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Elever med autismspektrumstörningar är i stort behov av en god strukturerad miljö. I 
Lpo 94 och FUNKIS – utredningen beskrivs kommunernas ansvar för att tillgodose 
varje enskild elevs behov efter deras förutsättningar. Att  ha en god teoretisk kunskap 
kring autism borde vara en självklarhet för alla pedagoger som arbetar med elever med 
autism. Inom TEACCH divisionen har man arbetar fram ett strukturerat  arbetssätt som 
fungerar bra för de flesta elever med autismspektrumstörningar. Den empiriska studien 
genomfördes genom intervjuer med en ämneslärare, en assistent samt en 
specialpedagog. Resultatet visar att arbetssättet fungerar bra när eleverna befinner sig i 
den lilla klassen. Den största svårigheten är att hinna med planering och anpassning av 
läromedel. När eleverna befinner sig i hemklassen uppstår det ibland svårigheter som 
ofta grundar sig på bristande kommunikation och samarbete mellan pedagogerna. 



Förord
Jag vill framföra ett stort tack till Elisabet Frithiof, universitetslektor i pedagogik vid 
institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap på Linneuniversitetet i 
Växjö som har varit min handledare. Elisabet har guidat och stöttat mig under hela 
processen vilket har varit ett stort stöd för mig. Jag vill även tacka de pedagoger som 
ställde upp med intervjuer, utan deras deltagande hade inte den här studien kunnat 
genomföras.  
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INLEDNING
Den här studien behandlar skolsituationen för elever med någon form av 
autismspektrumstörning. I North Carolina har man arbetat fram ett helhetskoncept för 
individer med autism som heter TEACCH. Inom TEACCH har man utformat en 
skolmodell som utgår ifrån de svårigheter som elever med autismspektrumstörningar 
har. I Sverige har vi anpassat den här modellen och kallar den för pedagogiskt arbetssätt 
anpassat till barn och ungdomar med autism. För att dessa elever ska fungera i 
skolmiljön behöver de en tydlig struktur, någon som fungerar som en förlängd arm. De 
behöver ha en anpassad arbetsplats samt ett schema och en arbetsordning som utgår 
ifrån deras förutsättningar. Är integrering något som passar för de här eleverna som är 
väldigt känsliga för förändringar och lätt blir stressade vid oförutsedda händelser?  Hur 
ser pedagogerna som arbetar nära eleverna med någon form av autismspektrumstörning 
på integreringens möjligheter och dess svårigheter? Dessa frågor ska behandlas inom 
den här studien som utgår från ett individanpassat arbetssätt  för elever med någon form 
av autismspektrumstörning.

Inledningsvis kommer en inblick utifrån två styrdokument, Lpo 94 och FUNKIS vilka 
påverkar skolans arbetssätt. Därefter kommer en beskrivning av vad funktionshindret 
autism innebär samt en beskrivning av hur TEACCH divisionen är uppbyggd och 
fungerar. Efter metodgenomgången redovisas resultatet av den empiriska studien som är 
genomförd.

Begreppsförklaring
I den här studien förekommer en del begrepp som kan tolkas och användas med olika 
innebörd beroende på vilken förförståelse olika individer har inför de olika begreppen. 
För att inga missförstånd ska uppstå kommer här en begreppsförklaring .

TEACCH –programmet- The North Carolina Program for the Treatment and Education 
of Autistic and Related Communication handicapped Children

FUNKIS- funktionshindrade i skolan. FUNKIS är en utredning som utfördes för att ta 
reda på hur ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting ska se ut för de 
funktionshindrade i skolan.

Autism: Autism innebär att individen har en dysfunktion i hjärnan, dysfunktionen kan 
bero på en mängd olika orsaker. Två olika diagnostiserings system är DSM IV och ICD 
– 10 (Gillberg & Peeters, 2001).

DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual, 4th edition,1994; American Psychiatric 
Association. Man arbetar på en ny version.

ICD-10 The International Classification of Diseases, 10th  edition 1992; World Health 
Organization 
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Autismspektrumstörning: Det finns många individer som har många av de svårigheter 
som individer med autism har, med alla uppfyller inte alla kriterier för diagnostisering. 
De störningar som brukar räknas in inom autismspektrumet är förutom autism, 
Aspergers syndrom, desintegrativ barndomsstörning, andra autismliknande tillstånd 
samt autistiska drag. Ovanstående diagnoser finns förklarade i DSM IV och ICD – 10 
(Gillberg & Peeters, 2001).

Individanpassat arbetssätt: Innebörden här är att man utgår antingen ifrån hur man 
inom TEACCH programmet arbetar med elever med autismspektrumstörning i skolan 
eller den svenska varianten Pedagogiskt arbetssätt anpassat till barn och ungdomar med 
autism som RFA Utbildningscenter Autism har utbildningar i.                               

Integrering: Eleverna har en tillhörighet i en hemklass. Eleverna har vissa utvalda 
ämnen då de är i sin hemklass.

Lpo 94
Det finns många styrande dokument som berör personer med funktionsnedsättningar av 
olika slag. Lpo 94 och FUNKIS är två styrande dokument som berör skolan och deras 
arbete. Eftersom dessa två dokument tydligt visar vilket ansvar skolan har när det gäller 
att ge funktionshindrade elever möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter efter 
sina förutsättningar kändes det naturligt att beskriva dessa två dokument i denna studie.   

Den läroplan som gäller nu heter Lpo 94, (Utbildningsdepartementet, 2009). Det är en 
gemensam läroplan för grundskolan, sameskolan, specialskolan, särskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet. Man arbetar efter två slags mål, dels mål att sträva 
mot där man beskriver den önskvärda kvalitetsutvecklingen i skolan och ger direktiv 
kring hur skolans arbete bör se ut, dels mål att  uppnå som beskriver miniminivån som 
eleverna ska ha uppnått då de lämnar grundskolan. Inom mål att uppnå finns det 
skillnader framförallt mellan grundskolan och särskolan men även same- och 
specialskolan har vissa tillägg som grundskolan inte har. Ansvaret för att dessa mål 
förverkligas ligger hos skolan och skolhuvudmannen. De ska ge eleverna möjligheter att 
klara av de uppställda målen. Detta beskrivs i Lpo 94 på följande sätt:

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot  uppställda 
mål. Huvudmannen har ett  givet ansvar för att  så sker. Den dagliga 
pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är 
förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att 
undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och 
utvärderas och att  nya metoder prövas och utvecklas. Ett  sådant  arbete 
måste ske i ett  aktivt  samspel mellan skolans personal och elever och i 
nära kontakt med såväl hemmen som det omgivande samhället 
(Utbildningsdepartementet, 2009 s.7)

En annan viktig aspekt handlar om elevens förutsättningar och behov:
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov. Den skall med utgångspunkt  i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande 
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och kunskapsutveckling. Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov (ibid.,s4).     

 Även individens utveckling utifrån sina egna förutsättningar är viktig. ”Skolan skall sträva efter 
att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära, utvecklar tillit till sin egen förmåga,(ibid.,s.9) . 
Läraren har en viktig funktion i sin yrkesroll. Läraren skall ”utgå från varje enskild individs 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stimulera, handleda och ge särskilt stöd till 
elever som har svårigheter”, (ibid.,s.9). Rektorn ansvarar för att ”resursfördelning och 
stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör” och att 
”personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra 
sina uppgifter, (ibid.,s.17).
Rektorers uppdrag är alltså att bl.a fördela resurser. Denna uppgift i en skola för alla ar 
komplicerad, särskilt  med tanke på elevers skiftande behov av stöd. 1998 kom en utredning 
(SOU 1998:66), FUNKIS som tog tag i frågorna.

FUNKIS
FUNKIS- utredningens (SOU 1998:66) främsta uppgift var att ta reda på hur 
ansvarsfördelningen och finansieringen mellan stat, kommun och landsting skulle se ut 
för funktionshindrade elever i skolan. Den här kommittén hade en vision som gick ut på 
att  skapa en skola för alla, där eleven utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 
utveckla kunskaper och färdigheter. Utredningen ville att personalen ska arbeta utifrån 
ett  helhetsperspektiv där skolan och personalen anpassar miljön och sitt  bemötande så 
att  elevernas handikapp minimeras. Kommittén kom fram till att kommunen bär 
ansvaret för all skolverksamhet och att skolans personal ska arbeta efter de mål som är 
angivna i skollagen, läroplanen samt kursplaner (Brodin, Lindstrand, 2004). FUNKIS 
utredningen som ofta benämns ”en skola för alla” säger:

En professionell skola ska kunna erbjuda möjligheter och 
förutsättningar för ett  varierat arbetssätt och ett  individuellt 
bemötande. Alla elever ska ges förutsättningar att  nå skolans mål och 
ingen elev ska behöva stå utanför gemenskap och delaktighet. Det 
kräver goda kunskaper om olika elevers olika behov och 
förutsättningar (SOU 1998:66 s.15). Varje lärare, oberoende av 
skolform bör ha en god generell kunskap om funktionshindret och de 
konsekvenser de kan få i skolsituationen, en så kallad förförståelse. 
Det  finns idag ett stort  behov av kompetensutveckling i detta avseende 
(SOU 1998:66 s.17). En skola för alla innebär således att skolan skall 
anordnas så att  den är lika ändamålsenlig, oavsett  möjligheter, 
förutsättningar, behov och intresse i centrum. Kravet på flexibilitet 
gäller såväl strukturellt  som innehållsmässigt. Det är skolans uppgift 
att  erbjuda varje individ en relevant undervisning och optimala 
utvecklingsmöjligheter (SOU 1998:66 s. 59).
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Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att belysa hur pedagogerna beskriver sitt  individanpassade 
arbete med elever med autism och vad denna undervisning kan innebära. Att omsätta 
teorin om ett individanpassat arbetssätt och arbeta utifrån funktionell integrering i 
praktiken är en stor utmaning för pedagogerna. Att ta reda på hur pedagogernas 
upplevelser kring vilka möjligheter och svårigheter arbetet med elever med autism 
innebär samt hur samarbetet mellan pedagogerna fungerar i praktiken är vad jag ska ta 
reda på med hjälp av följande frågor:

Hur mycket kunskap om autism har pedagogerna?

Hur ser samarbetet mellan pedagogerna ut?

Vilka är möjligheterna och svårigheterna med ett individanpassat arbetssätt?                            
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LITTERATURGENOMGÅNG
Den teoretiska delen är uppdelad i tre delar: Autism, TEACCH och integrering. I 
avsnittet kring autism beskrivs de svårigheter som individer med autism har. I delen 
kring TEACCH får vi ta del av en modell som man använder sig av i North Carolina 
USA. Den här modellen är framarbetad i och för North Carolina men eftersom deras 
modell har visat positiva framsteg i arbetet kring individer med autism har man i 
Sverige hämtat inspiration från TEACCH modellen. I Sverige heter det Pedagogiskt 
arbetssätt anpassat till barn och ungdomar med autism. Anledningen till att jag valt  att 
utgå ifrån TEACCH beror på att det är ifrån TEACCH den svenska versionen utgår. I 
Avsnittet kring integrering beskrivs fyra olika slag av integrering som utgår ifrån Brodin 
& Lindstrand (2004).

