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Sammanfattning 

Följande studie undersöker hur grundskolan bemöter elever med diagnosen Autism Spectrum 

Disorder (ASD). Här visas det vilka möjligheter det kan finnas för barn med autism att bli 

rumsligt inkluderade i skolans verksamhet. Perspektivet är utifrån sju pedagogers erfarenheter 

och synsätt på inkluderingen av elever med autism. Två av pedagogerna har elever med 

autism inkluderade i klasserna medan pedagogerna i två andra verksamheter arbetar utifrån 

särskilda undervisningsgrupper som är knutna till skolan. Undersökningen fokuserar på 

pedagogernas erfarenheter av och synsätt på två olika typer av inkludering, pedagogisk 

respektive social inkludering. Med pedagogisk inkludering menas hur pedagogerna anpassar 

den rumsliga miljön efter elevens behov och vilka konsekvenser som uppstår i deras val. Det 

finns två verksamheter som inkluderar elever med ASD i de stora klasserna och tar delvis 

hjälp av resurspersoner. De har speciella sittplatser, timplaner och är indelade i olika 

nivågrupperingar. En verksamhet arbetar med en liten undervisningsgrupp av fyra barn som 

har ett eget klassrum som beskrivs som en avskalad miljö med så lite störningar som möjligt 

runt eleven. Den fjärde verksamheten är en särskild undervisningsgrupp för elever med 

inlärningssvårigheter och utomstående personer beskriver klassrummen som tråkiga men det 

finns även tankar kring det.  

Den sociala inkluderingen handlar däremot om samspelet och kommunikationen mellan 

eleverna och pedagogen men även med andra elever. Det arbetet ställer pedagogerna inför 

stora utmaningar där samtal, positiv förstärkning och sociala lekar anses som några av 

verktygen för att fodra det sociala samspelet.  

En annan sak som tas upp i studien är hur balansen ska hanteras mellan det sociala arbetet och 

att nå kunskaperna som är skrivna i läroplanen för grundskolan (Lgr11). Några av 

verksamheterna beskriver att deras elever med ASD klarar kunskapsmålen utan problem 

medan det finns två fall där elever har stora problem med de kraven som ställs av regeringen. 

Autism; grundskolan; rumslig- social- och pedagogisk inkludering;  
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Inledning 

Sedan fem år tillbaka kom jag för första gången i kontakt med diagnosen autism. Jag har 

arbetat som resurs till en autistisk pojke i nästan två år och sedan dess varit mycket intresserad 

av att lära mig mer om denna problematik och vad det innebär för dessa barn att hantera och 

leva med autism. Intresset att arbeta med barn med diagnosen autism har mer och mer vuxit 

fram och som blivande lärare är det viktigt för mig att undersöka hur skolan möter dessa barn. 

De barnen är annorlunda i sätt att agera och hantera  det som händer omkring dem och det är 

viktig att pedagogerna på skolan visar hänsyn till deras speciella sätt att hantera vardagen. Jag 

vill ta reda på hur skolan möter barn med autism. För det har jag intervjuat klasslärare och 

specialpedagoger i fyra olika grundskolor som arbetar med barn inom det autistiska spektrat 

och jämfört deras erfarenheter och synpunkter med passande forskning kring temat ”autism”. 
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Bakgrund 

I första delen av mitt arbete ges en överblick om vad rumslig segregation och social exklusion 

innebär för barn med Aspergers syndrom. Från och med maj 2013 finns det en ny benämning 

för Aspergers syndrom och autism som kallas ASD (Autism spectrum disorders) men 

eftersom ändringen är så pass ny kommer jag fortfarande använda begreppen autism, 

autismspektrat samt Aspergers syndrom.  

 

I en av Skolverkets undersökningar (2009) diskuteras om en elev med Aspergers syndrom ska 

gå i en inkluderad eller i segregerad verksamhet när dennes behov i den vanliga klassen inte 

längre kan täckas. De alternativen som finns idag är särskilda undervisningsgrupper, 

aspergerskolor eller aspergerklasser som antingen är rumsligt segregerade från 

skolverksamheten eller knutna till grundskolan. Det innebär en rumslig segregering av elever 

med Aspergers syndrom som syftar till att skapa en mindre, tryggare och mer överblickbar 

miljö. Många skolor menar att fördelar med en rumslig segregering med mindre grupper är att 

barnets självförtroende stärks eftersom de har varit socialt segregerade i sina tidigare skolor. 

