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1 Sammanfattning 

I denna studie undersöks grundskollärares erfarenheter av att arbeta med elever med 

Autismspektrumstörning (ASD) i den stora gruppen. Med den stora gruppen menas den vanliga 

grundskoleklassen. 

Studien bygger på en kvalitativ metod och genom semistrukturerade intervjuer intervjuas fem 

grundskolelärare med erfarenhet att undervisa elever med ASD i den stora gruppen. Frågorna är 

desamma i alla intervjuer men genom att konstruera öppna frågor och följdfrågor kan 

uttömmande svar ges. Det insamlade materialet tematiseras sedan genom en kvalitativ 

analysmetod. 

Resultatet visar att lärarnas erfarenheter av att undervisa elever med ASD i den stora gruppen 

liknar varandra i flera avseenden. Lärarna upplever ett behov att prova sig fram till att hitta rätt 

anpassningar och undervisningsmetoder för eleverna med ASD. De finner tydlighet och rutiner 

viktigt, vilket manifesteras genom tydliga scheman och instruktioner samt genomtänkt placering 

av eleven med ASD. En utmaning i arbetet är att bygga relationer med eleverna med ASD. I 

denna utmaning blir tiden en faktor som hindrar eller möjliggör relationsbyggande då lärarna 

upplever att eleverna med ASD behöver mycket tid och uppmärksamhet vilket, om lärarna tar 

hänsyn till detta, begränsar tiden med övriga elever. 
 
Nyckelord: Grundskola, fenomenologi, intervju, autismspektrumstörning, ASD. 
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1. Inledning 

Att möta en sådan heterogen grupp elever som lärare i den svenska skolan idag gör kan vara svårt 

ur ett didaktiskt perspektiv. Hur säkerställer man delaktighet och lärande hos alla elever, som har 

olika bakgrunder, kön och funktionsförmåga, och på grund av detta olika behov av stöd? 

Ett intresse för detta område har växt fram under mina år på lärarutbildningen med dess 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder, men också genom vikariearbete i grundskolan, arbete 

som elevassistent till elever med funktionsnedsättningar och som kontaktperson till en person 

med autism. I grundskolans personalrum har jag tagit del av diskussioner om hur elever med 

särskilda behov ska göras delaktiga i undervisningen, och som elevassistent och kontaktperson 

har jag ofta reflekterat över vad utanförskap har gjort för de individer som bryter mot 

funktionsnormen. 

I denna studie kommer jag att fokusera på hur lärare hanterar sitt didaktiska uppdrag i 

förhållande till elever med autismspektrumstörning (fortsättningsvis kommer 

autismspektrumstörning att förkortas ASD efter diagnosens engelska beteckning Autism 

spectrum disorder). En person med ASD, som behöver särskilda lösningar för att kunna delta i 

klassrummet, både utifrån ett lärandeperspektiv samt ett socioemotionellt deltagande, riskerar att 

utmärkas bland de andra eleverna och därmed hamna utanför. Jag är intresserad av att undersöka 

hur lärare menar att de arbetar med elever med ASD och hur de känner och tänker om sin 

lärarroll utifrån detta perspektiv. Vilka problem kan uppstå för en lärare i ett klassrum där elever 

med autismspektrumstörning inkluderas? 

2.1 Tack! 

Jag vill passa på att tacka de lärare som ställt upp med sin tid och sina erfarenheter i denna 

uppsats. De visade ett stort mått av engagemang för och kärlek till de elever med ASD som de 

undervisat under sin karriär, och jag känner mig priviligierad att ha fått träffa och samtala med 

dessa lärare. Jag vill även rikta ett stort tack till min kära vän Nathalie som med stor generositet 

och med stor kompetens om det svenska språkets skrivregler har korrekturläst denna uppsats. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund till studiens problemformulering. Problemformuleringen 

formar studiens syfte och frågeställning, tidigare forskning, teoretiska perspektiv och metod. 

Eftersom inkludering av elever med funktionsnedsättningar i skolan är ett förhållandevis nytt 

fenomen, om man ser till Sveriges utbildningshistoria, är det motiverat att i detta avsnitt 

presentera en kort historisk tillbakablick som avslutas med några röster från lärare i dagens skola 

hämtade från mediedebatten. 

2.2 Inkluderingens historia i Sverige 

År 1842 inrättades folkskolan i Sverige, vilket var första gången i den svenska historien som 

utbildning gjordes tillgänglig för en större del av befolkningen än bara de priviligierades barn. 

Detta medförde vissa problem för undervisningen (Hjörne & Säljö, 2008, s. 13). Hur eleverna 

skulle uppföra sig och vad de skulle prestera var statiskt, och de som inte höll sig till ordningen 

agades. De nya grupperna som nu kom till skolan var barn till bönder och industriarbetare som 

inte hade någon erfarenhet av att gå i skolan. Detta skiljde deras beteende från beteendet hos de 

elever med föräldrar som hade gått i skolan (Hjörne & Säljö, 2008, s. 14). Trots att fler fick 

tillgång till den allmänna skolan var det en grupp som marginaliserades: personer med 

funktionsnedsättningar. 

I och med nya medicinska upptäckter i början av 1900-talet började personer med avvikande 

beteende eller utseende att systematiskt diagnostiseras. Man benämnde många som ”sinnesslöa” 

då de inte reagerade på sinnesintryck på samma sätt som andra. Forskare hävdade att låg 

intelligens bidrog till låg moral och promiskuöst beteende, därför behövde det friska och sunda 

skyddas.  Personer med funktionsnedsättningar låstes in på institutioner där de inte fick tillgång 

till övriga samhället och där de behandlades med särskilda metoder. Under 1970-talet började 

dock föräldrar och anhöriga till barn med funktionsnedsättningar att organisera sig mot 

institutionerna, och föreningar som FUB (För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna) 

bildades. Även inom den intellektuella världen började motstånd visas (Lindqvist, 2016, s. 151; 

Grunewald, 2009; Nirje, 2003, s. 24–32). 

Efter andra världskriget hade demokratiska värden blivit allt viktigare, och vid den här tiden 

började man även att införliva personer med funktionsnedsättningar i dessa värden. 

Normaliseringsprincipen formulerades av bland andra Bengt Nirje och är idag en viktig del av 

inkluderingens historia (Assarsson, 2009, s. 20–23). Normaliseringsprincipen innebär att det ska 

möjliggöras för personer med intellektuell funktionsnedsättning att leva under samma, eller så 

nära som möjligt, villkor och enligt samma vardagsmönster som övriga personer i samhället. 

Principen ska gälla oavsett om individen har en lindrig eller grav intellektuell 
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funktionsnedsättning och oavsett vilken ålder personen har. Många nivåer av individens liv 

omfattas av principen, och för barn i skolåldern innebär principen att den sociala anpassningen 

ska ske genom ett deltagande i ett ”normalt” samhälle som står i kontrast till ett slutet samhälle, 

där enbart kontakter med andra med intellektuella funktionsnedsättningar sker (Nirje, 2003, s. 

17). 

Som en följd av motståndet från bland annat FUB och normaliseringsprincipen skapades en 

handikapppolitik där man började tala om handikapp som en social konstruktion. Man menade 

att handikapp inte skulle vara handikappande om samhället ordnades bättre, så att det blev 

tillgängligt för alla. Särskolorna, som sedan nedläggningen av många institutioner hade undervisat 

elever med funktionsnedsättningar i separata anläggningar, började under 1960-talet att flytta in i 

grundskolornas lokaler. Trots detta riskerade man med särskolan som egen skolform att 

marginalisera personer med funktionsnedsättningar, då de fick begränsade möjligheter till karriär 

och social samvaro (Grunewald, 2009; Nirje, 2003, s. 26–28). Med bland annat detta som 

bakgrund såg FN behovet av en deklaration som uppmanade medlemsländerna till inkludering av 

dessa elever i den ordinarie skolan. 

2.3 Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen antogs av 92 regeringar och 25 internationella organisationer vid 

världskonferensen om undervisning av elever med behov av särskilt stöd 1994 

(Salamancadeklarationen, 2006, s. 10). Salamancadeklarationen, med handlingsplan och 

definitioner av principer, policy och behov, anses vara en viktig referens för alla som arbetar med 

integrerad undervisning (Salamancadeklarationen, 2006, s. 43), och den har ofta påträffats i 

genomläsningen av tidigare forskning som behandlas i denna studie. Bakgrund till deklarationen 

beskrivs vara främst tre: 

• FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948) som säger att varje enskild 
människa har rätt till undervisning,  

• deklarationen standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med 
funktionshinder (1993),  

• engagemanget och strävan hos regeringar, myndigheter, kommuner, 
intresseorganisationer, föräldrasammanslutningar och hos de funktionshindrades egna 
organisationer att förbättra tillgången till undervisning för elever med behov av särskilt 
stöd. 

I deklarationen betonas behovet av att alla barn, ungdomar och vuxna med särskilda 

utbildningsbehov ska få undervisning inom det ordinarie utbildningssystemet. Man menar att 

integrationen av elever med särskilda behov i de ordinarie skolorna är det mest effektiva sättet att 

ge dessa elever en god utbildning och bekämpa diskriminerande attityder hos samhället i stort. 

Regeringar uppmanas att lagstadga om integrerad undervisning, bedriva informationsutbyte med 

länder som har erfarenhet av integrering och underlätta för föräldrar och 

handikapporganisationer att vara med i beslutsfattande kring utbildningssystemet. I deklarationen 
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står även att regeringar bör se till att utbildningen av gamla och nya lärare ska innehålla inslag om 

hur undervisning av elever med behov av särskilt stöd ska bedrivas inom den ordinarie skolan. 

Dessutom uppmanar deklarationen Unesco, Unicef, UNDP och Världsbanken att ge stöd till den 

integrerade undervisningen och stimulera undervisningsprogram för elever med behov av särskilt 

stöd genom att driva diskussioner, mobilisera lärarorganisationer, stärka forskning och bilda 

forskningsnätverk (Salamancadeklarationen, 2006, s. 10–14) 

Salamancadeklarationen är sammanfattningsvis en överenskommelse mellan flera regeringar 

och intresseorganisationer om att organisera utbildningen på ett sätt som möjliggör inkludering 

av elever med behov av särskilt stöd. Den riktar sig till regeringar samt nationella och 

internationella organ som på olika sätt ska stödja en utveckling av ett inkluderande 

utbildningssystem. 

Vi kan alltså se att personer med funktionsnedsättningar har inkluderats i den allmänna skolan 

under en relativt kort period i historien, men arbetet för inkludering har färgat av sig på 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). 

”Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande.” (Lgr11, 2017, s. 14) 

”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 
läggning, ålder eller funktionsnedsättning.” (Lgr11, 2017, s. 7) 

Dessa citat är tagna från avsnitten Skolans värdegrund och uppdrag och Övergripande mål och riktlinjer i 

Lgr 11, vilket signalerar att inkludering är grundläggande för skolans verksamhet idag. 

2.4 Inkluderingens påverkan på lärares arbete 

Föregående avsnitt visar att inkludering är något som skolan i Sverige har och fortfarande strävar 

mot. Inkluderingen har ett syfte som grundar sig i att alla elever ska ha rätt till samma utbildning, 

för att undvika segregation och marginalisering. Elever som riskerar att bli marginaliserade får 

genom inkludering ett sammanhang och blir delaktiga i samhället, och de andra eleverna får möta 

elever med andra erfarenheter än de själva och får på så sätt möjlighet att skapa förståelse för 

andra individer. 

En enkät från Sveriges Kommuner och Landsting visar dock att inkludering även innebär 

problem på många skolor. I tidningen Lärarnas, lärarförbundets medlemstidning, vittnar en lärare 

om att arbetet har blivit tyngre och svårare, och att även eleverna drabbas när konflikthanteringen 

tar tid från undervisningen (Arevik, 2017). I en film från UR Skolas serie Liv med autism menar 

pedagoger att det är viktigt att elever med ASD utan en utvecklingsstörning, i vissa fall får 

anpassad skolgång och individuellt stöd för att utveckla sin kommunikativa och sociala förmåga 

(Liv med autism – två själar samma patos, 2013, 00:00–15:00). 
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Ett uttryck som läraren i artikeln i Lärarnas, och även kollegor inom skolan som jag har pratat 

med, använder är ”inkludering till varje pris”. I denna studie är jag intresserad av att undersöka 

vad ”till varje pris” innebär. Hur upplever lärare idag att deras lärarroll och klassrum påverkas av 

inkluderingsarbetet med elever som har autism. Vilka utmaningar ställs dessa lärare inför, och hur 

löser de dem? Denna problemformulering ligger till grund för avsnitten om tidigare forskning, 

teoretiskt perspektiv, metod och analysmetod som presenteras nedan. 
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras central forskning inom områdena inkludering, autismspektrumstörning 

samt lärares erfarenheter av att arbeta i en inkluderande skola. Skidmore (2004, s. 2–9) har i en 

metastudie funnit att forskningen kring inlärningssvårigheter kan ordnas i tre olika kontexter: 

neuromedicinsk kontext, sociologisk kontext och organisatorisk kontext. Nedan kommer forskningen att 

tematiseras efter dessa kontexter. 