Autism
Autism är en störning som påverkar individen, alla med autism är individer där 
skillnaderna oftast är större på grund av deras ojämna utveckling än vad skillnaderna 
hos individer utan autism är. Det  är därför helt omöjligt att använda sig av exakt samma 
metod eller träning till olika individer med autism (Gillberg & Peeters, 2001). Orsaken 
bakom autism är ännu okänd, men autism är det beteendemässiga uttrycket för en 
neurologisk störning. Professor David Amaral  och hans forskarteam på MIND Institute 
i Kalifornien har hos mammor till barn med autism funnit antikroppar som redan i 
fosterstadiet angriper barnets hjärnvävnad. Vilken slags antikropp mammorna bär på vet 
man ännu inte, men man hoppas kunna ta reda på det för att  se om det har någon 
koppling till orsaken bakom autism1 . Många individer med autism har en påvisbar 
hjärndysfunktion. Ofta är det  störning i tinningloberna och ibland pannloberna. Man har 
vid undersökningar av cerebrospinalvätskan (den vätskan som omger hjärnan) funnit 
åtskilliga avvikelser hos en del individer med autism, de har ofta en obalans i vissa 
neurotransmittorer (substanser som sköter överföringen av impulser över 
nervcellskontakter/synapser) (Gillberg & Peeters, 2001). Individer med autism har ofta 
en förhöjd nivå av dopaminnedbrytande produkter och en minskning av 
noradrenalinnedbrytande produkter. I de undersökningar som gjorts har man i många 
fall märkt att tinningloberna, hjärnstammen och lillhjärnan är påverkade, dessa är av 
stor vikt vid utvecklingen av sociala och kommunikativ interaktion, vilka är två av de 
största problemområdena för en individ med autismspektrumstörning.

Tinningloberna är avgörande för förståelsen av talat  språk, för 
semantik och pragmatik samt för ”fininställningen” av affektiva 
tillstånd. Amygdala (belägen djupt  inne i tinningloberna) tycks spela 
en särskilt viktig roll – som ett slags instrumentpanel – för 
koordinationen av social interaktion. Hjärnstammen är något  av en 
”brevlåda” för inkommande sensoriska stimuli. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. http://www.epochtimes.se/articles/2007/04/03/11909p.html sökdatum 2010-05-27     
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Cerebellum (lillhjärnan) är inblandat vid koordinationen av motoriska 
rörelser, inte minst  i samband med social interaktion Det fyller även 
vissa andra viktiga funktioner som gagnar den social interaktionen.-----

Det  är rimligt  att  anta att även pannloberna är inblandade, i synnerhet  i 
de mest högfungerande fallen (inklusive Asperger syndrom). 
Exekutiva funktioner (planering, motivation, tidsuppfattning, 
impulskontroll) är beroende av att  pannloberna fungerar optimalt, och 
dessa funktioner är ofta nedsatta vid högfungerande varianter av 
autismspektrum-störningar (Gillberg & Peeters, 2001, s.56).

En del individer med autism visar inga som helst tecken på avvikelser i hjärnan. En del 
av individerna har avvikelser i lillhjärnan och andra i tinningloberna. Eftersom man inte 
hittat något gemensamt samband kan ingen av dessa avvikelser i hjärnan vara underlag i 
diagnostiseringen. Vid diagnostiseringen utgår man ifrån individens beteende mönster 
som ska uppfylla vissa kriterier enligt de olika diagnosmanualer som används (Gillberg 
& Peeters, 2001). Man forskar mycket kring de olika orsakerna bakom autism och vilka 
pedagogiska metoder vid behandling som är nödvändiga. Så sent som på 1970 –talet 
förekom det diskussioner och teorier om att orsaken bakom autism var kyliga 
mekaniska föräldrar, framförallt  mödrar (Wing, 1998). Man har ännu inte funnit något 
botemedel, men förståelsen kring hur man kan skapa en miljö som minimerar 
svårigheterna och maximerar möjligheterna för individer med autismspektrumstörningar 
har haft stor framgång. Hos barn som har fått  diagnosen autism är det väldigt vanligt att 
man vid riktigt låg ålder hade en brist på intresse för social interaktion med andra. Att 
ha förmågan att mentalisera är nödvändig för att kunna sätta sig in i hur andra 
människor tänker, det är en nödvändig förmåga för att tänka ut deras kommande 
agerande. Den här förmågan att  tillskriva andra personer känslor och tankar brukar man 
kalla Theory of mind, ToM. Individer med autism har ofta en nedsatt ToM. (Holmqvist, 
2004). Det innebär att de har svårt att ta en annan människas perspektiv. Små barn med 
autism förstår inte låtsaslekar och så vidare. De har svårt att koppla ihop händelser, 
information som har skett tidigare med saker som sker nu. Det innebär att de har svårt 
att  förutsäga och planera, de har svårt att  lära sig av erfarenheter. De saknar vad man 
kan kalla en ”instinktiv känsla för sammanhang” (ibm.).

Exempel: Om man visar ett rör med ”Smarties” (godis) och frågar, vad innehåller det? 
Svarar normala barn, och barn med autism ”Smarties” eftersom det brukar innehålla 
”Smarties”. När röret öppnas visar det sig att det innehåller en penna. Röret  stängs, med 
pennan inuti och en okänd person, Karin kommer in i rummet. När barnen får frågan 
”vad kommer Karin att säga att röret innehåller”? Brukar normala barn svara ”Smarties” 
och barn med autism svarar oftast en penna, förmodligen för att de inte förstår att Karin 
har ett eget medvetande som skiljer sig från deras. Desto mer komplicerad 
informationen är desto svårare får en individ med autism att förstå det som förmedlas. 
De har svårt  att skilja mellan vad som är viktigt och vad som är oviktigt (Wing, 1998). 
Nedsättningar av ToM kan liknas vid en ”blindhet av medvetandet”. När man har en 
fungerande ToM kan man förstå och sätta sig in i andra personers mentala tillstånd. Då 
förstår man att andra personer tänker, längtar och förstår på ett annat sätt än sitt egna. 
Inom det här området, att förstå abstrakta fenomen har individer med autism mycket 
stora problem (Holmqvist, 2004).
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Triaden
Autism syns inte på utsidan, de flesta har helt normala utseenden, många har ett 
mystiskt drömmande ansiktsuttryck vilket gör att många tycker att de ser bra ut. Det 
finns inget medicinskt sätt att ställa diagnos på till exempel genom röntgen, blodprov 
mm. Diagnos ställs med hjälp av olika diagnostiseringssystem, ICD (The International 
Classification of Diseases) och DSM  ( Diagnostic and Statistical Manual) är två 
alternativ som används. Man utgår ifrån beteendemönster som funnits från tidig 
spädbarnsålder. Det som är gemensamt för alla personer med autism är den så kallade 
triaden, det vill säga nedsättning i social interaktion, kommunikation/fantasi och 
repetitiva beteenden.

Nedsättning i den sociala interaktionsförmågan:                                                            

Det finns fyra huvudtyper, den avskärmade gruppen, den passiva gruppen, den ”aktiva 
och udda” gruppen och den överdrivet formella, högtravande gruppen.

Den avskärmade gruppen: Inom den här gruppen upplevs de som avskärmade, de 
kommer inte om man ropar på dem, de reagerar negativt på beröring och är helt 
uppslukade av sin egen aktivitet. De visar inte tecken på smärta och sympatiserar inte 
med andra som har ont. (Wing, 1998). Ögonkontakt är ovanligt  och de besvarar sällan 
tilltal eller sociala närmanden från omgivningen. De ger intryck av att  vara inneslutna i 
sig själva. De tillfällen som de tar kontakt med omgivningen är när de vill ha sina egna 
behov tillfredställda (Frith, 2000).Om någon leker mer tuffa lekar som att jagas, kittlas 
och andra mer hårdhänta lekar så visar de ofta stor förtjusning. Då verkar de vara helt 
normala och tittar t.o.m. personen som busar med dem i ögonen för en stund. De flesta 
individer med autism förblir inte i detta stadiet när de blir lite äldre.

Den passiva gruppen: Det här är den minst förekommande gruppen. Individer i den här 
gruppen gör som de blir tillsagda att göra, de pratar ofta och svarar på tilltal. Barnen i 
den här gruppen deltar i sociala sammanhang , men det är inget de självmant ser fram 
emot. (Frith, 2000). De tar inte så många egna initiativ till social interaktion men är 
fogliga och får ofta rollen som barn eller patient i låtsaslekar. När lekarna sedan 
utvecklas blir de ofta övergivna då det inte finns någon lämplig roll för dem längre.
(Wing, 1998).

Den ”aktiva och udda” gruppen: De individer som ingår i den här gruppen tar ofta 
kontakt med de som bestämmer. De gör det på ett annorlunda vis och tar inte den andres 
perspektiv utan tjatar enbart om sina egna behov. De har ofta svårt att inse när man ska 
avbryta en ögonkontakt, de kan stirra väldigt intensivt. Om de inte får sina egna behov 
tillfredställda eller den uppmärksamhet de anser sig behöva kan de bli väldigt 
aggressiva.

Den överdrivet formella, högtravande gruppen: Här finner vi enbart individer på en hög 
språklig nivå och mest högfungerande. De är oftast  överdrivet artiga och har höga 
förväntningar på att göra rätt, och strikt hålla sig till de regler som finns för social 
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interaktion. Eftersom de har svårigheter inom detta område förstår de inte de regler de 
försöker hålla, vilket ger dem stora problem att anpassa sig vid förändringar. Eftersom 
de har brister i den verkliga förståelsen beter de sig lika artigt och formellt för 
närstående som för främlingar. Detta beteende framträder först i den senare tonåren och 
vuxen ålder (Wing, 1998).

Nedsättningar i kommunikationsförmågan

Alla individer med autismspektrumstörningar har nedsättningar och svårigheter med att 
kommunicera. Den största svårigheten ligger i hur man använder språket. Cirka ett av 
fem barn utvecklar aldrig något talat språk. I den normala utvecklingen är språk och 
kommunikation starkt förbundna med varandra. Oavsett om en individ med 
autismspektrumstörning har ett  språk eller inte har de stora svårigheter som orsakas av 
kommunikationssvårigheter. Förutom en dålig språkförståelse har de även svårigheter 
med hur språket ska användas i olika kontexter, att förstå kroppsspråk, tonfall, 
ansiktsuttryck, gester m.m. Individer som dessutom har någon form av 
utvecklingsstörning får ännu större problem med kommunikationen. Många föräldrar 
som har ett barn som får diagnosen autism uttrycker ofta en önskan om att barnet 
utvecklar ett språk. Ganska snart efter att barnet börjat utveckla ett språk upptäcker de 
ofta att barnet trots ett språk inte har förmågan att kommunicera, eller ge uttryck för 
sina behov. Trots denna upptäckt  är det viktigt  att arbeta för en utveckling i de 
kommunikativa färdigheterna. (Jordan, 2001). Ekotal är väldigt vanligt, framförallt hos 
barn. De upprepar ofta de sista orden i en mening, många lär sig hela meningar som de 
har hört och upprepar dem i andra sammanhang så kallat  fördröjt ekotal. De flesta går 
vidare till nästa fas, men använder sig av en felaktig grammatik och ordbetydelse. Att de 
benämner en sak med fel ord kan orsaka många missförstånd hos dem som inte känner 
individen och kan ana att det ligger en annan ordbetydelse bakom det individen säger. 
De har oftast väldigt svårt för små ord som i, på, över och så vidare. Många med autism 
verkar förstå talat språk mer än vad de egentligen gör, de försöker läsa av situationen för 
att  försöka förstå. De kan förstå ett visst ord eller mening och handlar efter det, då tolkar 
ofta omgivningen det som att de förstår hela sammanhanget. Oavsett om individen med 
autism har ett dåligt eller välutvecklat språk använder de sig ofta av en bokstavlig 
tolkning av det som sägs. Det innebär att fraser som ”kasta ett  öga på”, ”ge hit  armen” 
och ”gå och dränk dig” kan skapa stor rädsla och panik och leda till katastrofer för de 
som har hört det. Det här är en av anledningarna till att  individer med autism som har en 
förståelse av språket reagerar väldigt kraftigt  då de blir verbalt retade. En majoritet av 
individer med autism har en underlig intonation, de har även opassande tonfall och 
monotont tal. De har svårigheter med att anpassa och kontrollera sin röstvolym, oftast 
pratar de väldigt högt, en del väldigt lågt men det är ovanligt. Det är även vanligt att de 
använder olika ”speciella” röster som inte är deras egna. (Wing, 1998).
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Nedsättningar i förmågan att fantisera

Många individer med autism leker aldrig låtsaslekar. När de leker med andra vill de att 
de andra ska anpassa sig efter deras lek och regler. De repeterar ofta mönster och lekar 
och saknar ofta uppfinningsrikedom. Många individer med autism har en förkärlek till 
frågesport, science fiktion och såpoperor, anledningen tros vara att det  är välbekanta 
roller och en tydlig struktur (Wing, 1998).