Aspergerskolor kan bidra till social inkludering genom lokalens typiska skolkaraktär och 

skolans storlek. Nackdelen med det kan vara att elever i den särskilda verksamheten kan 

påverka varandra negativt genom att till exempel imitera varandras tics (Skolverket 2009, 

s.29). 

Aspergergrupper som är knutna till grundskolan lägger fokus på vikten av lokalisering för 

både lärarnas professionella utveckling och för elevens möjlighet att utvecklas genom att delta 

i det vanliga klassammanhanget. Många ser smågrupperna som ett verktyg för social 

inkludering. Det är viktigt att betona att segregeringen av själva verksamheten inte 

automatiskt innebär att eleverna är isolerade från resten av skolan. Skolor där elever med 

Aspergers syndrom går i vanliga klasser har arbetat fram alternativa lösningar där de barnen 

till exempel kan gå ifrån den stora gruppen och ansluta sig till en mindre grupp. Frågan 

handlar däremot om flexibiliteten, det vill säga om skolan kan anpassa undervisningsformen 

efter enskilda elever och hantera olika dilemman. Vidare diskuteras i Skolverkets 

undersökning om placering i särskilda undervisningsgrupper ska ses som tillfällig eller 

permanent. Det som anses som fördel är att eleven kan gå tillbaka till sin ursprungliga grupp. 

Däremot kan ett ständigt växlande av lokaler ses som mycket krävande för eleven. Tidigare 
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fallstudier visar att barn ofta sätts i särskilda undervisningsgrupper (aspergerklasser) när dess 

tidigare skolgång inte längre fungerar. I många skolor har elever ofta en enskild arbetsplats 

och ”medvetna placeringar”. I aspergerklasser är arbetsplatserna ofta avskilda från varandra. 

Många skolor ser balansen mellan trygghet och utmaning men även mellan fast/ tydlig 

struktur och flexibilitet som avgörande (Skolverket 2009, s.30).  

En annan form av undervisning som inte nämnts tidigare är frågan om individualisering och 

gruppering. Det finns skolor i landet där barn med Aspergers syndrom under stora delar av 

dagen följer undervisningen i en vanlig klass. Däremot kan individualiseringen ske i själva 

klassrumsmiljön, det vill hur den organiseras. De kan handla om ”medvetna placeringar” där 

eleven får stöd av en annan lärare eller assistent. Ofta för eleverna enskilda instruktioner av 

läraren (Skolverket 2009, s.34).  

Även om de eleverna är inkluderade i den vanliga klassen ställs det många krav på läraren att 

organisera både klassrumsmiljön men även den sociala inkluderingen på ett sådant sätt att 

eleven kan känna sig trygg i miljön. För att tillgodose individens behov så betonar Skolverket 

(2009) att skolorna måste hitta en balans mellan att å ena sidan ha en fast och tydlig struktur 

och att å andra sidan även kunna agera flexibelt i arbetet. I alla tre former av inkludering är 

det av betydelse att hitta en balans mellan trygghet och utmaning för eleverna (Skolverket 

2009, s.34).     
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

I första delen av litteraturöversikten ges en kort överblick över diagnoserna Aspergers 

syndrom och autism och sedan presenteras Marlene Briciet Lauritsens (2013) litteraturstudie 

om Autism spektrum disorders där hon tar upp den senaste förändringen av autismdiagnosen. 

Vidare beskrivs kort vad specialundervisning och pedagogisk differentiering kan innebära. I 

sista delen av litteraturöversikten ges det sedan en kort överblick över olika aspekter av den 

sociala inkluderingen det vill säga socialt samspel, specialintressen, theory of mind och 

mobbning. 