I avsnitt 3.1 beskrivs diagnosen autismspektrumstörning. Därefter, i avsnitt 3.2, presenteras 

forskning om vad denna diagnos har för påverkan på individers kognitiva förmågor och 

förutsättningar i den sociala och fysiska miljön. En forskningsstudie om hur lärare resonerar kring 

och arbetar med elever med behov av särskilt stöd inom den ordinarie undervisningen 

presenteras också. I avsnitt 3.3 redogörs för på vilka nivåer delaktighet och jämlikhet för elever 

med behov av särskilt stöd hindras eller möjliggörs inom den organisatoriska kontexten. 

3.1 Neuromedicinsk kontext 

I denna kontext samlas forskning som fokuserar på att förklara inlärningssvårigheter genom 

diagnoser (Skidmore, 2004, s. 2). Nedan kommer diagnosen autismspektrumstörning att 

presenteras med hjälp av dess diagnoskriterier. 

3.1.1 Autismspektrumstörning (ASD) 

Autismspektrumstörning är en vid diagnos. Den förkortas ASD efter diagnosens engelska namn: 

Autism spectrum disorder. Hur ASD yttrar sig hos olika personer beror på grad av autistiska 

drag, utvecklingsnivå och ålder. Personer med autism är därför väldigt olika, vilket är anledningen 

till att man talar om ett spektrum. De grundläggande dragen för autism är varaktig nedsättning av 

ömsesidig social kommunikation och interaktion, samt begränsade och repetitiva mönster av 

beteende, intressen och aktiviteter. För att diagnosticeras med ASD ska dessa kriterier uppfyllas, 

och de ska även ha funnits från tidig barndom och begränsa eller omöjliggöra vardaglig funktion 

(DSM-5, 2013, s. 53). 

3.1.2 Symptomtriaden 

Forskningen visar att alla med autismspektrumstörning delar svårigheter inom följande tre 

områden: social interaktion, kommunikation och fantasi. Detta oavsett vilken grad av autism 

individen har eller vilka andra tillstånd som eventuellt också förekommer hos individen (Wing, 

1998, s. 103; Cohen, 1998, s. 22). Dessa tre områden brukar beskrivas som en symptomtriad. 

Svårigheterna varierar från att inte ha någon förmåga till socialt samspel, kommunikation och 

fantasi alls, till att ha god förmåga till detta (Cashin & Baker, 2009, s. 190). 
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Nedsatt social förmåga kan ta sig uttryck i att personen med ASD har svårt att ta och behålla 

ögonkontakt. Gillberg och Peeters beskriver det som att personen med ASD har svårt att förstå 

vad andra känner, tänker och menar, och har svårt att se bakom det som syns i situationen 

(Gillberg & Peeters, 2002, s. 82). Att kunna göra detta kallas mentalisering, eller Theory-of-Mind 

(Cashin & Barker, 2009, s. 190). 

Nedsatt kommunikationsförmåga kan innefatta både verbal och icke-verbal kommunikation. Att 

inte använda prosodier (det talade språkets rytm och melodi, bland annat betoningar och 

tonhöjd), och att inte kunna tolka detsamma hos andra personer, är typiskt. På grund av bristande 

abstraktionsförmåga är metaforer ofta svåra att förstå (Cashin & Barker, 2009, s. 190). 

Nedsatt fantasiförmåga syftar i första hand till fantasins mest grundläggande funktion, nämligen 

att kunna se bortom bokstavlig information (Gillberg & Peeters, 2002, s. 82). Detta bidrar till 

olika grad av repetitivt beteende, där återkommande intressen och aktiviteter föredras framför 

nya. För vissa personer med ASD blir ett brott mot denna repetition ofta ångestfullt, medan 

andra kan hantera förändring i rutinerna bättre. För barn i skolåldern handlar den nedsatta 

fantasiförmågan ofta om en fixering vid vissa intresseområden och en oförmåga till låtsaslek 

(Cashin & Barker, 2009, s. 190). 

3.2 Sociologisk kontext 

I den sociologiska kontexten fokuserar forskningen på hur inlärningssvårigheter kan påverka 

socialt samspel (Skidmore, 2004, s. 4). Nedan presenteras forskning om hur den fysiska och 

sociala miljön inverkar på elever med ASD (avsnitt 3.2.1), men även på andra elever med behov 

av särskilt stöd (avsnitt 3.2.2). Även en central forskningsstudie som behandlar lärares 

meningsskapande kring det politiska uppdraget en skola för alla presenteras (avsnitt 3.2.3). 

3.2.1 Kognitiv profil 

Många med ASD delar vissa kognitiva drag, vilka utmärker sig extra mycket i 

undervisningssammanhang. Dessa drag kan innebära svårigheter i att delta i undervisningen, och 

det kan krävas speciella hjälpmedel eller undervisningsmetoder för att kompensera dem. 

Bearbetning av auditiv och språklig information är långsammare hos personer med ASD (än hos 

vissa personer utan ASD) vilket kan försvåra förståelsen av instruktioner i klassrummet. Visuell 

bearbetning kan däremot vara en styrka hos personer med ASD, vilket kan utnyttjas av läraren i 

undervisningssituationer. Däremot kan bearbetningen av den visuella informationen försvåras om 

eleven samtidigt ska bearbeta verbal information (Hume, 2013, s. 27). 

Förutom svårigheter med att bearbeta sinnesintryck kan det vara svårt för personer med ASD 

att förstå hur information hänger ihop i ett sammanhang, och fokus läggs istället på detaljer i 

exempelvis en instruktion eller berättelse. Detta gör det svårt att förstå abstrakta begrepp 

eftersom den nya informationen inte kopplas till tidigare kunskaper eller erfarenheter, utan 

bearbetas bitvis. Förmågan till planering, arbetsminne och flexibilitet är försvagad hos personer 
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med ASD. Därför kan de ha svårt att genomföra en uppgift som innehåller många steg eller 

ändra fokus från en uppgift till en annan. Koncentrationssvårigheter och gränslöshet gör det svårt 

att fokusera och behålla fokus på det relevanta i en undervisningssituation. Fokus kan läggas på 

oväsentliga saker i klassrummet, som formen på en skugga på bänken istället för på vad läraren 

säger (Hume, 2013, s. 27). 

3.2.2 Den sociala och fysiska miljön 

ASD kan alltså påverka hur eleven lyckas i undervisningssammanhang. Berhanu & Gustavsson 

(2009, s. 91) har identifierat den sociala och fysiska miljön som en aspekt som möjliggör eller hindrar 

delaktighet och jämlikhet i skolan för elever med funktionsnedsättningar. Den sociala miljön 

syftar till hur delaktighet möjliggörs genom hur eleverna interagerar med varandra, hur grupper är 

ihopsatta, hur klassrummet är ordnat, klassrumsklimat samt hur attityder till olikheter och 

samarbete är (Skolverket, 2006, s. 49). Den fysiska miljön är i sin tur de materiella och yttre 

förutsättningarna som antingen möjliggör eller hindrar gemensamma aktiviteter, exempelvis 

klassrumsstorlekar (Berhanu & Gustavsson, 2009, s. 91; Skolverket, 2006, s. 44). 

3.2.3 Lärares meningsskapande 

Forskning som beskriver lärares meningsskapande av sitt yrke kräver en egen rubrik då en sådan 

är särskilt viktig för just denna studie. Inger Assarssons har i sin avhandling Talet om en Skola för 

Alla genom diskursanalys studerat hur pedagoger skapar mening i det politiska uppdraget ”en 

skola för alla” (Assarsson, 2007. s. 18). Assarsson lät den personalgrupp som skulle delta i studien 

läsa utdrag ut Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande, som hade haft betydelse för den nya 

lärarutbildningen och hur det specialpedagogiska programmet hade utformats, och dessa innehöll 

tolkningar av den politiska intentionen om att skapa en skola för alla (Assarsson, 2007, s. 102). 

Efter gruppsamtal, dagboksanteckningar och enskilda samtal kunde Assarsson identifiera sju 

fenomen kring vilka pedagogernas samtal och anteckningar kretsade: rättvisa, integrering, elevers 

olikheter, delaktighet, acceptans, föräldrasamverkan och att organisera undervisningen (Assarsson, 2007, s. 

105). Två faktorer som ansågs vara betydande för att kunna genomföra det politiska uppdraget 

om en skola för alla var tiden och rummet (Assarsson, 2007, s. 106). Lärarna återkom ofta till att 

tiden inte räcker till, vilket är ett tema i studien som Assarsson låter få ett eget avsnitt. Det 

uppstår en frustration hos lärarna då det finns en skillnad mellan den tid som finns tillgänglig och 

lärarnas önskemål om vad de behöver, exempelvis; vidareutbildning, planeringstid och 

konkretiserande undervisning. Det nya uppdraget om en skola för alla blev något som lades till 

det som redan ingick i läraruppdraget, vilket bidrog till en frustration kring maktlösheten över 

tiden (Assarsson, 2007, s. 202). Studien ger inga konkreta förslag till hur man i skolorna bör 

hantera uppdraget om en skola för alla, utan den är däremot menad att utöka samtalet om 

läraruppdraget (Assarsson, 2007, s. 242). 
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3.3 Organisatorisk kontext 

I den organisatoriska kontexten förklaras i forskningen att inlärningssvårigheter beror på hur 

skolan organiseras (Skidmore, 2004, s. 7). Nedan presenteras forskning om vilka faktorer inom 

skolan som förhindrar eller möjliggör delaktighet och jämlikhet för elever med särskilda behov. 

Girma Berhanu och Bertil Gustavsson (2009, s. 83) har i en metastudie granskat texter med 

hög vetenskaplig kvalitet, alltså artiklar som är referentgranskade, doktorsavhandlingar, tidskrifter, 

forskningsrapporter, offentliga utredningar, böcker, konferensbidrag, bokkapitel och uppsatser. 

Sökorden i studien var delaktighet, jämlikhet, inkludering, skolsektor, elever med funktionshinder och 

integrering. De engelska motsvarigheterna användes också. Genom studien fann de faktorer som är 

viktiga för att möjliggöra delaktighet och jämlikhet. Många utav dem rör skolsystemets olika 

aktörer, där även styrdokument ingår. Attityder och handlande i dessa spelar alltså stor roll för 

huruvida elever med funktionsnedsättningar blir delaktiga och jämlika i skolan (Berhanu & 

Gustavsson, 2009, s. 86). Faktorerna som valts ut för denna studie är: resurser, skolledningens attityd, 

samverkan, betygsättning, pedagogik och professionalism. Detta eftersom de är mest relevanta i 

förhållande till studiens syfte och frågeställning. 

3.3.1 Faktorer som hindrar eller möjliggör jämlikhet och delaktighet 

Faktorn resurser är sådana som används för fortbildning och till att skapa mindre klasser, och de 

indikeras vara fördelaktiga för elever med funktionsnedsättningar (Berhanu & Gustavsson, 2009, 

s. 86). Bonesrønning (2003, s. 964) visar med sin studie att vissa mindre grupper av elever 

presterar bättre ju mindre klasser de ingår i. 

En annan faktor i forskningen visar att skolpersonalens förhållningssätt är beroende av 

skolledningens attityd till det specifika funktionshindret, kring vilket skolledningen bör ha kännedom 

om och kunskap kring (Berhanu & Gustavsson, 2009, s. 88). Att skolledningens attityd och 

kunskap har så pass stor påverkan på ifall inkludering av elever med funktionsnedsättning sker 

eller inte har bland andra James Griffith (2004, s. 338, 350) bevisat genom en kvantitativ studie av 

117 grundskolor.  Inger Assarsson beskriver i diskussionen i sin avhandling Talet om en skola för 

alla (2007, s. 2017) att det inom verksamheten måste finnas stöttning för pedagogerna att hantera 

pedagogiska dilemman. Pedagogerna i Assarssons studie talar ofta om en osäkerhet kring hur de 

ska hantera krav som ställs på dem, i form av elevers måluppfyllelse, i förhållande till elevers olika 

behov och förmågor, och att organisationen behöver stötta lärarna i sitt uppdrag för att undvika 

utbrändhet. 

Faktorn samverkan som finns i den undervisning som gynnar delaktighet och inkludering har 

delats upp i fem områden: 

• lärarsamarbete 

• undervisning som bygger på samarbete mellan elever 

• individuell planering 

• problemlösning genom samarbete 
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• heterogena grupperingar 

I arbetet med den individuella planeringen är det viktigt att samverka med föräldrar, vilka aktivt 

bör delta för att hantera den komplexitet som vissa funktionshinder kan ha. Av samma anledning, 

för att skapa en helhetssyn av eleven och funktionshindret, är det även viktigt att samverka 

mellan professioner (Berhanu & Gustavsson, 2009, s. 89). I Inga-Lill Jacobssons forskning kring 

skolsituationen för elever med syndromdiagnos redogör hon för att en väl fungerande samverkan 

mellan skola, hem och övriga verksamheter hjälper skolpersonalen att möta eleverna med 

syndrom, då de får en helhetsförståelse för elevens livssituation (Jacobsson, 2002, s. 103). 