Repetitiva stereotypa aktiviteter

Många med autism fastnar och fixerar sig vid vissa rutiner. Ibland hittar de på dem 
själva, som att knacka på stolen ett  visst antal gånger innan de sätter sig på den, röra vid 
ett  visst föremål och så vidare. Andra fixeringar kan vara att de fastnar för något så som 
det brukar utföras, till exempel bestämda platser vid matbordet. Hos framförallt yngre 
individer är det väldigt vanligt att föremål sorteras och placeras i långa rader och får 
sedan inte röras av någon annan. De uppvisar ofta motstånd mot förändringar. Som barn 
fascineras de ofta av videofilmer, troligen för att de visar exakt samma sak varje gång. 
När de blir lite äldre och framförallt hos individer med Asperger syndrom och 
högfungerande autism tar detta sig ofta uttryck i specialintressen som tidtabeller, väder, 
dinosaurier och så vidare (Wing, 1998).

Svårigheter utöver diagnoskriterierna
Andra beteenden som är vanliga, men inte något krav för diagnostisering är att  många 
har en dålig hållning, går ofta med axlar och huvud framåtböjda. De kan bli slappa och 
klumpiga då de ombeds göra saker som inte intresserar dem. Många har svårt med 
lagsporter eftersom de har svårigheter med att koordinera sina rörelser med de andras 
samt att minnas regler (Wing, 1998).

Reaktioner på ljud och ljus: Det är inte ovanligt att många föräldrar till barn med autism 
misstänker att deras barn är döva eftersom de kan låta bli att reagera på tilltal, när man 
ropar deras namn eller vid plötsligt höga ljud. Det som motsäger dövhet är att samma 
barn kan höra och reagera på ett nästan ljudlöst ljud. Vissa ljud fascinerar och andra ljud 
gör dem väldigt  nervösa. Det är lika vanligt att framförallt barn med autism reagerar på 
olika ljus och synintryck. En del fascineras av starka ljus, andra behöver gå med 
solglasögon för att de är känsliga mot ljus. Proximala sinnesintryck innebär, beröring, 
smak, lukt, vibration, smärta och temperatur. Det är vanligt  att individer med autism 
ogillar taktil beröring, även olika tyg kan upplevas väldigt obehagliga. En del är väldigt 
känsliga för vissa smaker och lukter och har ett  enormt bra luktsinne. Ofta har barn med 
autism en väldigt hög smärttröskel och är nästan likgiltiga för smärtupplevelser. Det 
händer att dessa barn har brutna ben och inflammerad blindtarm utan att visa något 
tecken på smärta. Man pratar om att de har en annorlunda smärtupplevelse för det är 
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vanligt att  de har känsel i naglar och hår och upplever därför ett  väldigt  obehag vid hår 
och nagelklippning. Oftast blir smärtkänslan mer normal med åldern, samma barn som 
inte visade något tecken på smärta som liten kan senare göra en stor affär av ett 
skrubbsår (Wing, 1998). Att känna oro är ett vanligt tillstånd för individer med autism. 
Oron beror på att de stöter på situationer som de inte förstår. För att minimera deras oro 
är det viktigt  att man har en tydlig struktur, men ännu viktigare är att man minimerar de 
faktorer och situationer som utlöser stress. Att utveckla stor rädsla för ofarliga saker 
som exempelvis ballonger, hundar, att bada, vissa färger och så vidare är också vanligt. 
Dessa rädslor kan ställa till stora svårigheter om det handlar om saker som är svåra att 
undvika till vardags.

 Individer med autism blir ibland anklagade för att vara lata. Det beror på att de kan 
vara väldigt uppmärksammade och koncentrerade under lång tid när det handlar om 
saker som tilltalar dem, medan det är nästan omöjligt  att få dem att känna motivation 
inför något som de inte ser någon mening med. En annan orsak till anklagelsen om 
lathet är att de har en ojämn begåvningsprofil (Wing, 1998). De typiska beteenden som 
uppvisas vid autism märks tydligast mellan två till fem års ålder. Oftast sker en 
förändring vid sex till sju års ålder. Svårigheterna och problemen bakom 
beteendeproblematiken försvinner inte, men de börjar bli mer rustade med bättre 
verktyg och omges oftast av en mer strukturerad miljö. 

Det finns som sagt ännu inget botemedel mot autism som är ett livslångt 
funktionshinder som påverkar alla dagliga aktiviteter. Däremot kan man maximera 
möjligheterna för individer med autism om man hjälper dem kompensera sina 
svårigheter med hjälp av speciella undervisningsmetoder. Ett stort problem med autism 
är att de som har funktionshindret har svårt  att  förstå tid och rum. Det har inget samband 
med att mekaniskt kunna klockan, utan mer att  förstå att tiden går, på grund av denna 
svårighet är de ofta otåliga och har svårt  att vänta. Många fixerar sig vid klockan och 
blir väldigt frustrerade om något drar över tiden, eller om någon inte kommer exakt när 
man har bestämt. För att  individen ska förstå att tiden rör sig och att  det  som ligger i 
framtiden kommer att bli nutid behöver man göra det abstrakta konkret. Ett effektivt sätt 
är att använda sig av någon form av visuellt schema (Wing, 1998). 

När man arbetar med en individ med autism är det  viktigt att man förstår att det inte är 
som att  arbeta med ett enbart utvecklingsstört barn/ungdom. Autism är en 
genomgripande störning i utvecklingen och av största förståelsevikt så är de annorlunda 
(Gillberg & Peeters, 2001). Precis lika självklart som det är att en personal till en blind 
får kunskap om vad det  innebär att vara blind bör det vara att personal som arbetar med 
autism får en god teoretisk grund att  stå på. Det är viktigt att personalen känner till att 
individerna med autism kan ha svårigheter med att ta med sig färdigheter från en 
situation till en annan, en dag kan de, nästa inte. Det uppstår även problem eftersom de 
har svårigheter att använda och omvandla de kunskaper som de har i huvudet i sociala 
sammanhang. En person som är ”normalt förståndshandikappad” är jämn i sin 
utvecklingsnivå, till exempel en 10 åring som befinner sig på en 6 årings nivå gör det 
rakt över i alla situationer. En individ med autism kan vara väldigt  ojämn, 6 år på ett 
område, 2 på något annat och till och med 10 på ytterligare ett område. För att  minimera 
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risken för beteende problem måste det finnas tydliga svar på följande: var?, vad? och 
hur länge? 

Autism förekommer hos individer med grava funktionshinder, normalbegåvade och 
individer med en begåvning högt över genomsnittet. Tilläggshandikapp som 
utvecklingsstörning och epilepsi är vanliga (Wing, 1998). Oftast sker det förändringar i 
beteendet i takt med att  de utvecklas och lär sig strategier. Svårigheterna är oftast 
desamma men beteendeproblem och stora vredesutbrott är vanligast i förskoleåldern. 
Beteendet förvärras oftast när barnet är hemma i en miljö som kräver uppmärksamhet 
från flera håll, än det beteende de visar upp i en tydlig och strukturerad skolmiljö. 
Beteendet varierar ofta mycket beroende på vem individen med autism har vid sin sida. 
Har de en vuxen med erfarenhet och kunskap vid sin sida fungerar individer med autism 
oftast mycket bättre än med mer oerfarna individer, eller då de befinner sig i 
ostrukturerade miljöer och sammanhang. 

TEACCH
I början av 1960-talet bildades en psykoanalytisk grupp vid universitetet i North 
Carolina, Chapel Hill. Denna grupp var avsedd för personer med autism och deras 
föräldrar. Man utförde psykodynamisk gruppterapi för både barnen och föräldrarna, som 
då misstänktes vara orsaken till deras barns funktionshinder (Mesibov, 1993). Bruno 
Bettelheim, en psykologiprofessor påstod under 1960-talet  att han hade löst gåtan 
bakom autism. Hans lösning var att separera barnen från deras föräldrar eftersom de, 
speciellt  mammorna var emotionellt  kyliga och därav omedvetet fientliga och 
bortstötande. Bettelheim jämförde barnen med offrena i koncentrationslägrena och 
föräldrarna med dess vakter. Det har på senare tid kommit fram att Bettelheims 
antagonism mot mammor berodde på att han överförde sin vrede så kallad 
”syndabockstänkande” ef ter s ina egna upplevelser av vakterna vid 
koncentrationslägrena. (Mesibov, Shea, Schopler, 2007). Denna syn på autism tog 
Schopler helt avstånd ifrån. Denna grupp var början till TEACCH – programmet. En 
anställd vid universitetet som hette Erik Schopler kom i kontakt med denna grupp och 
blev sedan TEACCH divisionens grundare. 

Erik Schopler och hans kollega Robert Reichler började undersöka och observera 
gruppen och insåg att de terapeutiska insatserna begränsade snarare än hjälpte. De 
ställde även hypotesen att autism orsakas av en icke identifierad organisk hjärnskada, 
och inte på grund av föräldrarnas beteende (Mesibov, Shea, Schopler, 2007). Denna 
insikt var oerhört betydelsefull för föräldrarna, nu blev de den viktigaste resursen för 
barnens möjlighet till utveckling istället för att vara orsaken till funktionshindret. 1966 
gjorde Schopler och Reichler en empirisk undersökning och prövade sina nya idéer om 
autism. De startade ett forskningsprojekt som skulle samla in information och resurser 
för att kunna genomföra ett individuellt habiliteringsprogram för varje barn. Man 
utbildade även föräldrarna till co - terapeuter för sina egna barn. Föräldrarna fick även 
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utbildning i specifika behandlingstekniker. Man hade även träffar då föräldrar och 
personal träffades. Att se på behandling på ett nytt sätt som detta visade sig överträffa de 
förväntningar man haft (Mesibov, Shea, Schopler, 2007). Projektet  fick ordentlig fart i 
North Carolina runt 1970, samtidigt som det nationella anslaget slutade att upphöra. 
Personal och föräldrar kämpade hårt för sin sak, och som ett bevis på deras uthållighet 
och engagemang grundades TEACCH divisionen av delstats riksdagen 1972 (Mesibov, 
1993)

Divisionens uppbyggnad
TEACCH = Treatment and Education of Autistic and related communication 
handicapped Children. Det innebär habilitering och undervisning av barn med autism 
och autismliknande kommunikationshandikapp. I dag ingår även ungdomar och vuxna. 
Tolerans, kompromiss, accepterande och personlig utveckling snarare än normalisering 
är nyckelbegreppen i TEACCH programmet (Mesibov, Shea, Schopler, 2007). 
Målsättningen inom TEACCH är att  minska gapet mellan personer med autism sätt att 
tänka och det som krävs för att kunna fungera tillfredsställande i vår vuxenvärld genom 
att försöka förstå vilka konsekvenserna blir av de kognitiva brister som personer med 
autism har (Mesibov, Shea, Schopler, 2007). TEACCH programmet omfattar hela North 
Carolina, USA men är uppdelat i olika regioncenter som är geografiskt spridda i North 
Carolina. Varje center är anslutet till tre viktiga resurser.