Autismspektrumet 

Enligt författaren Steindal (1997) finns det en stor variation inom autismspektrumet.  Hon 

nämner Wing och Gould som två forskare som har analyserat det sociala samspelet hos barn 

och delad in det i tre grupper (”Wings triad”): ”de avskärmade” som visar i hög grad 

likgiltighet inför andra; ”de passiva” som accepterar andras sociala närmanden men tar sällan 

själva initiativ till social kontakt och de ”märkliga” som tar själva social kontakt, framförallt 

med vuxna. Barn med autism hör i stora delar till den ”avskärmade” gruppen medan barn med 

Aspergers syndrom grupperas till ”de aktiva men udda” och några även till den ”passiva” 

gruppen (Steindal 1997, s.5-6). 

Autism 

Autism förekommer mellan 4 och 10 på 10 000 och tre till fyra gånger så ofta hos pojkar som 

hos flickor. Diagnosen kännetecknas av en kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt 

med andra och även en nedsatt förmåga till verbal och icke- verbal kommunikation samt 

aktiviteter som kräver fantasi. Vidare uppvisar personer med autism starkt begränsade 

repetitiva och stereotypa beteenden, intressen och aktiviteter. Inom autism finns det även 

benämningen ”högfungerande autism” som beskriver personer med normal eller strax under 

normal intelligens och ofta har dessa personer specifika språksvårigheter men är på många 

andra områden lika lång i utvecklingen (Steindal 1997, s.7). 
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Asperger syndrom 

Det enklaste sättet att förstå Aspergers syndrom är att tänka på det som en 

beskrivning av en person som varseblir och tänker kring världen på ett annorlunda 

sätt (Attwood 2007, s.14) 

Attwood (2011) sammanfattar kort Aspergers syndrom som en bristande förståelse av socialt 

samspel, begränsad förmåga till ömsesidig kommunikation och ett intensivt intresse för ett 

visst område (Attwood 2011, s.38). 

En annan författare som skriver om Aspergers syndrom är Winter (2008) som menar att det är 

viktigt och nämna att inga barn som har fått diagnosen uppvisar exakt samma symptom. 

Däremot finns det allmänna egenskaper, beteenden och symptomer som ett barn med 

Aspergers kan uppvisa i klassrummet. Det är även viktigt att ta hänsyn till att symptomen är 

mer framträdande när barnet är trött, stressad eller orolig (Winter 2008, s.7-8). 

Det har länge diskuteras om Aspergers syndrom i grunden verkligen skiljer sig från autism 

och även om denna skillnad är meningsfull. Däremot finns det en omfattande internationell 

enighet om att Aspergers syndrom är en del av det autistiska spektrumet (Steindal 1997, s.5).  

Autism spectrum i DSM-5 

Metoden som Marlene Briciet Lauritsen har använt är en litteraturstudie av DSM-5 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som är den nya handboken för 

psykiatrin och kom ut i maj 2013. Den handlar om den nya definitionen ASD (Autism 

spectrum disorders) som är en av de största förändringarna i handboken. Bearbetningen av de 

diagnostiska kritikerna för ASD förväntas bli ett viktigt bidrag till förbättringen av den nya 

definitionen ASD. I den kommande DSM-5 har man gjort flera förändringar gentemot den 

tidigare diagnostiseringen. Den tar inte längre upp språkutvecklingen och gör en förändring 

angående åldern av diagnostiseringen, som nu definieras som en neurologisk störning där man 

upptäcker symptomen redan i tidig ålder men vilka även kan upptäckas senare i livet. Vidare 

reduceras de tre tidigare områden för ASD till två, det vill säga social kommunikation och 

beteendevetenskap inklusive fixerade intressen och repetitiva beteenden. Språkstörning finns 

inte längre med i DSM-5 eftersom det inte är specifik indikator för ASD. Även många andra 

barn har problem med språkutvecklingen och många barn som har ASD utvecklar i senare 

ålder ett flytande språk. (Lauritsen 2013, s.39) Den kliniska beskrivningen är mer detaljerad 

och de internationella riktlinjerna är mer integrerade i beskrivningen (Lauritsen 2013, s. 37). 
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Autism spectrum disorders i DSM-5 

Den stora förändringen som sker är att begreppet ASD som tidigare beskrevs (i DSM-4) som 

autismliknande tillstånd kommer nu innefatta de diagnoser som tidigare betecknats som 

autism, Aspergers syndrom, barndoms disintegrativa störning samt neurokognitiv- 

utvecklingsstörning. Kort sagt sammanfattar ASD en grupp av utvecklingsstörningar som kan 

ske i olika stor utsträckning. Förändringen med upptäckten av diagnosen i den nya DSM-5 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) är att den sker i spädbarnsåldern eller 

tidig barndom men nu kan det även upptäckas i vuxen ålder. Målet med den nya beteckningen 

