar 
i skolan ska göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Enligt särskolans 
läroplan ska alla elever ha inflytande över sin utbildning och det ska anpassas efter ålder, 
mognad och övriga förutsättningar (Skolverket, 2005). Pedagogerna upplever också att eleven 
blir mer delaktig, motiverad och intresserad när eleven själv kan styra över sitt skolarbete. 
Axeheim (1999) påtalar att det ställs stora kunskapskrav på pedagoger som ska undervisa 
elever med autism. Undervisningens mål är att bidra med att skapa de förutsättningar som 
behövs så eleven ska kunna bli så självständig som möjligt, och bli en aktiv aktör istället för 
en passiv mottagare. Vi ser det som mycket angeläget att elever med autism måste ha en 
anpassad miljö och ett enskilt individuellt upplägg för att utvecklas i sitt skolarbete. Det gäller 
för alla pedagoger att vara väl insatta i skolans mål och kunna skapa de förutsättningar som 
eleven har rätt till.  
 
Eleven är i behov av rutiner och struktur över hela skoldagen menar pedagogerna.  Det 
stämmer överens med Gillberg (2005) då han påstår att det för att underlätta barnens 
skolsituation är viktigt med tydliga och bestämda strukturer. I strukturen ska olika delar ingå 
vilka tillsammans ska ge helheten. Pedagogerna i vår undersökning upplever att eleven kan 
arbeta med sina skoluppgifter när eleven är trygg och motiverad och de säger att det är 
strukturen och rutinerna som skapar den tryggheten och motivationen. Danielsson och 
Liljeroth (1998) pekar på att det är omgivningen, såsom miljön, aktiviteter, upplägg och 
genomförande som ska vara strukturerat och inte individen. Pedagogerna upplever att det 
bästa för eleven är att följa sitt arbetsschema och undvika överraskningar. Trots det utmanar 
de eleven, de menar att oförutsedda händelser kan inträffa, genom spontana inlägg i 
verksamheten rustar de eleven för att klara avbrott i sitt framtida liv. Det kan finnas en poäng 
i att utmana elever med autism men då måste vi som pedagoger vara lyhörda för elevens 
sinnestämning för att undvika att det kan leda till kaos. Vi tror att det är dagsformen som 
bestämmer om det finns anledning och möjlighet till att utmana. Vi anser också att det finns 
elever med autism som enbart ska ha alternativet struktur och rutiner. 
 
Genom att berätta, förklara och ibland visa bilder beskriver pedagogerna hur de tänker och 
hur de kan stödja eleven så att eleven kan utveckla sin förmåga i att förstå sin omvärld. 
Pedagogerna uppfattar det som att eleven ofta utgår från att alla tänker och tycker som eleven 
gör vilket ibland även leder till missförstånd. Howlin m.fl. (2001) menar också att det är 
nödvändigt att ha en föreställningsförmåga för att förstå andra människor. Att kunna utforma 
förklaringar till andras beteende, dra slutsatser och förutsäga vad som ska ske härnäst. Vi har 
också befunnit oss i situationer när elever med autism hamnat i olika former av missförstånd 
och håller med pedagogerna om att vi kan hjälpa dessa elever genom att förklara och sätta ord 
på olika tankar och känslor. Vi anser att det främjar elevens sociala utveckling, att kunna möta 
och förstå andra människor, det ökar också möjligheter till integrering i vårt samhälle. Vi tror 
också att det är av största vikt att minimera missförstånd, eftersom det ofta orsakar kaos och 
utbrott vilket i sin tur leder till ett misslyckande för eleven. 
 
Enligt våra resultat upplever pedagogerna att eleven behöver stöd både med den sociala 
kontakten och med förståelsen för meningen med ett socialt samspel. Pedagogerna beskriver 
hur de ger eleven stöd i olika sociala sammanhang genom att förklara, berätta och beskriva för 
eleven. Det stämmer överens med Beckman m.fl. (2003) som menar att barn med autism 
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måste lära in alla sociala spelregler genom att omgivningen förklarar, berättar och 
visualiserar. Vår undersökning pekar också på att arbetsmiljön har stor betydelse. Eleven i vår 
undersökning deltar till viss del i undervisning tillsammans med andra elever men har ett eget 
arbetsrum när det för eleven blir nog med sociala kontakter. Detta anser vi vara en bra 
valmöjlighet för eleven att utifrån sina egna förutsättningar avgöra vilket alternativ som 
passar bäst för dagen. Barn med autism behöver enligt Axeheim (1999) en lugn och tyst miljö 
då ljud kan störa elevens koncentration. Trots att pedagogerna uppger att eleven har problem 
med sin sociala förmåga upplever de att eleven har utvecklat kamratskap i särskolan och 
deltar i klassen i större utsträckning än tidigare. Det tror vi kan bero på att eleven har lärt in 
vissa spelregler och känner sig trygg i skolmiljön. Enligt Gillberg (2005) har alla barn med 
autism en oförmåga att utveckla relationer till kamrater i förskoleåldern och att det ofta följer 
dem genom hela barn och tonårstiden och även in i vuxenlivet. Han skriver ofta vilket vi antar 
betyder att det inte alltid följer med upp i vuxen ålder, och då är frågan om det beror på att 
vissa elever får ett bra stöd tidigt i livet och att de då kan träna sig i att utveckla relationer. 
Vår uppfattning är att en del elever med autism faktiskt har en viss social förmåga men vi 
håller med pedagogerna och tror att det är viktigt att eleven har möjlighet att dra sig undan. 
Erfarenheten säger oss att många elever med autism känner själva av när de behöver vara 
ifred. Beyer och Gammeltoft (2000) anser dock att personer med autism har sociala 
svårigheter hela livet och därför får de problem med social ömsesidighet. Vi håller med om att 
personer med autism har dessa svårigheter hela livet men i olika stor utsträckning. Vi anser 
också att det är av stor vikt för elever med autism, som anses klara av sociala kontakter, att 
möta andra elever för att på något sätt kunna imitera, ta efter och förstå samspel men att det är 
viktigt med vuxenstöd för att minimera missuppfattningar. 
 