- ett universitet, 
- en klinik för diagnostik och utredning av barn med handikapp.
- ett universitetssjukhus med ansvar för den senaste medicinska forskningen och 

utvecklingen

Varje center har till uppgift att  stå till tjänst med diagnostisering, testning, bedömning 
och föräldrautbildning. Utöver detta ordnar de även social träning, yrkesträning, enskild 
handledning och stödgrupper för föräldrar och syskon. Varje regioncenter leds av en 
psykolog med forskarkompetens och med statlig befogenhet att utöva klinisk 
verksamhet (Mesibov, 1993). Denna person har ansvar för fem till sju terapeuter med 
olika yrkeskompetens. Eftersom autism är ett  livslångt funktionshinder behöver 
individer med autism hjälp från födelsen ända tills de dör. Varje region har till uppgift 
att  samordna alla de insatser som personer med autism och deras familjer är i behov av 
under hela livet. Inom TEACCH arbetar man utifrån följande fem grundvärderingar.

1. Förståelse och accepterande av personer med autism och autismliknande 
tillstånd är vår främsta prioritet.

2. Vi strävar efter excellens och har en stark arbetsmoral.
3. TEACCH- medarbetarna har en informellinställning och är inte överdrivet 

imponerade av sin egen status, profession eller befattning.
4. Allt vårt arbete präglas av en anda av samarbete och samverkan.
5. Vi söker efter det bästa hos oss själva och andra.

(Mesibov, Shea, Schopler, 2007, s. 34-37)
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Generalistmodellen   
När TEACCH programmet startade märkte man att varje familj hade kontakt med en 
rad olika experter. Det här var något som föräldrarna framförde klagomål över då de 
upplevde att varje expert enbart såg deras barn utifrån deras profession och inte utifrån 
ett  helhetsperspektiv (Mesibov, 1993). Utifrån detta utvecklades generalistmodellen. 
Man ville ha en inriktning som koncentrerade sig på de centrala behov som barn med 
autism och deras familjer har. TEACCH ser barnet i ett helhetssammanhang där både 
deras färdigheter, brister och familjesituation ingår. För att familjen ska slippa ta kontakt 
med så många experter får man en generalist som följer barnet och ser det ur ett 
helhetsperspektiv. De ska kunna ta itu med alla problem och behov som är relaterade till 
individen med autism och deras familj (ibm.). Vad är då en generalist? All personal som 
arbetar i ett av TEACCH regioncenter utbildas till generalister. Det  innebär att  oavsett 
vilken yrkestillhörighet man har, psykolog, logoped, specialpedagog, arbetsterapeut och 
så vidare ansvarar man för att individen med autism och deras familjer får samtliga 
insatser som de behöver under deras livsperiod. Man ser till barnets eller familjens 
behov och organiserar den information man fått. Genom den utbildning man genomgått 
är man förberedd att  kunna ta itu med alla tänkbara problem. På detta sätt får personer 
med autism och deras familjer en kontakt person som samordnar alla behov istället för 
ett flertal experter (Mesibov, 1993).

Samarbete mellan personal och föräldrar
Att ha ett samarbete mellan personal och föräldrar är en av de grundläggande 
principerna inom TEACCH. Samarbetet har blivit  mycket bättre än man vågat hoppats 
på. Mycket beror på att man har som utgångspunkt att föräldrarna känner och vet mer 
om sina barn, och att  de professionella vet mer om autism och att de kompletterar 
varandra effektivt. Denna kombination av föräldrarnas omsorg och erfarenhet och 
personalens professionella syn och kunskap ger barnet med autism möjlighet till det 
bästa stöd det kan få. Föräldrar och personal stöttar och hjälper även varandra vilket 
resulterar i fortsatt utveckling. Tillsammans utgör de även en politisk stark maktfaktor, 
de är ett språkrör i alla sammanhang och är med och bidrar till en ökad förståelse kring 
autism i samhället (Mesibov, Shea, Schopler, 2007).

TEACCH i skolan
TEACCH divisionen har inga egna skolor eller klasser för personer med autism. All 
skolverksamhet administreras av lokala skolstyrelser, men man har ett väl fungerande 
samarbete. TEACCH centret utbildar lärarna och står för handledning och årlig 
fortbildning. I North Carolina finns cirka 300 klasser för personer med autism där 
lärarna har utbildning i TEACCH-metoden (Mesibov, Shea, Schopler, 2007). Eftersom 
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individer med autism har svårt för att organisera sig och förstå utan hjälp och stöd är det 
viktigt med mycket struktur för att de ska fungera. Strukturen hjälper dem att organisera 
sig själva så att de lättare kan anpassa sig till omgivningens förväntningar. Struktur 
undervisningen ”structured teaching” har därför varit kärnan i TEACCH programmet 
ända sedan det startade i mitten på 1960 talet. Att individen ska utveckla sina 
färdigheter och att anpassa omgivningen efter individens behov så den blir mer 
begriplig är två komplementära mål i structured teaching (ibm.). Inom TEACCH 
använder man sig av flera olika strukturer bland annat rummets tydlighet, scheman, 
individuella arbetssystem, visuell struktur och rutiner vilka beskrivs mer ingående var 
för sig.

Klassrummets utformning: Rummets yta samt elevens individuella behov är det som i 
huvudsak ska avgöra klassrummets fysiska struktur. Hur den fysiska strukturen ser ut är 
väldigt viktigt  för personer med autism. Har man ett tydligt organiserat klassrum som 
framhäver de avsedda aktiviteterna genom att använda visuellt tydliga avgränsningar 
förstår eleven sin omgivning och sambandet mellan olika händelser mycket bättre. Den 
visuella strukturen hjälper till och påverkar de olika inlärningsstilarna positivt. Den 
tydliggörande miljön görs ofta med hjälp av möbler och inredning så att  de som behöver 
avskildhet får det och att varje del av rummet talar om av sig själv vad det  är för 
aktivitet som ska utföras i den delen av rummet. När strukturen är anpassad innebär det 
minskad oro, mindre störningar utifrån och det främjar självständigheten och 
koncentrationen hos eleverna. (Mesibov, Shea, Schopler,  2007). Hur mycket struktur 
eleven behöver är väldigt individuellt och då eleven har lärt sig fungera mer 
självständigt brukar behovet av struktur minska. Det brukar underlätta om man har ett 
gemensamt ”transitområde” där alla scheman finns placerade. Dit går eleverna för att  ta 
reda på vad de ska göra då de är färdiga. Här kan man även informera om eventuella 
förändringar som sker under skoldagen.

Scheman: Visuella scheman hjälper elever med autism då många av dem har problem 
med ordningsföljd och tidsplanering. Problem med receptivt  språk, d.v.s. att mottaga 
information är en annan svårighet detta gör att de har svårt att förstå vad de skall göra 
när de endast får muntliga instruktioner, detta kan underlättas när informationen ges 
visuellt eftersom scheman ger eleverna en kontinuerlig möjlighet att se vad de skall 
göra. Personer med autism både lär sig och fungerar bättre när de får visuella 
instruktioner jämfört med verbala instruktioner (Mesibov, Shea, Schopler, 2007). 
Schemat utgör även en viktig del av klassrummets struktur. Schemat visar vad som ska 
ske under dagen och i vilken ordning. I och med schemat kan eleverna med autism 
förstå skillnaden mellan olika händelser. De kan även förutse vad som ska ske. Det finns 
två olika typer av scheman, dels individuella och gemensamma scheman som används 
samtidigt i TEACCH klasserna. Det gemensamma schemat är sig likt vecka efter vecka. 
Det ändras bara vid utflykter eller andra tillfälliga aktiviteter. Det visar dagen för hela 
klassen med arbetspass och pauser, men det innehåller inga specifika arbetsuppgifter för 
den enskilda eleven (Mesibov, Shea, Schopler, 2007). Det gemensamma schemat är 
placerat så att alla kan se och använda det. Man går igenom det gemensamt vid 
morgonsamlingen.(Mesibov, 1995).
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Det individuella schemat hjälper varje elev att  förstå vad det ska göra under de olika 
aktiviteterna som är med på det gemensamma schemat. Huvudfunktionen med det 
individuella schemat är att det är meningsfullt för den som ska använda det. Det är stor 
variation på dessa, alltifrån lättgjorda till helt och hållet elev gjorda scheman. I schemat 
kan man använda allt ifrån föremål, bilder, ord och så vidare. Att lära sig förstå och 
använda scheman på rätt sätt leder till att individen med autism utvecklar självständiga 
färdigheter. De lär sig bland annat hur man följer anvisningar, vilket är nödvändigt  att 
kunna för att fungera i samhället som vuxen. När eleven har förstått och kan följa sitt 
schema bör man medvetet lägga in små förändringar. Dessa förändringar lär individer 
med autism att  hantera förändringar. En annan anledning till att det är bra att lägga in 
vissa ändringar är att målet med schemat är att eleverna ska känna sig trygga och kunna 
lita på sitt schema och arbeta utifrån det, inte att fastna i rutiner (Mesibov, Shea, 
Schopler, 2007).

 Det individuella arbetssystemet är viktigt om man vill att  personen med autism ska lära 
sig arbeta självständigt  utan tillsyn. Individuella arbetssystem ger eleven svar på 
följande frågor:

- Vilket arbete skall utföras?

- Hur mycket arbete är det?

- När är arbetet slutfört?

- Vad händer när arbetet är slutfört?

Arbetssystemet hjälper eleven att vara systematisk och förstå hur uppgiften ska 
genomföras och vad som förväntas av eleven under arbetspasset (Mesibov, Shea, 
Schopler, 2007). Uppgiften ska vara visuellt tydlig med ett begränsat material och ett 
tydligt slut. Det ska även innehålla information om hur uppgiften ska utföras. Detta gör 
att  eleven lättare förstår begreppet färdig. Om man inte förstår det blir arbetet i 
klassrummet både tråkigt och jobbigt. Att förstå hur mycket arbete man ska utföra, på 
vilket sätt och när det är slutfört kan innebära skillnaden mellan att en elev arbetar 
stabilt eller inte arbetar alls (Mesibov, 1995).

 Att personer med autism presterar bäst när uppgifterna visualiseras är väl känt.En 
visuell struktur kan stödja eleven. Det  beror delvis på att  dessa personer  har svårigheter 
med kommunikation. Det som är visuellt blir konkret  och tydligt vilket underlättar både 
förståelsen och inlärningen av uppgiften som ska utföras. Ett  visuellt  tydligt  material 
hjälper även eleven med autism att  urskilja de viktigaste delarna av arbetsmaterialet. 
Eftersom personer med autism har begränsad uppmärksamhetsförmåga ger visuella 
strukturer dem möjlighet att ta in information i sin egen takt (Mesibov, 1995).