är inte att det ska finnas nya kriterier och att diagnostiseringen ska öka. Istället ska man 

försöka införa en allmän beteckning som har samma innehåll och betydelse i olika länder men 

även inom dessa. Tidigare studier har visat att diagnoser som Aspergers syndrom och autism 

kan ha olika innehåll på olika ställen i landet men även tvärtom (Lauritsen 2013, s.37-38). 

ASD är en neuropsykologisk sjukdom som uppstår i spädbarnsåldern. Det har gjorts intensiva 

undersökningar och man utgår ifrån att diagnostiseringen görs mycket senare än tidpunkten 

där sjukdomen har inträffat. Vidare kan föräldrarnas upptäckt av symptom ta lång tid och det 

är en anledning varför man har tagit bort tidsgränsen innan 3-års ålder eftersom den kan 

upptäckas mycket senare (ungdom fram till vuxen ålder) (Lauritsen 2013, s.38). 

Tanken med DSM-5 är att göra de diagnostiska kritikerna för ASD mer tydliga så att 

utsträckningen av användningen ökar. Vidare kommer de diagnostiska kriterier för ASD i 

DSM-5 bli enklare inom kommunikationen och sociala svårigheter på grund av att dessa två 

områden är svårare att särskilja i det dagliga livet. Även om åldersbegränsningen har strykts 

så måste det inte betyda att antalet diagnoser kommer att öka. Den mest kritiska punkten i 

DSM-5 är borttagandet av Apergers syndrom som enskilt diagnos. Detta beror på att tidigare 

studier inte visar på någon tydlig skillnad mellan Aspergers syndrom och till exempel 

autistisk störning. Ur en klinisk synvinkel förväntas det nu även att det kan bli lättare att ställa 

diagnosen ASD, speciellt i de fallen där det endast finns en svag insamling av uppgifter om 

barnets tidiga utvecklingshistoria eller föräldrarnas minne av barnets utveckling (Lauritsen 

2013, s.39-41). 

Specialundervisning och pedagogisk differentiering 

En av dagens viktiga frågor inom specialundervisningen lägger fokus på vem som ska anses 

vara verkligt, mest och sant behövande av samhällets stöd. Börjesson (1997) menar att inom 

skolans värld så funkar det ofta på det sättet att eleven får ett handikapp snarare än att eleven 
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har det. Först när man har elever på skolan som har fått en diagnos så går det att göra 

jämförelser med andra elever och först då kan man prata om konkurrens. Han menar vidare att 

klassifikationer och diagnoser ger rätt till social inkludering av olika slag som att få 

extraundervisning, särskilda hjälpmedel eller särskilt hjälp med prov (Börjesson 1997, s.7,32). 

Persson (1998) skriver om en annan viktig faktor inom specialundervisningen. Pedagogens 

krav ligger i att anpassa elevens lärande till var och ens förutsättningar som innebär att läraren 

i både planering och genomförande utgår ifrån att eleverna befinner sig på en rad olika nivåer 

i en rad olika avseenden. Det ideala skulle vara att läraren anpassar arbetsformer och 

innehållet på ett sådant sätt att varje elevs behov tillgodoses. Dessvärre sätter skolans kurs- 

och läroplaner gränser i vilken utsträckning en sådan individuell anpassning kan genomföras 

(Persson 1998, s.3). 

Angående grundskolans organisation så menar Steindal (1997) att det är omöjligt att bara 

utifrån diagnosen avgöra hur mycket extra stöd eleven behöver. För elever med 

inlärningssvårigheter så behövs det individuellt anpassade läroplaner (åtgärdsprogram) som 

ska garantera att täcka individens behov. Det finns barn i klassen som behöver mer personligt 

stöd och uppföljning medan andra är mer beroende kring anpassning av omgivningen, struktur 

och andra hjälpmedel. Läraren kan behöva handledning med att anpassa undervisningen efter 

de olika behov som finns och det kan hjälpa att det är färre elever i klassrummet samt att 

jobba efter ett två- lärarsystem. Vidare behöver många barn med ASD en avskärmad 

arbetsplats eller ett grupprum utanför klassrummet. Steindal (1997) lägger hänsyn till att även 

om det krävs stödundervisning med hjälp av en specialpedagog så borde det i bästa möjliga 

fall ske utöver klasstimmarna. Det är en fördel om pedagogen dessutom använder teknik som 

hjälpmedel (Steindal 1997, s. 33-37). 