Pedagogerna beskriver även hur de på olika sätt utmanar eleven socialt ute i samhället genom 
att hjälpa till att knyta kontakter och göra det intressant och spännande i sociala sammanhang. 
Pedagogerna berättar om hur de tillsammans med eleven gör spontana besök på bibliotek, 
apotek eller andra affärer när de befinner sig ute i samhället. Pedagogerna upplever att eleven 
har utvecklats i att klara det oförutsedda och även utvecklats socialt de åren eleven har gått på 
särskolan. Vår erfarenhet säger oss att det är mycket individuellt i vilken omfattning och form 
som det går att utmana den enskilda eleven. Vid fel tillfälle kan det dock skapa oro och kaos. 
Ingen av forskarna som vi har läst beskriver värdet av att utmana personer med autism, 
däremot betonar de vikten av rätt stöd så utveckling kan ske. Pedagogerna använder 
begreppen utmana och kasta om när det gäller att gå ifrån rutiner och struktur. Vi anser att det 
är av stor vikt att både elev och pedagog känner sig trygga med varandra och att det skapar en 
grund för att lyckas i utmaningen. I enighet med Axeheim (1999) och pedagogerna i vår 
undersökning anser vi att det går att överbrygga vardagliga svårigheter om vi har kunskaper 
om hur vi ska bete oss och hjälpa elever med autism. Det här tycker vi bevisar att det är av 
stor vikt att alla som arbetar med elever med autism i skolan måste ha goda kunskaper om 
funktionshindret men också känna den enskilda eleven och dess behov och förutsättningar.  
 
Då elever med autism har svårt med kommunikation kan det vara nödvändigt att de får 
skrivna instruktioner, kartor eller bilder för att tydliggöra vart och när det ska bytas aktivitet, 
miljö eller rutin menar Wing (1996). Det stämmer överens med våra resultat då pedagogerna 
upplever att det underlättar för eleven att få en ritad bild eller en social berättelse. Axeheim 
(1999) visar också på att med rätt stöd, visuell tydlighet och rätt bemötande blir det 
obegripliga mer förståeligt för eleven. Motsatsen kan skapa kaos, ångest och utbrott, vilket 
stämmer med pedagogernas upplevelser när de kastar om i schemat eller introducerar en ny 
lärobok utan förberedelser. Waclaw (1999) uttrycker också att det är viktigt att försöka 
synliggöra vad elever med autism ska göra och menar med det att de har lättare att 
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tillgodogöra sig visuell perception. Kommunikationen ser vi som ett stort dilemma för elever 
med autism, vi håller med om att det är mycket viktigt att vi är tydliga och vid behov 
använder bilder eller skrivna instruktioner för att i möjligaste mån undvika missuppfattningar.   
 
Pedagogerna i vår undersökning upplever att det är viktigt att de använder ord som eleven 
förstår när de kommunicerar med eleven, då de menar att det är orden som ställer till besvär 
för eleven. Eleven tolkar orden på sitt eget sätt vilket överensstämmer med Frith (1999) som 
påtalar att personer med autism tar olika yttranden för vad orden är och tolkningarna blir då 
bokstavliga. Pedagogerna säger att de måste vara uppmärksamma på vilken innebörd eleven 
lägger i orden. Pedagogerna tycker också att det är viktigt att förklara för eleven att det finns 
flera ord för vissa saker, vilket de upplever kan underlätta för eleven vid senare tillfällen. 
Axeheim (1999) menar till och med att livskvaliteten beror bland annat på hur väl 
omgivningen kan kommunicera med barnet. Vi anser i likhet med pedagogerna att det är 
mycket viktigt att vuxna runt elever med autism använder elevens eget språk så att det inte 
uppstår missuppfattningar i onödan. Samtidigt håller vi med om att det är viktigt att vi 
använder andra ord men då förklarar för eleven vad dessa ord betyder för att skapa förståelse. 
Det anser vi ökar på elevens eget ordförråd och ökar också möjligheterna för eleven att kunna 
generalisera.  
 