 Det finns olika slags rutiner som är viktiga för personer med autismspektrumtillstånd. 
Rutiner är av stor betydelse för att  skapa en god struktur. Att ha rutiner innebär att man 
utför uppgifter på ett systematiskt och konsekvent sätt. Det finns vissa rutiner som är 
grundläggande för att lära personer med autism. De första grundläggande rutiner som de 
kan använda både i skolan och på arbetsplatsen är ”först arbete – sedan lek”, ”vänster 
till höger” och ”uppifrån och ner” (Mesibov, 1995). Om personen lär sig dessa rutiner 
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och tillvägagångssätt när de arbetar leder det till långtgående konsekvenser för personen 
i fråga. De här rutinerna betyder mycket  för deras självständighet. Rutiner hjälper till att 
reducera oro, om vi lär eleverna att följa vissa rutiner minskar risken att eleverna skapar 
egna rutiner som att röra vid alla jackor som hänger utanför salen innan man kan gå in. 
Rutiner är extra viktiga vid övergångar av olika slag. Som tidigare nämnts är det viktigt 
att  göra små förändringar i rutinerna ibland, som att ta en annan väg, byta spel och så 
vidare. Detta gör man för att i våran värld sker ständigt förändringar och då är det 
viktigt att individer med autism rustas i att hantera dessa på ett bra sätt (Mesiboc, Shea, 
Schopler, 2007).

Olika undervisningsmetoder: Att planera och strukturera undervisningen för sina elever 
kan se olika ut och göras på olika sätt. Ge stöd och anvisningar samt hitta lämpliga 
belöningar är två exempel. Anvisningarna som man ger eleven om hur en uppgift ska 
utföras ska vara enkla. De kan vara både verbala och icke verbala, vid verbal anvisning 
ska så få ord som möjligt användas. Att använda prompt som stöd kan vara bra vid 
inlärning av nya uppgifter. Talande elever kan bli tillräckligt påmind av ett stödord. 
Visuella stöd, mallar och skrivna anvisningar är som jag tidigare nämnt ett bra stöd för 
att hjälpa individer med autismspektrumstörningar (Mesibov, 1995).

Integrering 
Integrering och inkludering är två begrepp som används flitigt idag. I 
Salamancadeklarationen (2006) översätter man inclusion med integration. Brodin & 
Lindstrand (2004) anser att  det  är en viss skillnad mellan integrering och inkludering. 
Enligt Brodin & Lindstrand (2004) är eleven inkluderad om man har varit en naturlig 
del av klassen från början, och på så sätt utgör en självklarhet i den stora helheten. Om 
eleven har varit helt segregerad och placeras i en vanlig klass eller grupp av elever talar 
man om integrering. Men för att man ska kunna tala om en integrering gäller även här 
att eleven upplever sig vara en del av gruppen. (Brodin & Lindstrand, 2004)

Brodin & Lindstrand (2004) talar om fyra olika slags integrering:

- individualintegrering

- gruppintegrering

- lokal integrering

- funktionell integrering

Individualintegrering innebär att eleven med funktionshinder placeras i en vanlig klass. 
Det här är vanligt framförallt på glesbygden där eleven oftast är välbekant  och slipper 
långa resor till och från skolan.  Gruppintegrering innebär att en mindre grupp elever, 
oftast med samma funktionshinder placeras i en vanlig klass. Dessa elever har även viss 
undervisning utanför den ordinarie klassen. I den här formen av integrering sker en 
ömsesidig förståelse mellan de funktionshindrade och icke funktionshindrade eleverna. 
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Lokalintegrering innebär i princip enbart att särskolan är placerad inom samma skola 
som den ordinarie grundskolan. Det förekommer oftast inte något större samarbete och 
raster ligger oftast åtskilda i tid. I den funktionella integreringen har särskoleelever och 
grundskoleelever vissa ämnen tillsammans. Man utgår ifrån elevens förmåga och 
förutsättningar. Det  handlar oftast om estetiska och praktiska ämnen (Brodin & 
Lindstrand, 2004).
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METOD
Under metod avsnittet kommer jag att redogöra för mitt  kunskapsperspektiv, 
datainsamlingsmetod, studiens tillvägagångssätt samt etiska överväganden. Eftersom 
den kvalitativa intervjun ofta sker med öppna frågor och till skillnad från en kvantitativ 
studie saknar strikta regler skapas möjligheter för intervjuaren att visa på sina 
färdigheter, kunskaper och intuition (Kvale & Brinkmann, 2009). För att kunna skapa 
en förståelse av den information jag får kommer jag att göra tolkningar utifrån den 
förförståelse som jag har med mig. Det innebär att jag kommer att utgå ifrån ett 
hermeneutiskt perspektiv.

Kunskapsteoretiskt perspektiv
Ordet metod har sitt ursprung i grekiskan, där det betyder ”vägen till ett  mål”. På min 
väg kommer jag att använda mig av ett kvalitativt angreppssätt vars främsta syfte är att 
försöka skaffa sig en förståelse av en viss företeelse eller upplevelse (Merriam, 1994). I 
den här studien handlar det om att försöka förstå och tolka vilka möjligheterna och 
svårigheterna är i ett arbetssätt där man arbetar med funktionellintegrering av elever 
med autismspektrumstörningar i den vanliga skolan. Intresset i den kvalitativa metoden 
riktar sig mot individen, man vill ta reda på hur man tolkar och formar den verklighet 
man ingår i. Man studerar sitt område i det verkliga livet, i den kontext där det utspelar 
sig. Man arbetar induktivt, det vill säga man samlar in information och kunskap ifrån 
den aktuella kontexten, och utifrån de fakta man får kommer man fram till eventuella 
hypoteser och teorier (Backman, 1998). För att få fram den information jag behöver 
kommer jag att använda mig av intervjuer. I en kvalitativ forskningsintervju sker en 
social kunskapsproduktion genom ett samspel mellan den som intervjuar och den som 
intervjuas. Eftersom den kvalitativa intervjun ofta sker med öppna frågor och till 
skillnad från en kvantitativ studie saknar strikta regler skapas möjligheter för 
intervjuaren att  visa på sina färdigheter, kunskaper och intuition (Kvale & Brinkmann, 
2009). För att kunna skapa en förståelse av den information jag får kommer jag att göra 
tolkningar utifrån den förförståelsen som jag har med mig. Det innebär att  jag kommer 
att utgå ifrån ett hermeneutiskt perspektiv.

Hermeneutik
Hermeneutik talar man om i antikens Grekland och härstammar delvis från guden 
Hermes. Myten berättar om det berömde oraklet  i Apollotemplets mitt där prästinnan 
Pythia förmedlade obegripliga budskap, vilka orakelprästen som kallades hermeios 
skulle tolka. Dessa tolkningar skulle gripa tag djupt in i människornas liv så att de fick 
nya perspektiv och därigenom en vilja att förändra sina liv (Ödman, 2007). I likhet med 
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orakelprästernas arbete i antikens Grekland handlar hermeneutiken även idag om att 
tolka och förstå.

Förståelse
Enligt hermeneutiken är förståelsen principiellt odogmatisk. De erkänner att  man kan 
förstå på olika sätt. Vi ser ifrån olika utgångspunkter och kan inte gå utanför oss själva 
när vi studerar verkligheten. Vi bär med oss vår egen historia och förförståelse som vi 
tar med oss in i förståelsen av olika sammanhang. Att förstå innebär förnyelse och 
omskapande. För att förstå ställer vi oss ofta frågan varför? Vi försöker förstå vår 
existens, dess villkor och möjligheter (Ödman, 2007). Förståelsen fortsätter att arbeta 
med redan tolkade relationer som är förknippade med den situation som vi befinner oss 
i nu. Samtidigt har förståelsen en projektiv karaktär och refererar till framtiden. Att 
förstå innebär att man förnyar och skapar om gammal förståelse, en ständigt pågående 
process som enbart kan frysas en stund tills spiralen åter börjar rulla. När man har 
förstått  något innebär det att man ser det  på ett nytt sätt, en perspektivförskjutning/
utvidgning har skett. Det kan även leda till att självförståelsen förändras. Enligt 
Heidegger är förståelsen inte ett redskap som vi kan använda då vi är i behov av det, 
utan den är tätt  förbundet med vår existens. Förståelsen är grunden för vårt tolkande. 
Förståelse och tolkning är i ständig samverkan med varandra (ibm.).

Tolkning
Förståelse och tolkning är inte två separata verktyg utan de är starkt  förknippade med 
varandra och samspelar ständigt t.ex. i språket. Det råder dialektik och inte dualism 
emellan dem. När vi tolkar bekräftar vi det som vi redan har förstått. Vi bär alltid på en 
förförståelse av det som vi tolkar, därför är det omöjligt att göra förutsättningslösa 
tolkningar (Ödman, 2007). Vi börjar tolka när förståelsen är otillräcklig, vi tolkar för att 
vi vill förstå. Vi vill förstå för att kunna orientera oss. Vilket tillvägagångssätt använder 
man sig av när man försöker förstå och tolka? I början sker ett  planlöst letande efter en 
struktur, helhet. Vi går in i små helheter som tillsammans är med och bygger en större 
helhet. Vi pendlar mellan del – helhet – del. Detta arbetssätt betecknas den 
hermeneutiska cirkeln. Eftersom tolknings och förståelse processen saknar början och 
slut använder vissa hellre bilden av en spiral som är i ständig rörelse. Tolkning är den 
främsta kunskapsform inom hermeneutik. Detta kunskapsintresse syftar till vikten av att 
kunna behärska vår förmåga att förstå den värld vi lever i och hur våra medmänniskor 
fungerar. Vi måste ständigt omtolka vår verklighet för att kunna förstå och behärska 
den, i denna process är språket en viktig tillgång. Detta är ett hermeneutiskt 
kunskapsintresse, att  förstå den möjliga innebörden i olika kontexter som förenar 
människor både i historien, nu och i framtiden. Enligt Ödman är validitet synonymt med 
giltighet. En tolkning är valid om den är giltig med utgångspunkt ifrån det sammanhang 
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som studeras, eller på annat sätt skänker mening åt  denna kontext. Utifrån detta behöver 
inte tolkningen vara valid om jag tar med den in i ett  nytt sammanhang eller kontext 
(Ödman, 2007).

Planering och genomförande
Ni har nu fått ta del av vilka den här studiens teoretiska utgångspunkter är och i det här 
fallet handlar det  om förståelsen kring autismspektrat. Nu kommer jag beskriva hur 
själva arbetsprocessen har gått till.

Urval
I min studie kring ett individanpassat arbetssätt för individer med 
autismspektrumstörningar hade jag som kriterium att hitta ett arbetslag som arbetat med 
funktionellintegrering och gjort  det  under en längre tid för att det påverkar deras 
förmåga att bedöma vilka möjligheterna och svårigheterna med arbetssättet är. Ett annat 
kriterium för att få en helhetsbild av pedagogernas upplevelser kring arbetssättet var att 
få med alla pedagogerna  som arbetar med  eleverna, det  vill säga specialpedagog 
(Maja), assistent (Stina) samt ämneslärare (Vera). Namnen på pedagogerna är fingerade. 
Maja, Stina och Vera arbetar i samma arbetslag på en liten landsbygdsskola. Skolan har 
årskurs fyra till sex, och för tillfället 42 elever. Årskurs förskoleklass till årskurs tre 
ligger på en annan ort cirka sju kilometer bort. Under kommande läsår kommer de båda 
skolorna bli en enhet på grund av det lilla elevantalet. 