Hur bedömning och betygssättning sker har stor inverkan på hur elever i behov av särskilt stöd 

presterar. Det viktigaste är att dessa elever ges tillräckligt med tid vid provtillfällen, som vid 

studiens genomförande menas vara det som till störst del ligger till grund för betygsättningen, och 

att man undersöker om elever med funktionsnedsättningar kan visa sina kunskaper på andra sätt 

(Berhanu & Gustavsson, 2009, s. 89). Skolverket menar att på vilket sätt lärarlagen tänker 

påverkar hur tillgänglig utbildningen och lärandet blir för alla elever; talar och tänker lärarlaget 

om detta får eleverna större möjlighet att nå måluppfyllelse (Skolverket, 2006, s. 65–66). 

Skolverket intervjuade i sin rapport politiker, tjänstepersoner rektorer, skolpersonal utifrån 

studiens frågeställningar. Intervjuer av elever skedde i strukturerade samtal i mindre grupper. 

Detta kompletterades även av observationer i olika skolsituationer (Skolverket, 2006, s. 26–27). 

Elever med ASD har ofta svårt att visa sina kunskaper på grund av att uppgifter och instruktioner 

i klassrummet inte är anpassade efter de svårigheter som kommer med ASD (se 

symptomtriaden). Förr diagnostiserades 75 procent av de med ASD även med 

inlärningssvårigheter, medan den siffran ligger ni på 16–30 procent, på grund av mer kunskap om 

ASD och bättre testmetoder (Hume, 2013, s. 26). 

3.3.1.1 Pedagogik, didaktik och professionalism 

Faktorerna pedagogik och didaktik samt professionalism behandlas här med en egen underrubrik då de 

är särskilt centrala för denna studie som ju ämnar studera lärares erfarenheter av sitt yrke. 

Pedagogik och didaktik är av betydelse för delaktigheten, bland annat genom pedagogiska 

strategier och läromedel som är anpassade efter elevernas särskilda behov (Berhanu & 

Gustavsson, 2009, s. 92). Genom en fallstudie ville Barbro Alm och Claes Nilholm (2010) 

utveckla en metod genom vilken det är möjligt att studera hur inkludering yttrar sig i klassrum 

och vad eleverna upplever att inkludering är. De menar att sådana studier är viktiga för att 

kartlägga vilka lärandestrategier som är gynnsamma för inkluderande processer. De valde att 

utföra studien i en skola som verkade vara mer inkluderande än andra skolor och som hade en 

väldigt heterogen elevgrupp. Författarna följde klassen under årskurs 5 och 6 (Alm & Nilholm, 

2010, s. 242). Datainsamlingen skedde genom flera metoder vilka hade olika syften för studiens 

resultat: observationer i klassrummet och intervjuer med lärare och elever för att få fatt i deras 

syn på olikheter i klassrummet; enkäter, sociogram och insamling av dikter skrivna av eleverna 
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som användes för att undersöka social inkludering; intervjuer med lärarna om vilka 

lärandestrategier som används i klassen för att gynna inkluderingen. Intervjuerna var 

semistrukturerade och utfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 4). I intervjuerna 

fokuserade man på klassens historia, lärandestrategier och lärarnas syn på barnen (Alm & 

Nilholm, 2010, s. 243). Det intervjumaterial som rörde synen på olikheter, vilket är ett kvalitativt 

material, analyserades tematiskt med hjälp av Braun och Clarks (2006, s. 35) modell. Resultaten 

delades in i följande kategorier: 

• i vilken mån klassrummet är inkluderande 

• vilka strategier lärarna använde 

• vilken uppfattning eleverna hade av klassrummet. 

I den första kategorin framkom två teman kring hur man såg på olikheter: olikheter som en 

tillgång och olikheter som ett problem. Nästan alla deltagare i studien beskrev att olikhet är något 

positivt, men några beskrev även att olikheter kunde vara problematiskt. Lärarna växlade mellan 

att se elevernas olikheter som en tillgång och att se dem som individuella svagheter, exempelvis 

svårigheter att förstå instruktioner (Alm & Nilholm, 2010, s. 245). Den sista kategorin beskriver 

att eleverna i studien trivdes i sin klass och tyckte om arbetsformerna och klasskamraterna. 

I kategorin om lärarnas strategier kunde sex strategier kartläggas, nämligen: 1) Anpassa 

instruktionerna till elevernas individuella behov. 2) Ha tydliga ramar i klassen gällande regler i 

klassrummet, ha tydlig och synlig planering av skoldagen och ta tag i problem så fort de uppstår. 

3) Utnyttja grupparbete för att stärka lärandet och de sociala färdigheterna. 4) Skapa goda 

relationer med föräldrarna. 5) Låta eleverna diskutera i alla ämnen och uppmuntra till 

problemlösning i grupp. 6) Vara positiv och respektera eleverna, samt ha ett lågaffektivt 

bemötande (Alm & Nilholm, 2010, s. 246–247). 

Professionalism är en viktig faktor för hur mycket elever med funktionshinder är delaktiga i 

skolans olika aktiviteter, och den beskriver Bernahu & Gustavsson som lärarens kunskaper, 

kontinuerlig fortbildning och samverkan med andra lärare och professionella grupper (2009, s. 

93). Skolverket (2006) beskriver att läraruppdragets komplexitet innebär att kompetensutveckling 

krävs, men att det ofta är specialpedagogen eller annan person med särskild kompetens om 

funktionsnedsättningar som får stå för den kunskapen på skolan (Skolverket, 2006, s. 63). 

3.4 Sammanfattning 

Genom den forskning som har redovisats ovan ritas en karta upp av det forskningsområde som 

denna studie tillhör, nämligen lärarens strategier och erfarenheter kring att skapa ett klassrum där 

delaktighet för elever med funktionsnedsättningar möjliggörs. De metoder som använts är dels 

kvalitativa studier som har använt observationer, intervjuer och enkäter som 
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datainsamlingsmetoder, dels metastudier som har delat upp forskningen i faktorer. Denna studie 

placerar sig bland den tidigare forskningen genom att frågeställningar, datainsamlingsmetod och 

analysmetod återspeglas, något som kommer att skrivas fram i respektive avsnitt. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras teoretiska utgångspunkter genom vilka studiens empiri kommer läsas. Studien 

kommer i likhet med Assarssons studie Talet om en skola för alla (2007) att göra anspråk på att 

beskriva lärares erfarenheter. Men den diskursteori som Assarsson använder är inte centralt i 

denna studie. Istället används det teoretiska perspektivet fenomenologi (se avsnitt 4.2), vilket ger 

förutsättningar för att studera och tematisera erfarenheter. Studiens ämne är specialpedagogiskt 

då det rör sig om undervisning för elever som på olika sätt behöver särskilt stöd för att 

tillgodogöra sig undervisningen. Specialpedagogikens tre perspektiv beskrivs, av vilka 

dilemmaperspektivet är det mest centrala för studiens syfte och forskningsfrågor, då de inte går 

att svara på med hjälp av enbart ett kompensatoriskt eller kritiskt perspektiv (se avsnitt 4.1). 

Begreppen inkludering, funktionsnedsättning och andrafiering är centrala begrepp för analysen och 

beskrivs därför nedan (se avsnitt 4.3). 

4.1 Specialpedagogik – tre perspektiv 

Att arbeta med elever med ASD innebär att arbeta med elever med behov av särskilt stöd. 

Specialpedagogiken är en mångfasetterad disciplin inom både forskning och praktik, och den 

omfattar flera olika perspektiv som erbjuder olika slags möjligheter att lösa de utmaningar som 

kan uppstå i arbetet med elever med behov av särskilt stöd. Specialpedagogiken är speciell i 

förhållande till den normala pedagogiken, och de tre olika perspektiv som kommer att beskrivas i 

det följande erbjuder olika sätt att ordna specialpedagogiken. 

Ursprungligen uppstod specialpedagogiken då vissa barn inte passade i vanliga skolor utan 

behövde en egen pedagogik (Ahlström, Emanuelsson och Wallin, 1986, s. 12). Att framhålla att 

vissa elever avviker från en normalitet har resulterat i kritik mot specialpedagogisk verksamhet. 

Däremot har även positiva aspekter följt av att skilja ut vissa individer som avvikande, nämligen 

att man genom att identifiera olika grupper bättre kan möta deras behov och skapa en utbildning 

som tar hänsyn till svårigheter och undanröjer hinder (Nilholm, 2003, s. 9–10). Traditionellt delas 

specialpedagogiken upp i tre olika perspektiv, vilka Claes Nilholm, professor i pedagogik med 

inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala Universitet, benämner som det kompensatoriska 

perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. 

 Det kompensatoriska perspektivet är det perspektiv som länge dominerat inom 

specialpedagogiken. Det går ut på att, som namnet förtäljer, kompensera för individers brister. 

Man försöker identifiera egenskaper som är problematiska hos individen. Detta förutsätter att 

kriterier bestäms för vilka egenskaper som är problematiska, vilket gör att en grupp av individer 

med samma egenskaper sätts samman, och gruppens problemegenskaper försöker förklaras 

neurologiskt och psykologiskt. Problemen inom detta perspektiv åläggs individen själv, och 
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specialpedagogiken blir att kompensera för de brister eller problembeteenden som individen 

uppvisar (Nilholm, 2003, s. 15–16). 

Det kritiska perspektivet riktar kritik mot det kompensatoriska perspektivets fokus på att 

problemet ligger hos individen, och menar istället att det viktigaste är vad samhället gör med 

individers olikheter. Kunskap ses som relativt till gruppers olika intressen, och 

specialpedagogiken borde enligt detta perspektiv upphöra och ersättas av en skola som kan möta 

varje elevs individuella behov (Nilholm, 2003, s. 17–19). 

Dilemmaperspektivet i sin tur är sprunget ur kritik mot det kritiska perspektivets närmast 

utopiska ideologi (Nilholm, 2003, s. 19). Grunderna för dilemmaperspektivet beskrivs av 

exempelvis Clark, Dyson och Millward. De menar att de föregående perspektiven har gett sken 

av att kunna lösa de problem och dilemman som utbildningssystemet ställs inför, i fråga om 

individers olika behov. De menar att Salamancadeklarationen är en sådan yttring där inkludering 

skulle lösa problemet (Clark, Dyson & Millward, 1998, s. 166). Ett alternativt perspektiv skulle 

kunna användas för att undvika att reducera specialpedagogik, som är en komplex pedagogik, till 

att vara endast ett perspektiv. Genom dilemmaperspektivet kan varje situation lösas, eller försöka 

lösas, med den bäst lämpade strategin (Clark, Dyson & Millward, 1998, s. 170–171). Vidare 

menar Nilholm att kunskap kring hur olikheter inom skolan tar sig uttryck är centralt inom 

dilemmaperspektivet (Nilholm, 2003, s. 19). 

4.2 Fenomenologi 

Fenomenologi som teoretiskt perspektiv har sitt ursprung i samhällsvetenskapen och uppkom 

som ett komplement till positivismen, som i första hand lägger fokus på mätningar och statistik. 

Fenomenologins strävan är att bland annat undersöka människors uppfattningar, attityder och 

känslor, istället för att söka orsakssamband. I första hand lyfter perspektivet fram mänskliga 

erfarenheter, vilka upplevs direkt utan abstrakta begrepp. Fenomenologens uppgift är inte att 

tolka informanternas erfarenheter eller analysera dem, utan att presentera dem så troget originalet 

som möjligt. Fenomenologer menar också att de som ingår i en grupp delar uppfattning om 

sinnesintryck, vilket är nödvändigt för att de ska kunna förstå varandra. Däremot talar man om 

multipla verkligheter där fenomen kan betraktas olika beroende på vem som betraktar, när den 

personen betraktar och hur personen betraktar. Varje betraktelse av verkligheten är giltig i sig och 

måste erkännas som sådan. Olika uppfattningar och versioner om hur saker och ting är tillåts 

alltså – det finns ingen universellt rätt förklaring. De uppfattningar och versioner som ges är dock 

inte helt personliga utan delas, med nödvändighet, av grupper, samhällen och kulturer 

(Denscombe, 2009, s. 109–114). 



 

 20 

4.3 Begrepp 

I det följande kommer begrepp som är viktiga för denna studie att förklaras och definieras. 

Begreppen återkommer främst i studiens analysdel (se avsnitt 7). 

4.3.1 Inkludering 

I denna studie kommer begreppet inkludering att användas istället för det historiskt mer vanliga 

integrering. Länge använde man ordet integrering när man pratade om det fenomen som man idag 

benämner inkludering. Det är exempelvis med integrering man i Slamancadeklarationen har 

översatt det engelska begreppet inclusion. Jan Tøssebro, doktor i sociologi och professor i socialt 

arbete vid Universitetet i Trondheim i Norge, använder begreppet integrering, men nämner 

samtidigt att man inom en pedagogisk kontext har börjat övergå till att använda inkludering 

(2004, s. 13). Tøssebro menar att begreppet integrering motsäger sig själv; om man säger att ett 

barn är integrerat i en klass säger man indirekt att det barnet egentligen är segregerat, då det 

uttryckligen lyfts fram att barnet är integrerat och inte från början en självklar del av gruppen 

(Tøssebro, 2004, s. 12). Skillnaden mellan begreppen kan exemplifieras i skolans verksamhet: 

Integrering bidrar till grundtanken om att avvikande barn ska passas in i en skola som inte har 

anpassats efter att barn i grunden är olika. Inkludering bidrar istället till tanken om att skolan ska 

organiseras på så sätt att man utgår från och drar nytta av att alla barn i grunden är olika 

(Nilholm, 2006, s. 14). 