Vi har i vår undersökning fått stor insikt om vikten av att få eleven att känna motivation och 
intresse för sitt skolarbete. Pedagogerna i vår undersökning beskriver att de kan planera och 
lägga ner mycket tid och förarbete för elevens räkning, men det är i slutändan eleven som 
måste vara intresserad, motiverad och ha viljan att arbeta. Finns inte viljan så är det inte heller 
genomförbart därför svarade pedagogerna att de oftast har ett alternativ till aktiviteterna Vi 
missade dock att ta reda på hur den går till väga om även den planeringen misslyckas. För att 
elever med autism ska känna intresse och bli engagerade finns det vissa förutsättningar som 
måste råda. Vi ser det som pedagogernas uppgift att väcka intresse och hitta metoder och 
strategier som passar den enskilda eleven, vilket också är skolans uppdrag enligt 
Lärarförbundet (2004). Det är självklart att skolan ska följa de mål och riktlinjer som finns för 
att skapa rätt förutsättningar för varje elev att lyckas i skolan men vi vet också hur svårt det 
kan vara att uppnå. En stor nyckel till att lyckas för eleven tror vi är att pedagoger bygger 
broar genom att förklara, berätta och sätta ord på det som eleven själv inte kan planera och 
tänka ut. Eleven måste ha stöd i olika situationer för att lyckas, så att framgång föder 
framgång och den goda lärspiralen sätts igång. 
 
6.4 Metoddiskussion 
 
Det är svårt att säga hur tillförlitlig vår undersökning är, det finns givetvis brister i den. Vårt 
syfte har inte varit att dra några generella slutsatser utan endast att tolka resultaten som vi har 
fått fram. Vi valde ett hermeneutiskt analyserande av resultaten vilket innebär risker när det 
ska tolkas eftersom vi utgår ifrån egna erfarenheter. Vi har hela tiden varit medvetna om att 
vår förförståelse kan ha påverkat resultaten och det kan vara en fördel men också ett hinder. 
 
6.5 Fortsatt forskning 
 
Eftersom vi båda i vårt arbete möter elever med autism både i särskolans värld och 
individintegrerade elever i klass skulle det också vara intressant att undersöka vilket stöd en 
individintegrerad elev med autism får i skolan? För oss skulle det kunna bli en intressant 
jämförelse vilket stöd elever med autism får i sin undervisning i särskola respektive 
grundskola? 
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 INTERVJUGUIDE                                            Bilaga 1 
 
 
1.Beskriv kort din yrkesbakgrund.                                                                                                                    
Vilken utbildning har du? 
Hur länge har du arbetat med elever med autism? 
 
2.Berätta om eleven? 
Hur uppfattar du eleven? Hur länge har du känt eleven? 
 
3.Vilka särskilda behov och förutsättningar har eleven? 
Hur ser elevens möjligheter/svårigheter i kommunikation och kontakt ut? 
Sociala förmåga? Föreställning om andra människors behov och tankar? 
 
4.Vilket stöd ges för att utveckla elevens sociala förmåga? 
Elevens kommunikativa förmåga? 
Elevens föreställningsförmåga? 
 
5.Berätta om en bra skoldag för eleven? 
Vad innebär det? Möjligheter och hinder? 
Hur upplever du dina möjligheter att anpassa arbetssätt efter elevens behov och 
förutsättningar? Vilka särskilda insatser görs? Används datorn som hjälpmedel? 
 
6.Vad behöver du som pedagog tänka på i ditt förhållningssätt i kontakt med eleven? 

            Vilka strategier har du för att lyckas? 
            Hur mycket måste anpassas på grund av elevens diagnos? 
            Sociala samtal och berättelser? 

 
7.Hur möter du elevens behov? 
Vilka stödåtgärder finns? 
Vilka särskilda metoder och strategier används under skoldagen?  
Vilka specialintressen och särskilda förmågor finns hos eleven? Hur tas de tillvara? 
 
8.Hur möjliggör ni självständighet för eleven? 
För att höja motivation till arbete och eget lärande? 
Att kunna bli aktiv ”aktör” i sitt eget lärande? 
Att lära för livet? 
            
9.Vad innebär delaktighet för dig? 
Upplever du att eleven är delaktig i sitt skolarbete? 
Vilka möjligheter och svårigheter finns? 
Vad bör du som pedagog tänka på i ditt arbete med elev med autism? 
 
10.Vilket stöd ges i arbetslaget  för att bäst möta elevens behov? 
Hur påverkar stödet dig? Gemensamt förhållningssätt? 
 
11.Finns en individuell plan för eleven? 
Hur arbetar ni mot skolans mål? 
Styrdokument och handlingsplaner? Läroplanen? 