En annan viktig faktor angående specialundervisningen är avgörandet ”om makten att 

definiera”, det vill säga vem avgör om eleven ska få specialundervisning och vad är kraven 

för det. Ekström (2004) har gjort en studie om denna problematik. Det som jag lägger märke 

till i hennes avhandling är att hon försöker hitta olika utgångspunkter för att definiera om 

eleven har rätt till särskilt stöd. När det kommer till denna fråga så finns det olika saker som 

pedagogen ska lägga fokus på. En anledning till definieringen kan vara att eleven har fått en 

medicinisk eller psykologisk diagnos exempelvis ADHD/ DAMP eller dyslexi  (Ekström 

2004, s.86- 87). 
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Fördelen med att ha fått en diagnos som till exempel Asperger syndrom kan vara att 

effekterna kan kompenseras eller minskas och att det finns en minskad oro över andra 

diagnoser och över att vara ”galen”. Vidare får omgivningen förståelse för att barnet kan ha 

svårt med sådant som andra barn uppfattar som enkelt och roligt. Viktigt är även att nämna att 

med hjälp av diagnosen måste individen inte längre känna sig dum eller ofullkomlig. En 

nackdel med att ha fått en diagnos kan vara att andra ser ner på personen med diagnosen eller 

till och mer trakasserar den. Diagnosen Aspergers syndrom kan även sänka andras 

förväntningar på individen (Attwodd 2007, s.48). 

De yttre faktorerna kan vidare vara grund för att eleven ska kunna få stöd på något sätt. Med 

yttre faktorer så menas det faktorer som ligger ”utanför eleven själv” som till exempel 

klasskamrater. Även elevers individuella behov, svårigheter eller problematik i vissa områden 

som läsning vara anledning till särskilt undervisning (Ekström 2004, s. 87). 

Angående en särskild specialpedagogisk verksamhet så skriver Ekström (2004, s.101- 102) att 

det är de verksamheter som skiljer sig från en ”vanlig verksamhet” och som egentligen bara 

riktar sig till elever i behov av särskilt stöd. 

Rumslig segregation 

Frågan om rumslig segregation handlar till stor del om elevens undervisningsform, det vill 

säga om barnet antingen ska gå i en inkluderad eller i en segregerad verksamhet. Alternativen 

som finns inom ramen för den rumsliga segregeringen är särskilda undervisningsformer, 

ASD- klasser eller ASD- skolor (Skolverket 2009, s.29). 

Vidare menar författarna i Skolverkets undersökning (2009) att lärarna behöver anpassa den 

fysiska miljön efter elevens behov. Till exempel kan det vara att eleven har fasta platser i 

klassrummet, matsalen och kanske omklädningsrum (Skolverket 2009, s.29). 

Undersökningen som gjordes av Skolverket (2009) kom fram till att måluppfyllelsen varierar 

stort mellan olika skolor och bara en liten del bekräftar att eleverna med Aspergers syndrom 

uppnår alla mål i alla ämnen. Däremot finns det fler som säger att elever med Aspergers 

syndrom uppfyller målen i de flesta ämnen och delvis behöver de längre tid för det 

(Skolverket 2009, s. 21). 



 12 

Inkludering 

Grunden för valet av begreppet inkludering istället för integrering är att både erfarenheter av 

till exempel pedagoger och forskning visar att fysisk integrering inte automatiskt leder till att 

man som elev blir en del av gruppen (Toessebro 2004, s.7).  

Som Toessebro skriver har integrering varit ett centralt begrepp för handikappområdet de 

senaste årtiondena inom politiken, praktiken och forskningen. Det handlar om att även 

handikappade personer skulle inneslutas, det vill säga vara delaktiga i samhällslivet. Men de 

personerna med funktionshinder var i en rad avseenden fortfarande missgynnade och utanför 

samhällets mekanismer. Därför började man mer och mer använda sig av begreppet 

inkludering istället för att kunna nära belysa förskjutningen av integrationen (Toessebro 2004, 

s.7-8).  