4.3.2 Andrafiering 

För att förhindra att förtryckande attityder uppstår och manifesteras i skolor har forskare främst 

studerat två olika nivåer av förståelse: dels att förstå hur förtryckande attityder uppstår, dels hur 

man arbetar för att motverka dem. Kevin Kumashiro har ordnat de två olika nivåerna av 

förståelse till fyra olika synsätt: undervisning för den andre, undervisning om den andre, undervisning som 

kritiserar privilegier och andrafiering och undervisning som förändrar eleverna och samhället (Kumashiro, 

2000, s. 25). Kumashiro använder termen other, vilken i svensk översättning blir den andre. Den 

andre refererar till grupper som är marginaliserade i samhället för att de står utanför normen. Det 

kan i skolsammanhang vara elever med annan hudfärg än vit, elever med en lägre 

socioekonomisk bakgrund än övriga eller elever som har en funktionsnedsättning (Kumashiro, 

2000, s. 26). 

Det första synsättet på att arbeta mot förtryck fokuserar på att förbättra den andres 

upplevelser. Det innebär att de som arbetar inom skolan inser att skolor kan vara en plats där den 

andre utsätts för förtryck, och att man erbjuder säkra och stärkande platser för den andre. 

Undervisningen måste även formas så att olikheter uppmuntras och ses som positiva 

(Kumashiro, 2000, s. 26–29). Det andra synsättet handlar om att undervisa alla elever om den 

andre, oavsett om de är priviligierade eller marginaliserade, då kunskapen om den andre ofta är 
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begränsad eller färgad av fördomar (Kumashiro, 2000, s. 32). Undervisning som kritiserar privilegier och 

andrafiering handlar om att lärare och elever behöver undersöka varför vissa grupper är 

andrafierade, men också varför vissa grupper är priviligierade (Kumashiro, 2000, s. 35–36). Det 

fjärde och sista synsättet, undervisning som förändrar elever och samhälle, uttrycker att förtryck 

upprätthålls genom skadliga diskurser och upprepning av skadlig historia (Kumashiro, 2000, s. 

40). 

4.4 Användning av den teoretiska utgångspunkten 

Fenomenologi, specialpedagogik och de beskrivna begreppen kommer på olika sätt att användas i 

denna studie. Fenomenologi som teoretisk utgångspunkt erbjuder ett sätt att se på studiens ämne, 

datainsamling och empiri, nämligen att kunna sätta fokus på de intervjuade lärarnas erfarenheter, 

känslor och tankar kring fenomenet att undervisa elever med ASD i den stora gruppen. 

Specialpedagogik och dess tre perspektiv ger kunskap om olika sätt att se på elever i behov av 

särskilt stöd och hur dessa elever kan erbjudas stöd i grundskolan. Begreppen inkludering, 

funktionsnedsättning och andrafiering används i analysen av den insamlade empirin (avsnitt 7). 
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5 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur grundskollärare resonerar kring sina erfarenheter av 

att undervisa elever med ASD. 

5.1 Frågeställning 

De tre frågeställningar som studien ska svara på är: 

1. Hur beskriver lärare att de formar sin undervisning för att stödja elever med ASD? 

2. Vilka utmaningar beskriver lärare att de ställs inför i deras arbete med att stödja elever 

med ASD? 

3. Hur möter lärarna dessa utmaningar och hur resonerar de kring dem? 
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6 Metod 

Nedan kommer metoder för datainsamling och analys att presenteras. I dessa kommer den 

tidigare beskrivna fenomenologin att återspeglas. För att ha möjlighet att få fatt i något så 

abstrakt som erfarenheter och känslor, vilket denna studie gör en ansats till att få, krävs en metod 

som tillåter målgruppen att fundera och flyta ut i sina resonemang. Därför används 

datainsamlingsmetoden semistrukturerad intervju (se 6.1). Analysmetoden är densamma som den 

som Alm och Nilholm använder i sin studie, vilken presenteras i avsnittet om tidigare forskning. 

Den är i sin tur hämtad från Braun & Clarke (se avsnitt 6.2). Därefter presenteras studiens 

material, kontext och deltagare (se 6.3), validitet och reliabilitet (se 6.4), etiska överväganden (se 

6.4), metodreflektion (se 6.5) och studiens upplägg (se 6.7). 

6.1 Metod för datainsamling 

Den datainsamlingsmetod som har använts i denna studie är semistrukturerad intervju. Den 

metoden tillåter data där uppfattningar och erfarenheter får komma fram (Denscombe, 2009, s. 

233). Metoden är kvalitativ och kan därför ge en djupare förståelse för lärares tankar kring lärares 

erfarenheter av att arbeta inkluderande med elever med ASD, och den ger utrymme för att lägga 

stor vikt vid analysen och kopplingen till tidigare forskning. I de kvalitativa intervjuerna kan fokus 

läggas på resonemang kring lärarnas erfarenheter av sin undervisning (Dalen, 2015, s. 14–15). 

Följdfrågor kan ställas, och fördjupning kan göras i vad lärarna faktiskt har upplevt i sin 

undervisning av elever med ASD (Bell & Waters, 2016, s. 189). 

Intervjuerna var semistrukturerade med förberedda frågor och följdfrågor, men ordningen var 

inte fast och informanterna tilläts utveckla sina tankar (Denscombe, 2009, s. 235). Då det 

teoretiska perspektivet var fenomenologiskt krävdes att intervjuaren så långt det går stänger av 

sina egna övertygelser för att kunna se den information som gavs så klart som möjligt, inte enbart 

utifrån sin egen världsuppfattning (Denscombe, 2009, s. 116). På grund av detta undveks 

värderande begrepp i intervjuerna, och frågorna att konstruerades så öppna som möjligt. 

6.2 Metod för bearbetning och analys 

Likt studien av Alm och Nilholm (2010), som presenteras i avsnittet om tidigare forskning, 

bearbetades och analyserades datan tematiskt likt Braun och Clarkes (2006) modell (se bilaga 3). 

Den består av sex steg genom vilka datan bearbetas. I det första steget bekantar sig författaren 

med datan för att förstå undermeningar och mönster. För att kunna göra detta transkriberades 

intervjuerna, i vilka även noteringar och anteckningar gjordes (Braun & Clarke, 2006, s. 16–17). I 

steg två konstruerades en första lista över vad i datan som är intressant, vilket även ordnades i 

gemensamma grupper (ibid, s. 18). När detta var gjort började steg tre, där teman söktes. De 
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noteringar och grupper som fanns i steg ett och två sammanfördes nu till mer övergripande 

teman (ibid, s. 19). För detta användes utskrivna kopior av de transkriberade intervjuerna, på 

vilka markeringar gjordes med olika färger för att sammanföra noteringar och grupper till teman. 

I steg fyra omarbetades de första temana för att se om alla gick att använda, om vissa teman 

saknade tillräckligt med data för att beläggas eller om vissa teman borde delas upp i mindre 

grupper. I slutet av denna fas bestämdes de slutgiltiga temana (ibid, 20–21). Steg fem gick ut på 

att definiera essensen av vad temana innebar och namnge dem därefter (ibid, s. 22). Att slutligen 

presentera temana i analysen utgjorde steg sex. Här valdes citat ut ur datan som väl 

representerade och exemplifierade temana (ibid, s. 23). När temana behandlades i analysen 

användes begrepp och teorier ur avsnittet om teoretiska utgångspunkter (se avsnitt 4). 

Frågeställningen (se avsnitt 5.1) syftade till att fenomenologiskt beskriva hur de intervjuade 

lärarna har erfarit arbetet med elever med ASD och vilka svårigheter de upplever i det arbetet. 

Genom att tematisera informanternas svar utifrån återkommande begrepp, ord eller känslor 

kunde en ansats göras till att beskriva lärares erfarenheter inom detta område. 

6.3 Material, kontexter och deltagare 

Denna studies empiri har samlats in genom fem semistrukturerade intervjuer med utbildade 

grundskolelärare. Alla lärare arbetade i samma medelstora kommun som var belägen i 

Mellansverige. Tre av lärarna arbetade på samma skola. Alla fem lärare var utbildade för att arbeta 

med årskurs 1–6, utom en som även var behörig att undervisa i årskurs 7. Lärare 5 (se punktlistan 

nedan) hade gått en halvdagskurs i hur man kan arbeta med elever med ASD i klassrummet. 

Övriga lärare hade ingen utbildning i ASD. 

Nedan presenteras lärarna utifrån hur många år de hade arbetat, vilka årskurser de hade 

undervisat i mest och vilken eller vilka årskurser de hade undervisat elever med ASD. 

• Lärare 1 hade arbetat som lärare i 17 år, varav den största delen av tiden i årskurs 4–6. 
Denna lärare hade haft två elever med ASD. En av dessa elever hade även diagnoserna 
tourette och ADHD. 

• Lärare 2 hade arbetat som lärare i 6 år i årskurs 1–6. Hon hade erfarenhet av elever som 
har varit under utredning för ASD, och vilka hon hade undervisat med den diagnosen i 
bejakande. Dessa elever gick då i årskurs 1–3. 

• Lärare 3 hade arbetat som lärare i 10 år, men som behörig i 6 år. Hon var vid studiens 
genomförande även förstelärare. Hon arbetade i årskurs 4–6 och hade haft flera elever 
med ASD och ADHD i sina klasser. 

• Lärare 4 hade arbetat som lärare i 20 år, varav den största delen i årskurs 1–3. Hon hade 
haft en elev som hon visste hade fått diagnosen ASD efter att eleven lämnat hennes klass. 

• Lärare 5 hade arbetat som lärare i 10 år, och hon hade arbetat i årskurs 1–6. Hon hade 
erfarenhet av att vid olika tillfällen under karriären undervisat elever med ASD. 

För att hitta informanter till studien skickades informationsbrev ut till tio grundskolor i 

kommunen. Från de svar som kom tillbaka valdes, med studiens syfte och forskningsfrågor till 

grund, dessa fem lärare ut, utifrån två kriterier: de skulle vara utbildade grundskolelärare och de 
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skulle ha erfarenhet av att undervisa elever med ASD i den vanliga undervisningsgruppen. Likt 

urvalet i Alms och Nilholms studie (2010) valdes informanter som hade större erfarenhet av det 

som studien ville undersöka ut för att ge bättre förutsättningar för att det insamlade materialet 

skulle vara relevant att analysera. 

6.4 Validitet och reliabilitet 

Efter inläsningen av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter konstruerades en 

intervjuguide utifrån studiens syfte och frågeställning. Varje fråga konstruerades med syfte och 

frågeställning som grund, vilket innebar att intervjuerna mätte det som studien var avsedd att 

mäta. Det i sin tur ger studien validitet (Trost, 2010, s. 71). 

Språkvalet i intervjuguiden är vardagsnära, och frågornas formuleringar har noga övervägts för 

att undvika alltför akademiska eller krångliga ord, då sådana kan bidra till missuppfattningar. 

Detta ger studien reliabilitet (Trost, 2012, s. 63). 

Begreppet standardisering avser i vilken grad frågorna och situationen är densamma för alla 

intervjupersoner (Trost, 2012, s. 57). Att använda en intervjuguide gör studien så standardiserad 

det går, vilket möjliggör att kunna jämföra informanternas svar (Trost, 2012, s. 58). Alla frågor 

ställdes till alla informanter, men beroende på hur informanterna svarade på en fråga kom 

frågornas ordning att ändras från intervju till intervju. 

Begreppet strukturering syftar på frågorna i studien och anger om de har fasta eller öppna 

svarsmöjligheter (Trost, 2012, s. 59). Frågorna i intervjuguiden är ostrukturerade i den mening att 

de inte har fasta svarsalternativ. De är istället öppna och tillåter utförliga svar, på vilka det även 

finns möjlighet för potentiella följdfrågor, utan att dessa följdfrågor riskerar att vara ledande eller 

värderande. 

6.5 Etiska överväganden 

För att värna om informanternas anonymitet har deras riktiga namn inte använts. Då analys av 

ålder och etnicitet inte görs i denna studie har inte heller fiktiva namn använts, vilka i sig skulle ha 

inneburit att information tolkas in i läsningen (Trost, 2010, s. 127). Istället benämns 

informanterna som Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, Lärare 4 och Lärare 5. 

Studien har utgått ifrån Vetenskapsrådets krav för forskningsetiska överväganden. Ett 

grundläggande krav är individskyddskravet som innebär att individer i studien inte får utsättas för 

psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Individskyddskravet delas upp i fyra 

allmänna huvudkrav på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5–6). Informationskravet och samtyckeskravet har 

uppfyllts genom ett informationsbrev (se bilaga 1) och en medgivandeblankett (se bilaga 2) som 

informanterna fick läsa och skriva under innan intervjutillfället. Konfidentialitetskravet innebär 

att de uppgifter som kan identifiera en person ska göras omöjliga för utomstående att nå, vilket 
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motiverar varför informanternas namn, arbetsplatser och liknande har tagits bort ur både denna 

studie och transkriberingarna av intervjuerna. Ljudupptagningarna och transkriberingarna 

kommer endast använts till denna studie, och på så sätt uppfylls även nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–14). 