Genomförande
Först tog jag telefonkontakt med specialpedagogen på den aktuella skolan. Jag 
presenterade mitt arbete och frågade hur de ställde sig till att  delta i den. 
Specialpedagogen meddelade att hon ställde sig positiv till deltagande. Vi bestämde att 
jag skulle skicka ut missivbrev (bilaga 1) och sedan höras av. I missivbrevet 
presenterade jag mitt syfte med studien, jag informerade att deltagandet i studien är 
frivilligt och att  de kunde avbryta deltagandet när de önskade. Inom tre till sex dagar 
efter att jag skickat ut brevet tog jag telefonkontakt  med specialpedagogen och fick ett 
godkännande från henne. Telefonkontakt togs även med assistenten och ämnesläraren, 
utifrån det bestämdes tid och plats för genomförandet av intervjuerna. Alla tre 
intervjuerna genomfördes på den aktuella skolan efter skoltid.
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Som jag tidigare har nämnt använder jag mig av en kvalitativ intervjuform eftersom jag 
vill ta reda på pedagogernas upplevelser. Datainsamlingen skedde i intervjuform. 
Intervjuerna genomfördes på den skolan där pedagogerna arbetar, efter deras önskemål 
angående tid och lokal. Intervjuerna utfördes efter två intervjuguider, (bilaga 2,3) 
anledningen till att jag använde två olika berodde på att  jag ville ha reda på lite olika 
information beroende på yrkesprofession. Det var öppna frågor, så var och en av de 
intervjuade hade möjlighet att återge sin erfarenhet. Utifrån de svar som kom fram 
ställdes även följdfrågor som var av intresse utifrån studiens syfte. Jag genomförde tre 
intervjuer med specialpedagog, assistent samt klasslärare. Alla intervjuer spelades in på 
ljudband. Jag kompletterade med stödanteckningar ifall något skulle hända med 
ljudinspelningen. Intervjuerna tog mellan 20 – 60 minuter.

Analys av data
När det var dags för analysen av mina data började jag med att  lyssna igenom de 
inspelade intervjuerna. Därefter kategoriserade jag resultatet som var relevant utifrån 
mitt syfte och mina frågeställningar i följande kategorier.

Vilka är de största möjligheterna med arbetssättet?

Vilka är de största svårigheterna med arbetssättet?

Hur ser samarbetet mellan pedagogerna ut?

När jag var färdig med min kategorisering transkriberade jag utvalda bitar från 
intervjuerna som jag placerade in under respektive kategori. Därefter började jag 
sammanställa mitt material. Som jag nämnde tidigare förstår vi på olika sätt enligt 
hermeneutiken beroende på att vi har med oss vår egen förförståelse. Under 
bearbetningsprocessen av mitt material började jag planlöst leta efter strukturen / 
helheten. Det gjorde jag genom att växla mellan att lyssna på delar av intervjuerna, hela 
intervjun, alla tre intervjuerna och den kunskap jag har från den teoretiska delen. 
Genom att pendla mellan dessa delar och helheten och sedan tillbaka till delen igen 
växte en helhet  fram som resulterade i det här arbetet. För att  läsaren ska kunna sätta sig 
in i hur den aktuella situationen ser ut börjar jag med en beskrivning av skolan och 
arbetssättet.

Etiska överväganden
I missivbrevet (bilaga 1) informerade jag om studiens syfte och hur studiens 
tillvägagångssätt skulle se ut. Information lämnades kring att deltagandet var frivilligt 
och kunde avbryta när som helst. För att det skulle kännas komfortabelt  för de 
intervjuade fick de bestämma var och när intervjuerna skulle ske. Ljudbanden 
förvarades på en säker plats och kommer att förstöras när uppsatsen är färdig och 
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godkänd. Pedagogerna i studien har fingerade namn, för att deras identitet ska skyddas. 
Mina etiska överväganden utgick ifrån forskningsetiska principers rekommendationer 
kring informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav2.

Det första kravet gäller informationen, att arbetets syfte ska presenteras tydligt. 
Information om hur studien kommer att  utföras och att deltagandet är frivilligt, samt 
möjligheten att själv avbryta sin medverkan när som helst ska också meddelas till 
deltagarna i undersökningen. Vem som utför studien och under vilken instutition den 
utförs ska också presenteras antingen muntligt  eller skriftligt. Nästa krav handlar om 
informerat samtycke. Det  går aldrig att tvinga någon att delta i en undersökning. Den 
som utför studien måste ha ett godkännande av medverkan. Om de personer som ska 
ingå i studien är under 15 år bör man få godkännande från föräldrar/vårdnadshavare. 
Enligt konfidentialitetskravet ska det material som samlas in under empirin ska 
behandlas och förvaras på ett sätt  så att inga obehöriga kan få tag på den aktuella 
informationen. Namn och personuppgifter ska vara fingerade och inte gå att identifiera 
av utomstående. Slutligen gäller det nyttjandekravet. Det insamlade materialet  får endast 
användas i den avsedda forskningen/studien.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
2. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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RESULTAT
I resultatet kommer jag att redogöra för den information jag fick under intervjuerna i 
den empiriska undersökningen. Resultatet kommer att  presenteras utifrån studiens 
frågeställningar. För att lättare förmedla pedagogernas upplevelser kommer jag att 
använda mig av citat från intervjuerna. Till att  börja med ger jag en 
bakgrundsbeskrivning, här redovisas även svaren från den första frågeställningen.

Pedagogernas utbildning samt bakgrund.
Ämnesläraren har en mellanstadieutbildning. Vera har deltagit på de föreläsningar som 
har funnits tillgängliga inom autismspektrat i samband med studiedagar. 
Specialpedagogen är i grunden förskollärare, men har även en fil.kand i 
specialpedagogik samt grundskollärarutbildning i de tidiga åren.  Maja har förutom 
utbildningen kring ett  anpassat arbetssätt  för barn med autism även deltagit i flera kurser 
som RFA (Riksföreningen Autism) anordnat. Maja har en god teoretiks kunskap inom 
autismspektrat. Assistenten är barnskötare och har inte någon utbildning inom 
autismspektrat, förutom de föreläsningar som hon har deltagit på. Stina skulle gärna gå 
kursen om ett pedagogiskt  arbetssätt för barn med autism men har aldrig fått 
erbjudandet, hon har inte själv frågat om möjligheten finns. Stinas upplevelse är att hon 
har för lite kunskap om autism. Assistenten är den person som arbetar väldigt nära 
eleverna under stora delar av dagen. Teoretisk kunskap tillsammans med den 
erfarenheten hon har skaffat sig skulle underlätta i många situationer. Nu får hon gå till 
specialpedagogen och söka mer kunskap och diskutera orsakerna bakom de situationer 
som uppstår.

För tio år sedan började en elev med Aspergersyndrom på skolan. Då kunde 
pedagogerna ingenting kring hur man arbetar med dessa elever. Den nuvarande 
specialpedagogen började söka information och prövade sig fram. Efter ett år blev det 
aktuellt  med en ny  elev med autism. Personalen fick då stöd av föräldrarna som visste 
hur de ville att  skolsituationen för deras barn skulle se ut. Det resulterade i att 
specialpedagogen samt en elevassistent fick åka på utbildning kring ett pedagogiskt 
arbetssätt anpassat till barn och ungdomar med autism som RFA Utbildningscenter 
Autism anordnade. Denna utbildning bygger på TEACCH men man har anpassat den 
efter svenska förhållanden. Verksamheten har byggts upp underifrån och inte kommit 
som en påtryckning ovanifrån. Både den nuvarande och den förra rektorn har varit 
tillmötesgående vad det gäller fortbildning. De kurser som pedagogerna har önskar har 
de haft möjlighet att genomföra. På vissa av kurserna har pedagogerna själva fått  betala 
kurslitteratur. Av de som jag har intervjuat är det enbart  specialpedagogen som har 
utnyttjat möjligheten att utbilda sig inom det aktuella området.

Som mest har man haft sju elever samtidigt som har varit knutna till den lilla gruppen. I 
dag har man tre elever som är stadigt knutna till gruppen och två elever som kommer i 
ett  visst ämne. Målet med arbetet är att  eleverna ska kunna bli självständiga i sitt arbete. 
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Eleverna har ett gemensamt grundschema, sedan har varje elev sitt egna individuella 
dagsschema där de får veta exakt vad de ska göra, när de ska göra det, med vem de ska 
göra det och hur länge det  ska pågå. Det här är saker som är nödvändiga för eleverna att 
veta. Strukturen under dagen är väldigt viktig. Alla eleverna har enskilda arbetsplatser, 
en del behöver ha avskärmade arbetsplatser medan andra klarar sig utan skärmar. Alla 
elever är knutna till en hemklass. Utifrån varje elevs förutsättningar avgörs i vilka 
ämnen som eleven ska vara integrerad i hemklassen och i vilka ämnen som de ska ha 
undervisning i den lilla gruppen. Alla elever är integrerade i slöjd och idrott, efter 
elevens förmåga integreras de i ämnena religion, historia och samhällskunskap. Det är 
specialpedagogen som planerar verksamheten och oftast elevassistenten som följer med 
eleverna till hemklassen. Ibland byter de arbetsuppgifter då det är nödvändigt med lite 
omväxling. En del av eleverna i den lilla gruppen är inskrivna i särskolan och några i 
den vanliga grundskolan. Specialpedagogen lägger ner mycket tid på att tillverka 
anpassade läromedel samt att anpassa proven till varje enskild elev. Eleverna har alltid 
ett vuxenstöd under hela skoldagen.

De största möjligheterna med arbetssättet
Pedagogerna ser olika möjligheter med arbetssättet beroende på var eleven befinner sig. 
Ämnesläraren nämner mer möjligheter utifrån de vanliga eleverna, specialpedagogen 
och assistenten utgår mer ifrån den integrerade eleven. Möjligheterna skiljer sig 
beroende på om eleven är i den lilla klassen eller i hem klassen. Ett av målen med 
arbetssättet är att elevens självständighet  ska öka. Det här arbetar man mycket med när 
eleven befinner sig i den lilla gruppen.

Det  är att  få dom självständiga, målet  är att  dom ska vara självständiga 
i sitt arbete, jag ska jobba för att inte vara behövd. (Maja)

 Ett  led i en ökad självständighet är att eleven lär sig att förstå och kunna använda sitt 
dagsschema på ett korrekt sätt. När eleven befinner sig i den lilla gruppen skapas goda 
möjligheter för pedagogerna att  arbeta väldigt nära varje enskild elev. Man får en god 
inblick kring elevens förutsättningar och på vilken/ vilka utvecklingsnivåer varje 
enskild elev befinner sig på inom respektive ämne vilket  leder till att de kan anpassa 
elevernas läromedel utifrån deras egna förutsättningar. Varje elev ges även möjlighet att 
arbeta i sin egen takt. 

Hur elevens dagsform är betyder mycket för hur dagens schema kommer att se ut. När 
man arbetar nära eleverna kan pedagogerna läsa av hur dagsformen är och utifrån den 
strukturera om dagen. När man arbetar så här nära eleverna får man en god inblick och 
kan vara en förlängd arm och detta skapar förutsättningar för att eleverna ska få 
utrymme att utvecklas och bli mer självständiga. Det här är de största möjligheterna och 
fördelarna med arbetssättet i den lilla gruppen. När eleven befinner sig i hemklassen ser 
pedagogerna det utifrån ett annat perspektiv. När eleverna befinner sig i sin hemklass är 
de största vinsterna att de vanliga eleverna får erfarenhet och en ökad förståelse för att 
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vi har olika förutsättningar och behov. Eleverna ser att det finns olika lärstilar och att 
inlärning sker i olika tempo. Den här insikten öppnar upp för andra elever att  ta del av 
det arbetsmaterial som den integrerade eleven arbetar utifrån.