Inkludering i svensk skola 

Vid sekelskiftet 1900 kom tanken att utveckla en sammanhållen och integrerad ”skola för 

alla”. Skolväsendet började med organisatoriska differentieringar i skolans planerande och 

genomförande av undervisningen. Pedagogerna delade upp eleverna efter upplevda och 

antagna svårigheter (efter någon slags kriterier) och ställde starka beslutsfattande grupper 

gentemot svaga (och diagnosticerade) grupper. Anledningen var att man skulle ge de ”svaga” 

hjälp och stöd som inte kunde ges i den ”starka” sammanhållande gruppen. Andra skäl för 

uppdelningen var att undanröja hinder i undervisningen för elever som inte kan följa lektionen 

(Emanuelsson 2004, s. 101- 103). 

Emanuelsson (2004) menar vidare att grundskolan har under tiden utvecklas till en alltmer 

sammanhållen och väl integrerad verksamhet. Begreppet integrering har länge varit ett 

betydelsefullt och användbart begrepp men det har getts betydelser som snarare stöder skolans 

och undervisningens behov av differentiering och särbehandling av sådana elever som riskerar 

att hamna utanför. Det är en av de anledningar om varför man nu i både Sverige och andra 

länder använder sig av begreppet ”inclusion” eller inkluderande undervisning. 

Integrationsfrågorna har ofta kopplats till eleverna som var klart avskilda i specialklasser eller 

inte ens tillhört skolan alls. Inkludering däremot ska vara tydligare relaterat till en ”skola för 

alla”. Författaren påpekar dock till att förändringen av begreppet från integrering till 

inkludering inte automatiskt ändrar villkoren och förutsättningarna (Emanuelsson 2004, s. 

110- 111). 
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Det är anledningen till varför jag kommer att använda mig av begreppet inkludering, som kan 

tolkas som en strävan efter en verksamhet där målet är att skapa möjligheter för lärande och 

utveckling för hela gruppen (Skolverket 2009, s.64-65). 

Social inkludering 

Skolverkets (2009) undersökning anser att den största utmaningen för att skapa en 

inkluderande skola är att skapa förutsättningar för både delaktighet och social inkludering. 

Socialt samspel kräver av pedagogen en förmåga till flexibelt tänkande och ser sammanhanget 

i detaljerna (Skolverket 2009, s.67-68). 

Socialt samspel 

Steindal (2007) menar att det är viktigt att läraren bygger upp en kontakt med eleven och 

anpassar sig efter dennes behov. Med vissa barn måste pedagogen vara mer pådrivande och 

direkt medan det finns barn som inte vill ha den direkta kontakten för det kan kännas 

skrämmande. Trygghet i klassrummet skapas med regelmässig struktur på dagen och 

ordningsföljd i de dagliga aktiviteterna (dagsscheman, klockor och kalendrar i varierande 

grad). Barnet med ASD behöver träna att kontrollera sin uppmärksamhet eftersom stress och 

osäkerhet ofta hämmar uppmärksamheten. Undervisningen bör ha klara, tydliga och attraktiva 

mål och läraren måste undvika att vara för styrande. Det kan vara hjälpsamt att använda sig av 

bilder där samarbete av bild och text ökar uppmärksamheten och stöder minnet 

(komihåglappar). För att undervisningen ska fungera så krävs det motivation. Som pedagog 

måste man känna till elevens intressen för att kunna förknippa dessa med undervisningens 

innehåll och mål. Läraren måste även undervisa på ett sådant sätt att eleven mer och mer ska 

bli medveten om sin egen inlärningsprocess och ta större ansvar ju längre denna kommer i 

utvecklingen (Steindal 1997, s. 31- 37).  