6.6 Reflektioner över metoden 

I början av arbetet med denna studie var tanken att fokusera på lärares erfarenheter av och tankar 

om inkludering av elever med ASD, en formulering som även användes i informationsbrevet. 

Men när jag läste in tidigare forskning och konstruerade intervjuguiden insåg jag att begreppet 

inkludering av olika anledningar var problematiskt. En anledning var begreppets vida betydelse, 

som kan kräva en definition för att kunna samtalas om. En möjlighet som övervägdes var att låta 

informanterna läsa en text om inkludering innan intervjutillfället för att bygga en förståelse om 

vad som ingår i begreppet, vilket är en metod som Inger Assarsson använde i studien Talet om en 

skola för alla (2007, s. 101). Detta gjordes dock inte eftersom tiden för studien var begränsad och 

jag av erfarenhet från tidigare studier vet att det kan vara svårt att få ihop tillräckligt många 

informanter, även utan kravet att de ska läsa en text innan intervjutillfället. En andra anledning 

var att jag ville att intervjun skulle vara så avslappnad som möjligt, utan några krav på 

informanternas språkanvändning. Att då använda ett så akademiskt begrepp som inkludering 

misstänkte jag skulle påverka dem för mycket. En tredje anledning till att begreppet inkludering 

inte användes i intervjuguiden eller syftesformuleringen var att de lärare som har erfarenhet av att 

arbeta med elever med ASD inte nödvändigtvis arbetar inkluderande. En lärare vars erfarenhet är 

att man låter eleven med ASD arbeta med en elevassistent under hela skoldagen, skulle inte 

kunna besvara en fråga om hur hen som lärare arbetar inkluderande. Istället konstruerades alltså 

frågorna mer öppna, så att alla möjliga erfarenheter skulle kunna analyseras. 
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7 Analys 

I detta avsnitt presenteras den insamlade datan i form av lärarnas erfarenheter och reflektioner 

kring att arbeta med elever med ASD. Den analysmetod som har använts presenteras i 

metodavsnittet (avsnitt 6.2), vilken innebär att teman som är gemensamma i intervjuerna och 

relevanta för forskningsfrågorna tas ut. Vidare har dessa teman analyserats i förhållande till de 

teoretiska utgångspunkterna (avsnitt 4) samt studiens syfte och forskningsfrågor (avsnitt 5). 

Analysen grundas i det empiriska materialet genom citat som representerar lärarnas beskrivningar. 

De teman som presenteras nedan handlar om hur lärarna har anpassat sin undervisning för 

eleverna med ASD (avsnitt 7.1), vilka utmaningar de har stött på i undervisningen och hur de 

tänker kring dessa utmaningar (avsnitt 7.2). Temana delas in efter forskningsfrågorna, och inom 

dessa teman beskrivs de analyskategorier som har framkommit genom bearbetningen av empirin. 

7.1 Att forma sin undervisning 

Ordvalet forma i denna rubrik ämnar belysa det faktum att de intervjuade lärarna i studien gör just 

detta: de provar sig fram för att finna den undervisning som bäst gynnar elever med ASD, och 

formar på så vis en undervisning som de inte på förhand visste hur den skulle se ut. 

7.1.1 Prova sig fram 

De intervjuade lärarna hade arbetat olika länge i grundskolan och i olika årskurser. Vissa av 

lärarna undervisade elever med ASD när studien genomfördes, medan andra inte hade undervisat 

elever med ASD på några år. Trots detta uppgav de alla att de gjorde eller hade gjort många 

anpassningar för elever med ASD som var desamma för alla lärare. Konkreta anpassningar 

kommer att presenteras i det följande, men först lyfts en aspekt som lärarna gav uttryck för vara 

både frustrerande och viktig, nämligen behovet av att prova sig fram för att hitta 

undervisningsmetoder eller anpassningar som fungerade för eleverna med ASD. 

”försöker hitta dom situationer där det inte fungerar och ser om det finns strategier som 
vi kan göra för att jobba… jobba med det helt enkelt” – Lärare 2 

”Så det är en svår nöt att knäcka,.. för vi har provat så många anpassningar för honom 
men vi har inte … han har inte svarat upp på någonting bra, så vi är fortfarande i det här 
ekorrhjulet: vad gör vi? Vi provar det här i en tvåveckorsperiod. Okej… Sen provar vi det 
och sen provar vi det.” – Lärare 3 

”Så det finns inget direkt att det här funkar för det är olika från varje gång” – Lärare 5 

Något lärarna alltså hade gemensamt när de resonerade kring fenomenet att undervisa elever med 

ASD var att det kräver att man provar sig fram för att hitta vad som fungerar bäst i relation till 

dessa elever. Som beskrivs i metodavsnittet (se avsnitt 6.3) var det bara Lärare 5 som hade 
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specifik utbildning i diagnosen autismspektrumstörning, och bristen på kunskap kan vara något 

som bidrar till osäkerheten kring hur man bör arbeta. Lärare 4 beskrev detta i form av ett 

specialpedagogiskt dilemma: 

”Ja i det här fallet så hade jag nog tyckt att en tidigare diagnos vore bra så att jag hade 
vetat vad problematiken egentligen var, jag körde ju helt på känsla så… man hade ju 
ingen aning om vad problemen kommer ifrån.” 

”Ibland säger jag det att man ska försöka diagnosticera tidigare men jag vet att det är 
svårt… och ibland känner jag såhär att men man behöver inte diagnosticera över huvud 
taget och ibland tänker jag att vi är lite för diagnosticeringsglada, det borde räcka med att 
titta på situationen snarare än diagnosen. Sen satt jag just själv och sa att här hade jag 
velat ha en för jag hade velat veta mer specifikt kring den här eleven hur jag skulle kunna 
hantera honom.” 

Denna lärare menade att hon bättre hade kunnat mött eleven med ASD om en diagnos hade satts 

tidigare, då det hade hjälpt henne att forma undervisningen utifrån den specifika elevens 

svårigheter. Samtidigt ansåg hon att man snarare borde titta på enskilda situationer för att reda ut 

hur svårigheterna bör bemötas. 

Lärarna uppgav alltså att de har fått prova sig fram till att hitta de anpassningar som fungerar 

för eleverna med ASD. Utifrån intervjuerna har flera av dessa anpassningar visat sig vara 

likartade. Dessa anpassningar presenteras nedan. 

7.1.2 Tydlighet och rutiner 

Alla lärare uttryckte på olika sätt att tydlighet och rutiner var en viktig anpassning av 

undervisningen för elever med ASD. 

”Jag tror att han la grejer lite här och där så assistenten såg alltid till att dom grejerna 
fanns och att det låg framför honom att… han behövde aldrig resa sig och gå och hämta 
sina grejer […] Nä men då fick han… behövde aldrig lyfta på rumpan utan det var ju 
framlagt till honom” – Lärare 1 

”Du måste vara tydlig och jag har märkt att ibland så kan man nästan inte vara för tydlig. 
För ju mer man kan… många, alltså särskilt elever inom den här problematiken, dom 
behöver få saker förklarade för sig och dom behöver få testa på och dom behöver någon 
som visar hur man gör för dom flesta… dom vill ju göra rätt, och kan dom göra rätt så 
gör dom rätt.” – Lärare 2 

”Där man går igenom dagen tydligt, där man skriver upp på tavlan vad man ska jobba 
med, alltså den strukturen, och ju fler sådana barn man har i klassen eller ju svårare, 
allvarligare eller vad heter det ja… […] Ja men ju större svårigheter ju viktigare är det 
alltså. Så är det ju, men då är det ju generellt barn med svårigheter så.” – Lärare 4 

”Ja, rutiner och struktur, tydlighet i instruktioner att alltid liksom skriva upp steg 1, steg 2, 
steg 3… men jag tänker, svaga elever kan också ha behov att se så, steg för steg, eller 
elever med annan problematik.” – Lärare 5 

Lärarna beskriver att tydlighet och struktur var något som var viktigt i arbetet med elever med 

ASD i klassrummet. För att skapa detta använde de sig av flera olika anpassningar, men fyra 
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anpassningar återkom i flera av lärarnas beskrivningar nämligen: schema, instruktioner, 

genomgångar och placering. 

7.1.2.1 Schema 

Schemana var tydligt utskrivna på tavlan, och i vissa fall användes bilder eller särskilda färger 

för att markera de olika lektionerna. I vissa fall användes individuella scheman till eleverna, dock 

menade några lärare att de hade frångått det, bland annat för att en elev inte tyckte om att känna 

sig annorlunda än de andra eleverna i klassen. 

7.1.2.2 Instruktioner 

Att ge tydliga instruktioner menade lärarna var viktigt i arbetet med elever med ASD. Vissa 

lärare uppgav att de skrev upp tydliga instruktioner på tavlan så att eleverna skulle se vad som 

behövde göras, andra beskrev att de anpassade uppgifterna till elevernas behov genom att dela 

upp ett större moment i mindre delmoment. Detta för att eleverna hade svårt att genomföra en 

uppgift med många instruktioner och med många distraktioner, som bilder och färger. 

7.1.2.3 Genomgångar 

De genomgångar lärarna hade i början av lektionerna behövdes ofta förankras hos eleverna 

med ASD ytterligare, vilket medförde att flera lärare har genomgångarna en gång extra med 

eleverna med ASD. 

7.1.2.4 Placering 

Placering var en anpassning som enligt flera utav lärarna var viktig i deras undervisning av 

elever med ASD. Flera av lärarna beskrev att eleverna satt i grupper tillsammans med övriga 

elever, men att de hade något avstånd så att de inte distraherades av de andra elevernas föremål 

som de hade på sina bänkar. Vissa elever hade en tom stol bredvid sig så att läraren kunde sätta 

sig där för att stödja eleven när det behövdes. Dessa anpassningar kan analyseras mot begreppet 

inkludering, då det är just anpassningar som möjliggör för elever med ASD att delta i den 

ordinarie undervisningen i den stora gruppen. Skolan och undervisningen organiseras alltså 

utefter premissen att alla elever är olika och behöver olika anpassningar för att kunna inkluderas i 

den stora gruppen (Nilholm, 2006, s.14)  

7.1.3 Anpassar krav 

Förutom anpassningar av tydlighet och struktur uppgav många av lärarna att de anpassade de 

krav som ställdes på eleverna med ASD. I vissa moment fanns delar som inte var viktiga för att 

se en elevs kunskaper kring ett visst område. Dessa kunde skalas av för att de väsentliga 

förmågorna istället skulle kunna visas. 
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”Han behövde ju inte skriva själv i matteböckerna och sådär, utan det gjorde ju 
assistenten, för det gick inte, och tyckte ju inte om vissa grejer, vissa sidor i matteboken 
och sådär. Utan då fick vi liksom, nä men, täcka över bilderna och skriva litegrann.” – 
Lärare 1 

”Då var ju inte det en skrivuppgift där jag kollade på stavningen och skrivningen, utan jag 
ville ju bara ha dom här orden, och då kan jag gärna vara sekreterare och så får dom säga 
till mig då och så skriver jag… och det gör man ju även framför allt för dom elever som 
har jobbigt med skrivningen, men även en av dom här pojkarna då som… som kan tycka 
att det är jobbigt att skriva, och då kan ju det leda till en konflikt istället då om han inte 
får ur sig det han vill få ur sig. För det är ju oftast då att dom tänker väldigt mycket bra 
och så får dom ju inte ur sig det ordentligt.” – Lärare 2 

”Då satte jag mig också på golvet, skräddare såhär, så satt vi, och så pratade vi om 
frågorna. Jag ställde frågorna, han svarade och så skrev jag svaret. Och då fick vi ju 
uppgiften gjord.” – Lärare 3 

Genom att ta bort skrivmomentet från många uppgifter upplevde lärarna att elevernas kunskaper 

kunde komma fram i högre grad. Eleverna uppgavs ändå ha goda möjligheter att nå målen. 

Däremot menade en lärare att förmågor som kräver kommunikation inte gick att förvänta sig av 

elever med ASD: 

”I matematik så, alltså resonera och analysera och så, dom förmågorna är, och det tillhör 
ju diagnosen, där gick det inte på det muntliga i matten, men däremot kan han lära sig om 
man jobbar med uppställning och så, så kan han lära sig metodiskt hur man går tillväga. 
(…) Där är det jättesvårt och det kan vi inte kräva av honom heller att han ska kunna. Så 
på så sätt kommer han inte att nå kunskapskraven.” – Lärare 5 

I detta fall tog läraren alltså hänsyn till de symptom som beskrivs finnas hos en person som har 

ASD, när man motiverade vilka krav som tas bort. Detta kan liknas vid ett kritiskt perspektiv på 

specialpedagogik, där man ser att individens brister snarare har att göra med vilka krav som 

omgivningen ställer. I detta fall uttrycktes det genom att kraven individualiseras till vad denna 

specifika elev hade för svårigheter. 

7.1.4 Olika är bra 

Att aktivt arbeta med attityder mot olikheter i klassrummet är något som de flesta av lärarna 

uppgav var viktigt i deras klassrum. Att samtala om att alla är olika och att alla behöver öva på 

olika saker för att klara av skolan menade vissa lärare var centralt i deras undervisning. 