Att det blir tillfälle för olika lärstilar, detta tror jag är en stor fördel. 
Att man kan jobba på olika sätt (Vera).
Det  är väldigt  nyttigt för eleverna att  se att man arbetar på olika sätt 
och att man arbetar med olika material och i olika takt (Vera).

Pedagogerna anser att de borde arbeta mer flexibelt med eleverna i den stora klassen. 
Nu finns det en stor risk att arbetet blir ”för smalt”. För de flesta av de integrerade 
eleverna är den största kunskapsutvecklingen inom det sociala området. De ser hur de 
andra eleverna gör och hur de samspelar med varandra. Att  plocka in delar av 
arbetssättet från den lilla gruppen in i hemklasserna skulle öppna upp flera möjligheter 
för alla elever. Hit  har man inte kommit i praktiken ännu, det är tyvärr mycket svårare 
att utföra i praktiken än i teorin upplever pedagogerna.

De största svårigheterna med arbetssättet
En av de svårigheter som pedagogerna ser är att man har integrering för integreringens 
skull. 

Det  kan finnas en risk att man missar själva syftet med integreringen, 
då blir det inte bra för någon (Vera).

För att  integreringen ska bli bra krävs det att pedagogerna är lyhörda och 
uppmärksamma på elevernas form, i synnerhet den integrerade eleven. De måste alltid 
vara steget  före så de hinner ställa om arbetssättet efter rådande förhållanden. Det  här är 
en stor svårighet men oerhört viktigt. Om pedagogerna inte hinner med att  anpassa är 
riskerna stora att det  blir påfrestningar för eleverna. Det ökar även riskerna med att 
eleverna i hemklassen får en negativ inställning till de integrerade eleverna, och den 
integrerade eleven tillgodogör sig inte kunskaperna på ett tillfredställande sätt. Under 
många av de integrerade lektionerna är syftet med integreringen mer på ett socialt plan 
än på ett inlärnings inriktat perspektiv. Bristande kunskap och förståelse kring den 
integrerade eleven är en annan svårighet. Ofta är kunskaperna väldigt bristfälliga, vilket 
leder till att elevassistenten ofta får gå in och tillrättalägga under pågående lektionstid. 
Att arbetssättet i den lilla gruppen och arbetet i hemklassen inte ser likadant ut är en stor 
svårighet både för de integrerade eleverna och för personalen som arbetar med dem. Det 
här leder till att man under vissa lektioner känner sig mer segregerad än integrerad.

Svårigheten, det är inte anpassat. För mycket  katederundervisning. 
Man vet inte i förväg vad som ska hända. Om man visste i förväg att 
nu ska vi göra det  här så vore det en större trygghet. Om arbetssättet 
vore förankrat i den stora klassen skulle det fungera bättre (Stina).

För att kunna nå målet att få eleverna självständiga, även när de är i hemklassen krävs 
en större anpassning av ämneslärarna.
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Självständigheten skulle stärkas, nu gagnar det  inte eleven att vara i 
den stora klassen. (Stina).
Det  man önskar är ju att  eleverna kunde sitta med på samma villkor, 
att man själv skulle kunna back och försvinna lite grann (Stina).

För att  göra förbättringar och förändringar är det nödvändigt att man får mer gemensam 
planering och att det alltid är en pågående dialog mellan ämneslärare, specialpedagog 
och assistent utifrån varje enskild elevs behov. Att få till det här i praktiken är en stor 
svårighet trots att  man är ett  så pass litet arbetslag. Som det är nu planerar inte 
ämnesläraren lektionen för de integrerade eleverna. De har med sig material eller får 
hjälp under lektionerna av assistenten eller specialpedagogen.

Tiden att diskutera förändringar under dagen finns inte. Hoppsan blev 
det historia nu istället för religion.

- OJ, det har jag glömt att säga (Maja).

En svårighet är att vara uppdaterad. Om inte förändringarna kommer fram är det 
omöjligt att förbereda eleven och göra de ändringar och anpassningar som är 
nödvändiga. En del elever är i behov av att få reda på förändringar flera veckor i förtid 
för att fungera optimalt. En del elever klarar av att få veta förändringen samma dag. Hur 
pass eleven klarar av förändringar av dagsschemat är även det beroende på dagsformen. 
En annan svårighet är att anpassa läromedlen. Det finns alldeles för lite färdigt  anpassat 
läromedel. Det mesta av anpassningen görs av specialpedagogen.  

Jag gör om läromedel, man får vara en riktig uppfinnare (Maja).

Det är inte bara svårt att göra anpassade läromedel, det är svårt att få tiden att räcka till 
för både planering av dagsschema, lektioner och läromedel.

Ibland känns det  som om man jobbar två heltider fast man bara 
jobbar en. Det går åt väldigt mycket tid, jag jobbar mycket 
hemma på kvällar och helger. Det är väldigt svårt att släppa de 
här eleverna i tanken. Man vill ju att de ska komma framåt (Maja).

Hur ser samarbetet mellan pedagogerna ut?
Att arbeta på en väldigt liten skola skapar stora möjligheter för pedagogerna att lära 
känna elever och kolleger. Man träffas i personalrummet och tid att  diskutera problem 
finns både före och efter elevernas skoltid.  Även i den här frågan är det mycket svårare 
att  få det att fungera i praktiken än i teorin. Pedagogerna är överens om att det till stor 
del beror på hur stor eget intresse och engagemang man har som pedagog. 
Ämneslärarna planerar ofta mycket  lektioner tillsammans, här vore det bra om även 
assistenter och specialpedagogen skulle få en större inblick så att de får reda på hur 
lektionen är planerad. Man saknar tid att kunna sitta ner och diskutera problem och 
möjligheter på ett djupare plan, men tid till sådan reflektion finns inte utrymme för i dag
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Analys
Den empiriska studien handlar om hur man på en liten skola på landsbygden arbetar 
med ett  individanpassat arbetssätt  för individer med någon form av 
autismspektrumstörning. Man arbetar med att till viss del integrera eleven i en hemklass 
efter elevens förutsättningar. Man använder sig av individualintegrering och 
funktionellintegrering enligt den mening som Brodin & Lindstrand (2004) beskriver. 
Individualintegrering, med den innebörden att  de här eleverna bor på glesbygden och 
känner sig trygga i hemmiljön. Eleverna slipper även långa resor till och från skolan, det 
som inte stämmer överens med Brodin & Lindstrand är att de inte enbart har sin 
tillhörighet i en vanlig klass. Arbetssättet stämmer väl överens med den innebörd de 
lägger i den funktionella integreringen. På den aktuella skolan utgår pedagogerna i den 
lilla gruppen utifrån elevens förmåga och förutsättning och integreringen sker enbart i 
vissa utvalde ämnen. Tyvärr upplever en del av pedagogerna att  de under vissa lektioner 
är mer segregerade än integrerade. Om den känslan existerar på en skola med enbart 42 
elever förstår man att det är en stor utmaning att få integrering att fungera optimalt. 
Varför uppstår den här situationen kan man fundera över. Resultatet visar att det är 
viktigt att pedagogerna har ett eget intresse för arbetssättet  som driver på och motiverar 
dem. Om pedagogerna saknar ett eget engagemang kring de integrerade eleverna är det 
svårt att få arbetssättet att  fungera optimalt i alla situationer. Några ämneslärare har inte 
den ingående kunskap om vad autism innebär som Gillberg & Peeters (2001) menar är 
en förutsättning för att  lyckas i sitt  arbete med dessa elever. I Funkis utredningen (SOU 
1998:66) framkommer det att  varje lärare bör besitta kunskap om funktionshindret för 
att  kunna vara steget före och förhindra negativa konsekvenser. I det här avseendet visar 
resultatet att det stämmer väl överens med det man kom fram till i Funkis utredningen, 
att det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom detta område (SOU 1998:66).

I min studie framkommer det att  rektorn på skolan är positivt inställd till fortbildning. 
Ingen av pedagogerna upplever att de har blivit nekade en kurs som de har efterfrågat. 
Det här är helt i enlighet med vad som står i Lpo 94 (s.17). Det som är sorgligt är att 
inte alla pedagogerna känner samma motivation och behov av fortbildning inom 
området.

I resultatet framkommer det att arbetet i den lilla gruppen fungerar bra. Pedagogerna 
anpassar undervisningen och läromedlen efter elevernas förutsättningar och behov 
vilket framgår i Lpo 94 att det är pedagogens uppgift att utgå ifrån elevens individuella 
behov.  I den lilla gruppen arbetar man till stor del efter de strukturer som man använder 
sig av inom TEACCH. Klassrummet är indelat i arbetsplatser, en del är helt avskärmade 
andra inte. Vid arbetsplatserna har eleven tillgång till sitt individuella dagsschema som 
ger dem svar på frågorna vad, med vem, hur länge och i vilken ordning. Att få svar på 
dessa frågor är av stor betydelse för elever med autismspektrumstörningar eftersom de 
är i stort  behov av en god struktur för att fungera. I enlighet med Mesibov (1995) anser 
man att det är nödvändigt för eleverna att förstå sitt schema för att kunna utvecklas till 
självständighet.
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DISKUSSION
I resultatavsnittet kan ni ta del av det material som mina intervjuer resulterade i. Nu 
kommer jag att redogöra för hur jag har lyckats svara på mina frågeställningar som 
utgick ifrån pedagogernas kunskap om autism, pedagogernas samarbete och vilka 
möjligheterna och svårigheterna med ett individanpassat arbetssätt är. Jag anser att jag 
har lyckats besvara mina forskningsfrågor i min studie. I resultatdiskussionen tar jag 
upp att kunskapsnivån skiljer sig ganska mycket och att den är ganska dålig överlag. 
Det framkommer även att samarbetet mellan pedagogerna kan förbättras inom flera 
områden. Möjligheter och svårigheter som pedagogerna upplever i arbetssättet skiljer 
sig åt beroende på profession och var eleven befinner sig.