”Alla sitter och gör massa olika saker i klassrummet så det finns ingen… mall eller vad jag 
ska säga… Det vore ju annat om 33 satt och gjorde samma sak och så sitter ’elev’ och gör 
någonting helt annat, då blir han så utpekad… Oj, här sitter ’elev’ med hörselkåpor och 
ett lösblad, och färgpennor, och vi sitter med böcker och… men nu gör alla lite olika 
saker, en del sitter med hörselkåpor, en del hörlurar.” – Lärare 3 

Att arbeta för förhållningssättet att olika är bra var något som lärarna inte direkt kopplade till 

elever med ASD, utan till ett generellt förhållningssätt för att få eleverna att acceptera allas 

olikheter. De intervjuade lärarna lyfte även fram att alla elever behövde olika anpassningar och att 
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det inte bara var elever med ASD som hade möjlighet till hjälpmedel i skolan. Exempel gavs på 

stressbollar, sittkuddar, hörselkåpor, hörlurar och penngrepp. Lärarna menade att man genom att 

ge alla elever de anpassningar som just de behövde, kunde minska känslan av att vara annorlunda 

som kunde finnas hos elever med ASD. Här kan en jämförelse med begreppet andrafiering (se 

avsnitt 4.3.2) göras. Att uppmuntra olikheter genom att låta alla elever använda de anpassningar 

som finns i klassrummet kan ett förtydligande kring att olikheter är eftersträvansvärda och 

positiva, då det blir ett naturligt inslag att alla använder olika hjälpmedel ibland (Kumashiro, 2000, 

s. 26-29). 

7.1.5 Hur arbetet med elever med ASD har påverkat lärarnas sätt att arbeta 

Vad som för denna studie är viktigare än att kartlägga vilka anpassningar som genomförs i 

klassrummet är att belysa hur lärare upplever att detta har påverkat deras verksamhet som lärare 

generellt. Lärarna menade att den struktur och tydlighet som krävdes av deras undervisning när 

de undervisade elever med ASD inte enbart gagnade dessa elever, utan även gav positiva effekter 

för alla elever. 

 ”Det kan vara utvecklande i ens lärarroll också, för man känner att man måste vara 
mycket tydligare i alla instruktioner man ger, och det är något som gagnar alla barn, inte 
bara honom.” – Lärare 5 

Att arbeta med tydlighet i sina instruktioner och genomgångar, och att ha struktur på skoldagen 

genom exempelvis scheman, menade lärarna var bra för elever generellt, men särskilt för de med 

ASD. Att ha erfarenheten av elever som kräver anpassningar i form av tydlighet och struktur 

visade sig påverka hur lärarna arbetade i alla grupper, även i de grupper där inga elever med ASD 

ingick. 

7.2 Utmaningar och dilemman 

Detta avsnitt ämnar beskriva de utmaningar som lärarna i studien hade mött i sitt arbete med 

elever med ASD. Det gick inte att tydligt finna en lösning på de beskrivna utmaningarna, utan de 

bemöttes snarare i form av pedagogiska dilemman. 

7.2.1 Bygga relationer 

Lärarna gav uttryck för att en stor utmaning i arbetet med elever med ASD var att skapa en 

relation med eleven. Att skapa relationer beskrevs som en av det viktigaste aspekterna i läraryrket, 

då den gör att eleverna känner sig trygga, vågar ställa frågor och vågar säga vad de behöver. Att 

skapa trygga relationer till eleverna innebar även att man som lärare kunde ställa högre krav på 

dem och motivera dem till att exempelvis genomföra uppgifter som inte var exakt det eleven vill 

göra. 
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”Ja han tog ju mer tid än någonting annat. För att, ja dels då knacka hål på skalet att han 
skulle vara med.” – Lärare 1 

”Jag tänker att relation, det är A och O. Man måste bygga relationer till eleverna. En del 
tar det lång tid och man kanske tror att man har byggt en relation och sen blir det någon 
affekt ’och jag hatar dig’ och massa svordomar och grejer, och då ligger det lågt, och så 
får man bygga igen.” – Lärare 3 

”Det svåra är ju arbetet innan, alltså innan man kommer till att man har en relation och 
man vet vad dom svarar på, och det är inte alltid man vet det.” – Lärare 3 

”Knyta an till honom. Att vara lärare är ju att skapa relationer, att få eleverna att lita på 
mig, att jag vet vad jag håller på med, att jag har deras bästa för ögonen, att jag tänker på 
dom, att jag har tänkt klokt fastän dom inte ser det direkt. Ja, att knyta an. Och särskilt att 
få honom att förstå att även om det inte blev precis som han hade föreställt sig att det 
skulle bli så hade jag alltså den tilliten att fröken har en tanke med det här, det brukar ju 
bli bra liksom.” – Lärare 4 

Lärarna menade alltså att relationsbygge var viktigt, men också en av de största utmaningarna i 

arbetet med elever med ASD. Till lärarnas tal om att bygga relationer kunde en till aspekt knytas, 

nämligen tiden. 

7.2.1.1 Tiden 

Lärarna ställdes inför ett dilemma: de kände att relationsbygget var viktigt, men ett sådant tog 

mycket längre tid med elever med ASD än med elever utan diagnosen. För att kunna bygga starka 

relationer med eleverna med ASD behövdes alltså mer tid, vilket lärarna uppgav att de inte hade. 

De slets mellan att ägna tillräckligt lång tid åt eleven med ASD och att ge de övriga eleverna i 

klassen den tid och uppmärksamhet som de behövde. 

”Och det behöver man ju hjälpa dem med, men det är väl det som jag tycker är allra allra 
svårast, att både få tid och möjlighet att få rasten att fungera, för i klassrummet vrider 
man ju ut och in på sig själv, för det är ju där man är hela tiden, men på rasterna så är 
man är inte alls lika mycket, och det tycker jag är svårt.” – Lärare 2 

”Men där tror jag också att det blir svårt att bygga relation till någon som är här två dagar 
i veckan och bara två timmar per dag.” – Lärare 3 

”Jag vill vara med eleverna, jag vill undervisa, men min tid tas till att jag ska sitta på 
möten, jag ska förbereda möten. Då lägger jag hellre den tiden på att få det bra i 
klassrummet.” – Lärare 3 

”Ibland är det för att man bara är allmänt vuxen, ibland är det för att man har en 
personlig relation. Han var svår att nå helt enkelt… Det gick till sist men det tog lång 
tid.” – Lärare 4 

”Han har ganska stark relation till mig, så han lyssnar ganska mycket på vad jag säger och 
vad han ska göra och så, men då har ju jag 23 andra som jag också.” – Lärare 5 

”Men det är en utmaning, och sen också att just i det här fallet att helt enkelt räcka till till 
dom andra också, för han kan bli väldigt arg eller frustrerad om man bara tittar åt en 
annan elev eller svarar en annan elev när man sitter med honom.” – Lärare 5 
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Några av lärarna såg elevassistenten eller en extra vuxen i klassrummet som en lösning på detta 

dilemma. De menade att assistenten skulle kunna knyta en starkare relation till eleven och vara 

den vuxna i klassrummet som kunde pusha och stödja eleven med ASD, medan läraren 

fokuserade på undervisningen och på att ge alla elever det stöd och de utmaningar som de 

behövde. I samtalet med Lärare 1 framkom att extra personal i klassen skulle ge henne mer tid 

för att räcka till för de andra eleverna. 

”Det är nästan att vi behöver vara fler personer som jobbar ’hands on’ för att ha matte 
med dom här 25, det är… (pustar) det är som ett maratonlopp verkligen, för man måste 
verkligen vara på hela tiden.” – Lärare 1 

Andra lärare lyfte istället att en extra vuxen i klassen inte nödvändigtvis skulle lösa dilemmat om 

tiden och relationsbygget. De menade dels att det blev extra mycket arbete för dem som lärare, 

när de skulle planera, genomföra och utvärdera undervisningen, dels att de skulle behöva finna tid 

till att samplanera med den extra vuxna i klassrummet. En annan aspekt som lyftes är att det 

kunde bli utmanande för eleven med ASD att ha fler vuxna i sin omgivning, vilka eleven skulle 

behöva bygga relationer till. Lärare 4 menade att om eleven skulle bygga relation till någon så ville 

hon att det ska vara till henne, eftersom det var hon som hade ansvaret för elevens undervisning. 

”Min erfarenhet är att ibland är det inte bättre med fler vuxna. Ibland är det bättre att ha 
en lagom stor grupp och bara jag. Därför att då är det dom och det är jag, vi kan varandra 
och vi känner varandra och dom blir trygga när det är bara en vuxen, och det är ju också 
en sån här sak med kanske framför allt med dom som jag har misstänkt haft någon form 
av autismspektra, att dom klarar av en vuxen. Dom klarar av att möjligen knyta an till en 
vuxen, och då vill man ju att det ska vara jag.” – Lärare 4 

Just denna lärare menade alltså att elever med ASD kunde ha svårt att knyta relationer till fler än 

en vuxen och att det då var viktigt att det var till läraren som den relationen knöts. Andra lärare 

menade att det viktiga inte var till vem relationen knöts, men att om relationen knöts till en 

elevassistent eller extra vuxen i klassrummet måste läraren ha möjlighet att arbeta nära den 

personen, för att det inte skulle bli missförstånd om hur de skulle arbeta. 

”Jag känner att det är ju alltid bra att ha en resurs i klassen. Vi har ju en resurs, men att 
mötet mellan mig och eleven inte blir det samma, för då lägger jag över det på 
elevassistenten att vara det till den, och då kan det ju bli miss i kommunikationen.” – 
Lärare 3 

”Jag tycker att det är fantastiskt bra att vara två, och jag skulle inte vilja gå tillbaka och 
vara ensam i klassrummet eller ensam på en klass. Men man måste också få till att 
samarbeta, därför att ett plus ett kan bli tre när man jobbar i en grupp där man har 
utmaningar, och då måste man också ha tid att jobba ihop sig med sin kollega för annars 
så står du där själv, och då spelar det ingen roll hur bra det ser ut på pappret att ni är två 
stycken i klassen, därför tar ni inte tid att prata ihop er och vara på liksom, samma nivå, 
att ha samma regler” – Lärare 2 

”Den här assistenten, hon var liksom ’one in a million’. Det finns inte någon mer som 
hon, för hon hade allting även fast hon… men hon kunde undervisa […] för det är ju inte 
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säkert att man har en assistent som är på den nivå som hon var, tvålärarsystem så man 
kan lösa, växeldra.” – Lärare 1 

Att vara två vuxna i klassen kunde alltså vara en lösning på tidsdilemmat, men att det då var 

viktigt att ha ett bra samarbete mellan de vuxna för att inte riskera att planeringen ändå tog lång 

tid och blev betungande. 

Lärarna värdesatte att bygga relationer med eleverna, men gav även uttryck för det dilemma 

som kommer av att elever med ASD krävde mer tid för detta relationsbyggande än vad de kunde 

avvara från de andra eleverna i gruppen. Vissa lärare menade att en lösning på dilemmat är att ha 

en elevassistent eller extra vuxen i klassen till eleven med ASD, medan andra snarare ansåg att det 

skulle göra lärararbetet tyngre, eftersom man då även skulle behöva ha tid åt att skapa ett bra 

samarbete med elevassistenten eller den extra vuxne. 

7.2.1.2 Stöd utifrån 

De flesta lärarna uppgav i sin intervju att de inte hade fått något stöd i arbetet med elever med 

ASD. De uppgav att de hade rådgjort med de närmaste kollegorna och elevhälsoteamet, och som 

beskrivs i det föregående hade vissa tillgång till en extra resurs i klassen i form av en 

fritidspedagog eller elevassistent (se avsnitt 7.2.1.1). 

”Då sa jag att ’jag behöver en resurs för går han i affekt och han krossar rutor och 
springer och sparkar. Jag klarar inte av det själv för någon måste ju hålla i klassen’” – 
Lärare 3 

I vissa fall menade lärarna att de svårigheter som uppstod runt eleven med ASD skulle kunna 

minskas om en extra resurs sattes in i klassen. Däremot var det flera som främst betonade att 

stödet från kollegorna var det viktigaste 

”Så jag har inte fått riktat stöd i klassrummet men jag har fått liksom stöttning, 
runtomkring och sen tänker jag att det viktigaste när man har en, ja jag kallar inte det här 
för en tuff grupp men när man har en tuff grupp så är det ju allra allra viktigast att man 
har stödet i arbetslaget” – Lärare 2 

Lärarna antöd här att det var stöd från personer med samma erfarenheter av fenomenet att arbeta 

med elever med ASD, och med samma arbetsuppgifter som dom själva som kunde ge det bästa 

stödet. Enligt fenomenologer delar individer ur samma grupp erfarenheter av och sätt att 

resonera kring gemensamma fenomen (Denscombe, 2009, s. 113). Att känna att man får stöd 

från andra lärare som reflekterar ens egna erfarenheter verkade vara viktigt för de intervjuade 

lärarna.  

7.2.2 Gruppklimat 

Något som i samtalet med lärarna framkom vara nära sammanknutet med att bygga relationer var 

arbetet med det sociala arbetet i de grupper där elever med ASD har ingått, det vill säga arbetet 

med relationerna mellan elev och elev. De flesta lärare vittnade om att klimatet i de grupper där 
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elever med ASD ingått hade varit accepterande. Eleverna hade varit medvetna om svårigheterna 

och accepterat varandras olikheter. Några lärare berättade att de aktivt arbetade med att få 

eleverna att inse att ’alla är olika och att det är okej’, oavsett om det handlade om 

inlärningssvårigheter eller andra svårigheter. I avsnittet ovan, som handlar om anpassningar, 

beskrevs att vissa lärare arbetade med att göra det tydligt för eleverna att alla behöver olika slags 

hjälpmedel, vilket skulle minska känslan av att vara annorlunda eller konstig. Att prata om att 

’olika är bra’ hade inte enbart en funktion av att göra så att elever med ASD blev accepterade av 

gruppen, utan även en funktion av att ge övriga elever kunskap om att alla är olika, vilket kunde 

lära dem att hantera olikheter även utanför klassrummet och efter skoltiden. 

”Jag tror att vi har väldigt bra material att bygga av men det är klart, det kräver fruktansvärt 
mycket arbete för att få dom att bli en accepterande grupp. Det är ingenting som kommer 
bara av sig självt. […] Jag tror att det är viktigt att man pratar med barnet, att man inte är 
rädd för att prata om det som är olika, för alla fördomar kommer ju från att man är rädd 
för det som är annorlunda, och jag tror att om man vågar prata om det då kan vi 
underlätta väldigt mycket, alltså även när dom blir stora.” – Lärare 2 

”Jag poängterar det mycket, att alla är olika. Alla lär sig på olika sätt.” – Lärare 3 

”Jag anser ju att man ska inte sitta och hymla med att det finns de som är annorlunda. 
Alltså alla har vi svårt för något. Jag kan känna att barnen är så sjukt medvetna om exakt 
hur kompisarna är och vad som är bra och vad dom gör som inte är bra, och då känner 
jag att om vi vuxna inte pratar om det… det är bara ett sjukt jävla svek mot ungarna, för 
då lämnar vi dom helt utan guidning i det här.” – Lärare 4 

Att ha kunskaper om att alla människor är olika var något som eleverna behöver ha, enligt dessa 

lärare. De ansåg att denna kunskap var gynnsam för både eleverna med ASD, då acceptansen från 

de andra eleverna blev bättre och då eleverna med ASD inte blev andrafierade, och övriga elever, 

då alla behöver denna kunskap i livet utanför och efter skolan. Detta sätt att se på olikheter och 

att arbeta mot förtryck kallar Kumashiro (2000, s. 26-29, 32) undervisning för den andre och 

undervisning om den andre.  

7.3 Resultat 

Utifrån empirin som presenterades i föregående avsnitt, i form av svar på studiens 

forskningsfrågor, kan man utläsa att lärarna beskrev att de på olika sätt formade sin undervisning 

för att göra den tillgänglig för elever med ASD. Den största gemensamma faktorn för de 

intervjuade lärarna var att de provade sig fram för att hitta de undervisningsmetoder eller 

anpassningar som fungerade. De var alla eniga om att struktur och tydlighet i undervisningen var 

gynnsamt. Detta uppnådde de genom att göra skoldagen tydlig genom ett synligt schema, 

enskilda genomgångar av det som var svårt för eleven med ASD, tydliga och få instruktioner 

samt en placering i klassrummet som dels var nära de andra eleverna, dels var ordnad på sådant 

vis att distraktioner kunde minimeras. Vikten av tydlighet och struktur var något som lärarna 

ansåg hade påverkat deras undervisning, även när de inte undervisade elever med ASD. De 
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menade att alla elever gynnades av detta, men i synnerhet elever med ASD. Lärarna sa även att de 

anpassade de krav som ställdes på eleverna, så att eventuella svårigheter inte skulle stå i vägen för 

den kunskap som eleven med ASD besatt. 

Den största utmaningen i arbetet med elever med ASD i den stora gruppen beskrev lärarna 

vara arbetet med att bygga relationer till dessa elever. Starka relationer till eleverna ansågs vara en 

viktig framgångsfaktor för att kunna ställa krav på och nå fram till eleverna med och i sin 

undervisning. En avgörande faktor för detta var tiden, vilken ansågs vara för knapp för att kunna 

bygga relationer till eleverna med ASD och samtidigt hinna planera, genomföra och utvärdera 

undervisningen av alla andra elever. Detta talades om i form av ett pedagogiskt dilemma där 

lärarna beskrev att de slets mellan att dels vilja bygga relationer med eleverna med ASD och att 

hjälpa dem med det sociala samspelet, dels att inse att tiden var allt för begränsad för att hinna 

med det samtidigt som de skulle hinna med andra uppgifter inom läraryrket. Vissa av lärarna 

menade att en lösning på detta skulle vara att ha en extra vuxen i klassen i form av en 

elevassistent eller fritidspedagog, som skulle fungera i rollen som elevens trygghet och lärarens 

förlängda arm. Andra lärare menade att denna extra vuxna i klassrummet snarare skulle innebära 

mer arbete för läraren, då den egna planeringstiden även skulle kräva att läraren samverkade med 

den extra vuxna. Däremot lyfte de aspekten att man, om man i ett klassrum är två vuxna, kan dela 

på planeringsbördan. Detta krävde dock att den andra vuxna också har planeringstid tillsammans 

med läraren. 

7.3.1 Sammanfattning 

I denna analys kan vi se att lärarnas erfarenheter av och resonemang kring fenomenet 

undervisning av elever med ASD handlade om att prova sig fram till vad som fungerar för olika 

elever i olika situationer och att skapa struktur och tydlighet i klassrummet. Den största 

utmaningen var att få tiden att räcka till för det viktiga relationsskapandet. Lärarnas resonemang 

behandlade vissa specialpedagogiska dilemman och bejakar betydelsen av elevers olikheter för 

deras undervisning. 
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8 Diskussion 

I det följande avsnittet kommer de slutsatser som presenterades i analysen att diskuteras mot den 

forskning som presenterades i avsnittet om tidigare forskning (avsnitt 3). I vissa fall kommer även 

diskussionen att ske mot innehållet i avsnitten om bakgrund (avsnitt 2), teoretiskt perspektiv 

(avsnitt 4) och metod (avsnitt 6). Diskussionen ordnas till största del enligt samma teman som 

behandlas i analysen, men då vissa teman sammanstrålar kommer de även att diskuteras mot 

varandra. 

8.1 Att prova sig fram 

Lärarna beskrev ett behov av att behöva prova sig fram för att hitta den undervisning eller de 

anpassningar som passade för elever med ASD vilket kan bero på flera aspekter ur den tidigare 

forskningen.  En orsak kan vara bristen på kunskap om diagnosen, vilket främst en av lärarna i 

studien gav uttryck för. Att ha kunskap om elevernas diagnos och möjlighet till fortbildning inom 

detta lyfter Berhanu och Gustavsson (2009, s. 93) genom Skolverket (2006, s. 63) som en viktig 

faktor för att lyckas med att skapa delaktighet och jämlikhet i klassrummet. Läraryrkets 

komplexitet beskrivs kräva löpande fortbildning för att kunna hantera elevernas olikheter vilket 

annars till stor del blir specialpedagogens uppdrag på skolorna (Skolverket, 2006, s. 63) vilket 

innebär att läraren, som möter eleverna dagligen, möjligtvis saknar viktig kunskap. Lärarna i 

denna studie beskrev dock att de inte i någon större utsträckning hade fått hjälp från personal 

som inte var lärare på skolan. Den hjälp som hade erbjudits var handledning eller 

specialpedagogiskt stöd i elevernas kunskapsmässiga svårigheter. Lärarna lyfte dock en önskan 

om att få mer direkt hjälp i klassrummet, alltså att specialpedagogen skulle komma till 

klassrummet och stödja i arbetet med eleven med ASD. 

8.1.1 Tydlighet och rutiner 

Tydlighet och rutiner i klassrummet var något som alla lärare, efter att ha provat sig fram, menade 

var viktigt i arbetet med eleverna med ASD och något som de genom olika anpassningar försökte 

skapa i sina klassrum. I undervisningen användes tydliga scheman, korta och anpassade 

instruktioner, enskilda genomgångar och en genomtänkt placering av elevens arbetsplats. Dessa 

strategier kan jämföras med Alm och Nilholms (2010) studie, där lärare beskriver vilka strategier 

de använder för att inkludera elever med funktionsnedsättningar i klassrummet. I studien visas, i 

likhet med denna studie, att lärarna anpassar instruktionerna till elevernas särskilda behov och har 

tydliga ramar i klassrummet gällande regler, planering av skoldagen och konflikthantering. Utöver 

dessa strategier som är gemensamma för lärarna i denna studie och lärarna i Alm och Nilholms 

studie fann författarna även att lärarna utnyttjar grupparbete för att stärka lärandet och sociala 
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färdigheter, var måna om att skapa goda relationer med föräldrarna, diskuterar och tränar 

problemlösning i grupp och är positiva och respektfulla gentemot eleverna (Alm & Nilholm, 

2010, s. 243–247) vilket lärarna i denna studie inte uppgav att de gör. Denna skillnad kan bero på 

att frågorna i denna studies intervjuguide (se bilaga 4) inte tillät sådana svar, eller helt enkelt på att 

lärarna inte arbetade på de sätt som lärarna i Alm och Nilholms studie gjorde. Däremot uppgav 

lärarna i denna studie att de värdesatte att skapa goda relationer, men samtalet om det fokuserade 

på eleverna och inte på föräldrarna.  

Om vi jämför lärarnas insikter av betydelsen av tydlighet och rutiner och de anpassningar de 

gjorde för att möjliggöra detta i klassrummet med vad forskningen säger om den kognitiva 

profilen hos personer med diagnosen ASD, kan en parallell dras. Många med ASD har en nedsatt 

förmåga att bearbeta auditiv och språklig information, medan den visuella bearbetningen däremot 

ofta är en styrka (Hume, 2013, s. 27). Det kan förklara varför lärarna upplevde det framgångsrikt 

att använda synliga scheman över skoldagen, eftersom dessa blev ett visuellt stöd för eleverna. 

Insikt om den kognitiva profilen hos elever med ASD motiverar även att lärarna hade enskilda 

genomgångar för att på så sätt försäkra sig om att den auditiva och språkliga informationen 

bearbetats, eller i annat fall kunna förtydliga informationen ytterligare. Att ge anpassade 

instruktioner kan kompensera elevernas svårighet med att förstå hur information hänger ihop, 

vilket annars skulle få eleverna att fokusera på oväsentliga detaljer (Hume, 2013, s. 27). 

Instruktionerna och schemana skulle även kunna vara effektiva anpassningar då personer med 

ASD ofta har nedsatt arbetsminne, flexibilitet och förmåga till planering (Hume, 2013, s. 27). 

De beskrivna anpassningarna kan liknas vid olika specialpedagogiska perspektiv. I det 

kompensatoriska perspektivet inom specialpedagogiken försöker man identifiera brister hos 

individen, vilka man sedan försöker kompensera för (Nilholm, 2003, s. 15–16). Vissa lärare 

menade dock att anpassningarna är något som gynnar fler elever än enbart dem med ASD, och 

att man i klassrummet har gjort många olika anpassningar som alla elever kan ta del av när de 

behöver. Exempel på sådana är hörselkåpor och penngrepp. Här ser lärarna snarare till gruppens 

intressen och alla individers behov, vilket snarare kan liknas vid ett kritiskt specialpedagogiskt 

perspektiv, inom vilket man inte fokuserar på brister hos individen utan på att anpassa miljön så 

att den ska passa alla individers olika behov (Nilholm, 2003, s. 17–19). 

Hur lärarnas erfarenhet av vikten av placering för eleverna med ASD kan inte kopplas till 

diagnosens kriterier utan snarare till tillgänglighet och socialt samspel. Placeringen hjälpte lärarna 

att ha närhet till eleverna med ASD, så att lärarna smidigare kunde ge dem extra anpassningar. 

Det blir till exempel lättare för läraren att stödja eleven med extra instruktioner och genomgångar 

om det finns en ledig stol bredvid eleven. Eleven med ASD placerades dessutom ofta nära de 

andra eleverna. En poäng med detta kan vara att bistå med en social dimension, vilket vissa lärare 

i studien gav uttryck för i analysavsnittet. Att se till att eleven känner samvaro med resten av 

gruppen och är placerad bredvid klasskompisar hos vilka den upplever en trygghet, kan ha en 

positiv effekt på den sociala och fysiska miljön. Hur grupper är ihopsatta är en faktor som även 
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Berhanu och Gustavsson beskriver har påverkan på i vilken mån delaktighet och jämlikhet skapas 

i klassrummet (Berhanu & Gustavsson, 2009, s. 91). 

8.1.2 Anpassade krav 

Ytterligare en anpassning som lärarna i denna studie uppgav att de gjorde, men som inte 

kopplades till tydlighet och struktur, handlade om de kunskapskrav som ställdes på eleverna med 

ASD. Lärarna uppgav att de inte alltid krävde av eleven med ASD skulle skriva, då det gjorde 

eleven trött eller ovillig att göra en uppgift. En orsak till att det var svårt för dessa elever att själva 

skriva kan vara att arbetsminnet ofta är försvagat hos personer med ASD (Hume, 2013, s. 27). 