Metoddiskussion
I den empiriska studien valde jag att göra en intervjustudie, det var ett bra verktyg för 
att  kunna fånga pedagogernas upplevelse kring deras arbetssituation. Jag har endast 
gjort tre intervjuer, vilket  kan tyckas vara i minsta laget, men min avsikt har varit att 
fånga pedagogernas upplevelser och inte att göra några allmänna generaliseringar. Om 
det hade varit min avsikt hade enkäter eller flera intervjuer varit bra verktyg att använda 
sig av. Skolans storlek har också haft en avgörande betydelse för antalet intervjuer. Ett 
av målen var att få med en pedagog ifrån varje arbetskategori, det målet uppnådde jag 
då en ämneslärare en assistent  samt en specialpedagog deltog i den empiriska studien. 
Pålitligheten i studien stärks eftersom jag använde samma frågeställningar gällande 
arbetssättet. Alla pedagogerna som deltog upplevde studiens syfte som relevant, alla har 
ett  stort eget engagemang och intresse kring studiens frågeställningar. Pedagogerna 
informerades i förväg om studiens syfte, att  deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas 
om så önskades. Pedagogerna fick själva vara med och bestämma tid och plats för 
intervjuerna för att det skulle kännas bekvämt för dem. Alla tre intervjuerna utfördes på 
den aktuella skolan efter skoltid. För att säkerställa resultatets noggrannhet spelades 
intervjuerna in på ljudband. Innan jag påbörjade intervjuerna gjorde jag en 
testinspelning för att kontrollera att utrustningen fungerade, samt att  ta reda på om 
normal samtalston var tillräckligt för en god ljudkvalitet. Som en extra säkerhet gjorde 
jag även även stödanteckningar. Jag utgick ifrån intervjuguiderna. Eftersom 
pedagogerna själva fick beskriva sina upplevelser och erfarenheter uppstod flera 
tillfällen då det var nödvändigt att  ställa följdfrågor. Vid flera tillfällen under 
intervjuerna gjorde jag en avstämning så att jag hade tolkat  och uppfattat deras 
information på ett korrekt sätt.  Citat från intervjuerna har använts i resultatet för att öka 
trovärdigheten. Eftersom både ämneslärare, assistent och specialpedagog uttryckte sina 
upplevelser kring arbetssättet uppstod goda möjligheter att  gå från del till helhet. Det 
ökade möjligheterna att få en större överblick av hela skolsituationen. Resultatet i den 
empiriska studien har besvarat mina frågeställningar. För att få en större inblick i hur 
samarbetet ser ut och själv kunna göra mer utförliga tolkningar kring möjligheterna och 
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svårigheterna kring arbetssättet hade deltagande observationer varit ett bra komplement 
i min studie. Den erfarenheten får jag ta med mig i framtida arbeten.

Resultatdiskussion
Som jag har nämnt tidigare är målet att fånga pedagogernas upplevelser av att arbeta 
individanpassat med elever med någon form av autismspektrumstörning. Det är stora 
skillnader i den teoretiska kunskapsnivån om autism hos pedagogerna i studien. Maja 
som är specialpedagog har ett  stort engagemang och har på sin fritid utbildat sig både 
till grundskollärare i de tidiga åren, samt tagit en fil.kand i specialpedagogik under de 
här åren. Maja har även läst mycket litteratur och gått på många föreläsningar och 
kurser kring autismspektrat. Majas teoretiska utbildning tillsammans med den gedigna 
erfarenhet som hon har skaffat sig under årens lopp är väldigt värdefull, både för 
eleverna och personalen på skolan. En sak som jag reflekterade över under intervjun var 
Stinas känsla kring den situation som hon befinner sig i. Hennes upplevelse var att hon 
inte hade tillräckliga kunskaper om autism för att göra ett  fullgott arbete i vissa 
situationer. Under intervjun förstod jag att  Stina trots sin egen upplevelse har en väldigt 
bra förståelse och kunskap om vad autism innebär. Den kunskapen har hon införskaffat 
genom erfarenhet och diskussioner med specialpedagogen. Stina önskar att hon blivit 
erbjuden att gå utbildningen kring ett individanpassat arbetssätt för barn med autism, 
hon tror att hon skulle ha haft stor nytta av den i sitt dagliga arbete. Min egen 
uppfattning är att det är ganska vanligt att framförallt assistenter inte erbjuds tillräckligt 
med utbildning som utgår ifrån den elev som man ska arbeta med. En risk är att både 
eleven och assistenten blir lidande om man inte har tillräckligt med kunskap inom sitt 
arbetsområde. Vera som är ämneslärare har ett väldigt  intresse och engagerar sig mycket 
i de här eleverna. Tyvärr är den allmänna kunskapsnivån kring autismspektrat hos  de 
övriga pedagogerna lågt. Det är synd att skolledningen inte utnyttjar den kompetensen 
som specialpedagogen har till att genomföra internutbildningar på studiedagar.

När eleverna befinner sig i den lilla klassen anser pedagogerna att det inividanpassade 
arbetssättet fungerar bra. Här får eleverna goda möjligheter att utvecklas och öka sin 
kunskap genom att arbete med sitt egna individuella material. De får även arbeta på sin 
egen arbetsplats och i sin egen takt. Pedagogerna får dagligen nya insikter i hur små 
saker, användandet av fel ord o.s.v. kan skapa oro hos eleverna. En svårighet är att få 
tiden att räcka till, både till planering av lektionerna och anpassning av läromedel. Att 
hela tiden behöva göra om och tillverka eget material för eleverna är ett enormt arbete. 
Jag förvånas över att inte de olika läromedelsförlagen inte satsar mer på att ta fram 
anpassat läromedel för elever med svårigheter. Att specialpedagogen upplever att tiden 
inte räcker till är inte svårt att  förstå när man ser vilket arbete hon lägger ner varje dag 
på att göra dagsscheman, färdigställa arbetskorgar och anpassa läromedel utifrån varje 
elevs individuella förutsättningar.
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 Den tid då eleverna befinner sig i hemklassen går att förbättra på några områden, ett av 
områdena för att få integreringen att fungera bättre är att ämneslärarna tillgodogör sig 
mer av det arbetssätt  som man arbetar med i den lilla klassen. Det framgår i resultatet  att 
ämnesläraren själv anser att alla eleverna skulle ha stor glädje av det. Utifrån den 
informationen tycker jag att det är underligt att man inte har gjort  en gemensam satsning 
och arbetat för att använda sig mer av den struktur som man utgår ifrån i den lilla 
klassen och föra över det till den stora klassen. Att det inte går att arbeta utifrån varje 
enskild elev i den stora klassen som man gör i den lilla förstår jag, men det finns 
uppenbarligen många områden där förbättringar går att genomföra. Under vissa 
lektioner upplever assistenten att de är mer segregerade än integrerade. Vid dessa 
tillfällen ses inte den integrerade eleven som en självklarhet i klassen. Elevens egen 
upplevelse kring situationen kan jag inte veta något om, men jag anser att assistenten 
har en god förmåga att läsa av eleven och utifrån det göra en bra tolkning av situationen. 
Mer gemensam planeringstid är också önskvärt, då skulle förändringar i schemat kunna 
planeras och förberedas på ett mer professionellt sätt. Trots dessa lite negativa sidor ser 
man fördelar med tiden i hemklassen. De integrerade eleverna utvecklas mycket socialt, 
så man får se integreringen utifrån ett socialt perspektiv och inte enbart utifrån ett 
inlärnings perspektiv.

Sambandet mellan personligt intresse, engagemang och ett bra samarbete mellan 
pedagoger anser jag vara grunden för att lyckas med arbete av detta slag. Samarbetet 
mellan pedagogerna på den aktuella skolan är som nämnt inte optimalt. Gemensam 
planering och tid för reflektion och genomgång av lektionerna skulle förbättra 
situationen för alla berörda parter, men eftersom förståelse och personligt engagemang 
inte är en självklarhet har man inte hittat  lösningar på det här problemet. Om man vill 
arbeta integrerat  med elever med autismspektrumstörningar är det viktigt att man 
bygger upp ett  arbetslag som är intresserade och som vågar anta utmaningen att arbeta 
på ett  annorlunda sätt. Att  all personal ska ha utbildning inom autismspektrumet från 
början är inte en nödvändighet men att viljan och intresset för att införskaffa den finns 
är av avgörande betydelse för att vardagen ska fungera för eleverna. Då kan även 
arbetsbördan för specialpedagogen minska när flera är införstådda i hur verksamheten är 
uppbyggd och varför. Däremot är det av avgörande betydelse att det finns en pedagog 
som har en god kunskap inom autismspektrumet som fungerar som ett roder i 
arbetslaget. Ett sätt att öka kunskapen hos personalen är att bjuda in specialpedagogiska 
skolmyndigheten till en studiedag och ta tillvara på deras kompetens inom området.

Under tiden som jag har arbetar med den här studien har en undran över hur man arbetar 
med funktionellintegrering av elever med autismspektrumstörningar utifrån ett 
individanpassat perspektiv ser ut på en stor skola. Om man har svårigheter med 
förankring och kommunikation på en så pass liten skola, hur löser man det på en större 
enhet? Det här är frågor som jag överlåter åt någon annan att söka svaren på. 
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Bilaga 1

Missivbrev
     

Information och förfrågan om samtycke till medverkan i en studie 

Integrering av barn med särskilda behov i den vanliga skolan är ett aktuellt ämne just 
nu. Att  arbeta med elever som har en autismspektrumstörning är en stor utmaning, att 
dessutom arbeta med en individanpassad integrering i den vanliga skolan är ett väldigt 
intressant och fängslande område. Det väcker en nyfikenhet och ett  intresse hos mig att 
ta reda på hur det fungerar i praktiken.

Syftet med min studie är att ta reda på hur Ert arbetssätt  ser ut, och vilka möjligheter 
respektive svårigheter Ni har stött  på under de år Ni arbetat  utifrån detta arbetssätt. Min 
studie kommer att utgå ifrån pedagogens perspektiv. För att få en så bra helhetsbild som 
möjligt är min önskan att  göra en intervju med en speciallärare/pedagog, en assistent 
och en ämneslärare. Datainsamlingen kommer att  ske i intervjuform som förslagsvis 
spelas in på ljudband. Varje intervju tar högst en timme per person.Det insamlade 
materialet kommer att  förvaras på ett säkert sätt  och endast  jag som student, min 
handledare och eventuellt  examinatorn kommer att  ha tillgång till materialet. Namn och 
ort kommer att vara påhittade i min studie. Deltagandet i denna studie är frivilligt och 
kan avbrytas när som helst. Jag kommer att ta kontakt med Er inom en vecka, så vi kan 
boka in tider för intervjuerna.

Den här studien utförs av en pedagogikstuderande på Linnéuniversitetet i Växjö.

Med vänliga hälsningar:

Susanne Bramfalk

Handledare

Elisabet Frithiof

elisabet.frithiof@lnu.se

0470-708014 
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Bilaga 2

Intervju frågor till ämneslärare.

Vilken pedagogisk utbildning har du?

upplever du att du har tillräckliga kunskaper om funktionshindret autism?

Vet du vad TEAACH/tydliggörande pedagogik som man arbetar efter  i den lilla klassen 
innebär?

Upplever du att du har det pedagogiska ansvaret för den integrerade eleven de lektioner 
han är med på?

Anpassar du lektionerna så att XXX kan tillgodogöra sig kunskapen utifrån sina 
förutsättningar?

Upplever du att det finns anpassat läromedel att tillgå?

Vilka är de största möjligheterna med att arbeta med ett individanpassat arbetssätt?

Vilka är de största svårigheterna med att arbeta med ett individanpassat arbetssätt?

 

Upplever du att samarbetet med assistent  och specialpedagog är tillräckligt 
tillfredställande?

Finns det något du skulle vilja förändra /förbättra?
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Bilaga 3

   

Intervjufrågor till assistent och specialpedagog. 

Vilken pedagogisk utbildning har ni?

Upplever du att dina kunskaper om funktionshindret autism är tillräckliga?

Upplever du att ämneslärarna har tillräckliga kunskaper om autism?

Upplever ni att det är ni eller ämneslärarna som har det pedagogiska ansvaret på de 
lektioner som eleverna är integrerade?

Anpassar du lektionerna så att XXX kan tillgodogöra sig kunskapen utifrån sina 
förutsättningar?

Arbetar ämneslärarna efter samma pedagogik som ni gör?

Upplever du att det finns anpassat läromedel att tillgå?

Vilka är de största möjligheterna med att arbeta med et individanpassat arbetssätt?

Vilka är de största svårigheterna med att arbeta med ett individanpassat arbetssätt?

Upplever du att samarbetet med ämneslärarna är tillräckligt tillfredsställande?

Finns det något du skulle vilja förändra/ förbättra?
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