Det kan göra att den kunskap som eleven besitter kan glömmas bort, när fokus även ska läggas 

på att skriva. Om uppgiften inte är att öva på att skriva kunde alltså kravet på detta anpassas av 

läraren. Enligt Hume har elever med ASD ofta svårt att visa sina kunskaper, då uppgifter och 

instruktioner inte är anpassade efter de svårigheter som kommer med diagnosen (2013, s. 27). 

Skolverket (2006, s. 65–66) menar att ju mer lärare pratar om och tänker på undervisningens 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar, desto bättre möjlighet får dessa elever att 

nå måluppfyllelse. 

8.1.3 Synen på olikheter 

En tydlig aspekt i lärarnas undervisning var att en stor del av deras fokus låg på den sociala miljön 

i klassrummet. Detta var något som lärarna menade var viktigt för all undervisning, men särskilt i 

de grupper där elever med ASD ingick. Den sociala miljön är något som Berhanu och 

Gustavsson lyfter som viktigt i forskningen om delaktighet och jämlikhet i klassrummet (2009, s. 

91). Attityder till olikheter lyfts som en specifik aspekt inom den sociala miljön (Skolverket, 2006, 

s. 49). Lärarna menade att de i sin undervisning arbetade för att olikheter inte skulle vara konstigt, 

och att alla behövde hjälp på olika sätt. Alm och Nilholm (2010) fann även de i sin studie att det 

är av betydelse hur man ser på olikheter. Att anse att olikheter är bra är ett förhållningssätt som 

lärarna menade är gynnsamt inte enbart för klassrumsklimatet, utan även för elevernas fortsatta 

liv, inte minst för att minska negativa fördomar. Salamancadeklarationen är inne på samma spår. 

Där menar man att inkludering av elever med särskilda behov i den ordinarie utbildningen är bra 

för att säkerställa att alla får en god utbildning, men också för att motverka diskriminerande 

attityder (Salamancadeklarationen, 2006, s. 10–14). Att lärarna uppgav att de klasser där elever 

med ASD har ingått hade varit väldigt accepterande gentemot olikheter kan alltså vara just den 

effekt man eftersökte i och med Salamancadeklarationen, nämligen att mötet med individer som 

har andra förutsättningar och behov än en själv kan minska diskriminerande attityder. Att mena 

att diskriminerande attityder kan minska genom att få mer kunskap om olikheter och den som 

avviker från normen kan liknas vid vad Kevin Kumashiro beskriver som undervisning om den andre 

som en metod att arbeta mot andrafiering (Kumashiro, 2000, s. 32). I denna typ av undervisning 

undervisar man alla elever om den som kan ses som den andre, alltså den som bryter mot 
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normen. Detta för att ge kunskaper om den andre som inte är färgade av fördomar och på så sätt 

skapa förståelse och acceptans och undvika diskriminerande attityder. 

8.2 Att bygga relationer 

Den största utmaningen i undervisningen av elever med ASD beskrevs vara att bygga relationer 

med eleverna. Forskning om ASD visar att den sociala förmågan i olika grad är begränsad hos 

dessa personer, vilket dels kan visa sig genom svårigheter att ta och behålla ögonkontakt, dels att 

mentaliseringsförmågan är nedsatt. Att inte ha förmåga till mentalisering kan innebära att 

samspelet med andra människor försvåras, då man inte kan se bortom det som sägs, eller att man 

har svårt att förstå signaler i form av tonläge eller ansiktsuttryck. Detta hänger samman med de 

kommunikationssvårigheter som personer med ASD ofta har (Cashin, 2009, s. 190). Det faktum 

att personer med ASD dessutom ofta har svårigheter med planering, arbetsminne och flexibilitet 

(Hume, 2013, s. 27) skulle kunna kopplas till att lärarna upplevde att det var extra viktigt att bygga 

en stark relation till dessa elever. En tolkning som här görs av mig är att svårigheterna med 

planering, arbetsminne och flexibilitet kräver att eleverna kan lita på att någon, i detta fall läraren, 

kan hjälpa dem med att göra detta. Misslyckas eleverna med att bygga en relation till läraren och 

att skapa en tilltro till att läraren kan hjälpa till och ha koll på exempelvis planeringen, finns det en 

risk för att skoldagen börjar präglas av oro. Även här skulle man kunna argumentera för att 

kunskap om funktionshindret kan hjälpa lärarna och eleverna, då kunskapen skulle kunna vägleda 

lärarna i vad det är som är svårt för eleverna och utifrån detta kunna hitta ett passande stöd 

(Assarsson, 2007, s. 217). 

Det största hindret för att bygga relationer till eleverna med ASD var enligt lärarna tiden. De 

menade att alla elever av olika anledningar krävde tid av dem, men att det tog extra lång tid för att 

skapa relationer med eleverna med ASD. Sättet att prata om tid kan liknas vid den diskurs som 

Inger Assarsson beskriver (2007, s. 186); lärarna talade om tiden som en resurs som inte räckte 

till, och i vissa fall uppgavs att tid var något som de kunde låna av sina kollegor. Den aktuella 

debatten kring inkludering i svenska skolor, som presenteras i bakgrunden, vittnar om att tiden 

allt mer går åt till konflikthantering istället för till undervisning (Arevik, 2017) och att elever med 

ASD behöver mer tid till att utveckla sin kommunikativa och sociala förmåga (Liv med autism – två 

själar samma patos, 2013, 00:00–15:00), något som lärarna i denna studie gav uttryck för att de helt 

enkelt inte hann med. Specialpedagogikens två största perspektiv, det kompensatoriska och det 

kritiska perspektivet, går inte att praktisera för att lösa problemet med tid, utan lärarna beskrev 

det som ett dilemma. De såg att behovet av social träning och relationer var stort hos eleverna 

med ASD, men att det inte kunde lösas genom mer kunskap om diagnosen eller elevens behov. 

Det var inte heller något som via det kritiska perspektivet kunde lösas genom att bejaka alla 

enskilda individers behov och lösa dem. Vissa lärare i studien menade att dilemmat skulle kunna 

lösas med en extra vuxen i klassen eller om eleverna med ASD hade fått en elevassistent, medan 

andra istället menade att en extra vuxen i klassen skulle kräva mer av elevens sociala förmåga, 
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eftersom de skulle behöva knyta an till fler vuxna. Dessa menade också att de som lärare skulle 

behöva tillgång till ännu mer tid för att kunna planera och samverka med elevassistenten. 

8.2.1 Sammanfattning 

Genom att den tidigare forskningen kan kopplas till analysens teman visas att dessa inte är 

isolerade erfarenheter kring studiens fenomen, utan att de går att förankra i ett större 

forskningsfält. Temana som behandlar lärarnas erfarenheter av att forma sin undervisning och de 

utmaningar som lärarna ställts inför i arbetet med elever med ASD har diskuterats mot innehållet 

i avsnitten om bakgrund (avsnitt 2) tidigare forskning (avsnitt 3), teoretiska utgångspunkter 

(avsnitt 4) och metod (avsnitt 6). 
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9 Konklusion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur grundskollärare resonerar kring sina erfarenheter 

av att undervisa elever med ASD. I analysens resultat kan läsas att det gemensamma för lärarna 

var erfarenheten av att prova sig fram till vilka undervisningsformer och anpassningar som 

passade bäst i de grupper där elever med ASD ingick (se avsnitt 7.3). Alla de intervjuade lärarna 

hade arbetat olika länge i grundskolan, och i olika årskurser, men trots detta hade de alla kommit 

fram till att tydlighet och rutiner var något som fungerade bra för eleverna med ASD. Hur 

tydligheter och rutiner gestaltades i lärarnas undervisning skiljde sig dock från lärare till lärare. 

Den största utmaningen i arbetet med elever med ASD visade sig vara att knyta an till eleven. 

Alla lärare resonerade om detta på olika sätt, men det som var gemensamt för dem var att 

problemet sågs på som ett pedagogiskt dilemma. Tiden var viktig i arbetet med att skapa 

relationer. 

Det som blir synligt i en studie som denna är det behov av stöd som lärare behöver i sitt 

uppdrag. Vissa aspekter av det inkluderande klassrummet innebär dilemman som läraren 

upplever att den inte enkelt kan lösa på egen hand, och vissa faktorer som skapar dilemman för 

läraren är inte heller enkelt avhjälpta på det organisatoriska planet. Den faktor som innebär att 

tiden inte räcker till för allt som ingår i lärarens uppdrag, som att göra anpassningar och arbeta 

med relationer till alla elever, kan vara svåra att lösa även med åtgärder från organisatoriskt håll, 

så som extra vuxna i klassrummet. Istället framträder ett behov av en djupare diskussion om hur 

vi vill att läraryrket ska se ut. Vad ska ingå i lärarrollen? Vad ska inte ingå? Vad behöver lärare för 

att klara av det grundläggande uppdraget som innebär att planera, undervisa och utvärdera 

undervisningen? 

Studier som bygger på en fenomenologisk filosofi och en kvalitativ metod erbjuder ett 

kunskapsbidrag där lärares verkliga erfarenheter och känslor kring sitt yrke belyses. Dessa kan i 

sin tur ligga till grund för mer storskaliga studier eller ge belägg för en djupare debatt kring vad 

det innebär, och vad det ska innebära, att vara lärare i Sverige idag. 
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1. Informationsbrev och medgivandeblankett 

Informationsbrev 

Information om en studie av lärares erfarenheter av arbete med elever inom 

autismspektrat i den stora gruppen. 

Jag är lärarstudent som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett examensarbete 

vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

 

Med bakgrund i skolans inkluderande uppdrag är jag intresserad av att intervjua lärare om deras 

erfarenheter av detta. Idag är klasserna inte sällan stora och i dem ingår elever vars 

funktionsförmåga, bakgrund och kunskapsnivå varierar. I denna studie har jag valt att avgränsa 

mig till elever med autism och hur lärare hanterar sitt didaktiska uppdrag och sin ledarroll i 

förhållande till dem. Vilka utmaningar och möjligheter möter lärarna i det inkluderande 

klassrummet samt hur påverkas det didaktiska uppdraget? Deltagandet i studien innebär att vi 

under 30–60 minuter ses för en intervju med samtalsform. Jag kommer att spela in samtalet för 

att i efterhand kunna analysera på vilket sätt lärare idag uppfattar lärarrollen. 

 

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 

samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 

konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas 

för annat än forskning och presentationer av studiens resultat. 

 

Om du går med på att delta i studien skriver du under blanketten och lämnar till mig under 

intervjutillfället Har du inte möjlighet att skriva ut så kommer jag att ha med mig en blankett till 

intervjutillfället som går att skriva under då. Om du har ytterligare frågor angående studien går 

det bra att kontakta mig eller min handledare (se nedan för kontaktuppgifter). 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

 

Studiens handledare: Farzaneh Moinian, Fil Dr, Universitetslektor i didaktik 

tel. 018-472966, e-post: farzaneh.moinian@edu.uu.se 

Studiens författare:Sofia Pettersson 

Tel: 073–8022530, e-post: petterssonsofia@live.se 
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11.2 Bilaga 2. Medgivandeblankett 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om lärares erfarenheter av arbete med elever inom 

autismspektrat i den stora gruppen, kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. 

Studien utförs av Sofia Pettersson som går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. 

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas 

och att en ljudupptagning av intervjun kommer att ske. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning ges samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 

data, även efter att datainsamlingen har genomförts. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

Namn: ………………………………………………………………………….. 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift 

 

Blanketten lämnas in under intervjutillfället. 
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11.3 Bilaga 3. Analysmetod 

 

 

 

(Braun & Clark, 2006, s. 35) 
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11.4 Bilaga 4. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka årskurser arbetar du i? 

Har eller har du haft elever med autism/aspberger (diagnosticerad eller inte) i den klass du 

undervisar eller undervisat?  

- Om inte: Har du haft några elever som krävt särskilda anpassningar? 

I vilka årskurser undervisade du då? 

Har du fått någon särskild utbildning om autism/aspberger? 

 

Frågor om din undervisning 

Hur har du arbetat med elever med autism? 

- Vilken typ av anpassningar har du behövt göra? (Plats i klassrummet, bildscheman, 

läromedel) 

- Vad skulle du ha behövt för att bättre möta dessa barn? (resurser, stöd, kunskaper) 

 

Vad är de största utmaningarna i arbetet med elever med autism? 

 

Hur har du upplevt att din lärarroll har påverkats av att ha elever med autism i klassen? (behövt 

planera extra, tydligare instruktioner, mer kontakt med vårdnadshavare, tydligare ledarskap) 

 

Påverkan på gruppen 

Hur har dessa barn fungerat med de andra eleverna i klassen? 

Hur har du arbetat med den sociala förmågan i de grupper där elever med autism ingått? 

- Skiljer det sig något från hur du arbetat i grupper där ingen med autism ingått? 

 

Organisatoriska aspekter 

Vilket slags stöd fick du från skolan där du arbetade med elever med autism? 

- Vad hade du behövt mer eller annat slags stöd? 
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