Attwood (2011) tar upp olika punkter om hur vi kan stödja barnet i det sociala samspelet. I 

åldrarna 6-9 har normalutvecklade barn behov av en vän och börjar accepterar sina vänners 

influenser, preferenser och mål i olika lekar. Åtgärder för att hjälpa barn med Aspergers 

syndrom är att låta barnet få öva på aspekter av ömsesidig lek och rollspel. Det kan även vara 

en fördel med en lärarassistent som både kan vägleda och ge feedback. Det kan vara bra att 

hitta barn med liknande intresse, lära barnet vad man inte bör säga och låta barnet delta i 

gruppaktiviteter där man fokuserar på att lära ut sociala färdigheter. 
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När barn är mellan 9-13 år så sker ofta en könsuppdelning vad gäller vänner och barn söker 

vänner utifrån speciella personliga egenskaper. Därför ska pedagogen enligt Attwood (2011) 

arrangera så att någon jämnårig blir barnets mentor och även arrangera alternativa grupper 

med vänner som har liknande intressen och värderingar. Ett annat exempel på stöd kan vara 

utnyttjande av tv- serier för att illustrera olika aspekter av socialt beteende. (Attwood 2011, 

s.93) 

Specialintressen 

Enligt Attwood (2007) har de flesta barn med diagnosen Aspergers syndrom 

anmärkningsvärda talanger inom något utvalt kunskapsområde. I DSM-IV beskriver forskarna 

särdragen hos specialintressena hos barn med Aspergers syndrom som följande:  

Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter som tar sig 

uttryck i till exempel omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade 

intressen; oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer; stereotypa 

och upprepade motoriska manér (t.ex. komplicerade rörelser med hela kroppen eller enträgen 

fascination inför delar av saker).                                                                                                

Skillnaden från en hobby är här att det finns en abnorm intensitet och fokusering på intresset. 

Sådana specialintressen kan redan upptäckas vid två till tre års åldern hos barnet  som till 

exempel är upptagen med att snurra på hjulen på leksaksbilar. Nästa steg visar sig ofta i en 

fixering av något som är varken en person eller en leksak utan insamlandet av så många 

exemplar som möjligt. Det kan vara saker som intresserar barnet som till exempel stenar eller 

gula blyertspennor. Som Attwood (2007) beskriver så kan den hängivenheten som uppstår i 

sammanhanget med specialintresset vara anmärkningsvärt intensiv och oron kan bli stor om 

föremål saknas medan glädjen bli stor när den dyker upp igen. Det är ofta en ensam och 

intuitiv aktivitet av barnet som bedrivs med en stor passion och där kunskapsnivån och 

talangen kan vara extraordinär och även kan leda till framgång i skolan (Attwood 2007, s.201- 

204, 206). 

Theory of Mind 

Theory of mind är en psykologisk term och med det menas förmågan att känna igen och förstå 

andra människors tankar, värderingar, önskningar och avsikter för att förklara deras beteende 

och kunna förutse saker som hända. Vidare kan barnet inte förstå de signaler som ger uttryck 

för andra personens tankar eller känslor som förväntas av honom. Det finns andra begrepp 
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som beskriver denna problematik för människor med Aspergers syndrom som till exempel 

”tankeläsning”, ”tankeblindhet” eller ”empati. Avsaknad av denna förmåga har stora 

konsekvenser för barnets vardag. Sådana konsekvenser kan vara att: 

 tolka det sociala/ emotionella budskapet i någons ögon, 

 göra bokstavliga tolkningar det vill säga när man säger till barnet ”hoppa upp på 

väggen” så kan den inte tolka signaler och tror att den ska hoppa upp för väggen, 

 barnet bli betraktat som respektlös och ohövlig och andra bli irriterade på dennes 

egocentriska eller dominerade beteende,   

 visa stor ärlighet i opassande situationer, 

 visa självkritik och självmedvetenhet 

 det blir svårt och lösa konflikter eftersom förmågan till theory of mind saknas 

Det finns ett flertal strategier som läraren kan använda sig av för att förbättra förmågan till 

theory of mind  hos barnet och jag ska kort beskriva några av dem. En är sociala berättelser 

som verktyg för att beskriva den kunskap, de tankar, åsikter och känslor som är relevanta för 

situationen. När man skriver sociala berättelser tillsammans med barnet så är det viktig att ta 

med information om alla inblandades perspektiv. Berättelsen kan förbättra kunskapen om 

vokabulären för mentala tillstånd med bilder som förklarar begrepp som till exempel att veta, 

gissa, förvänta sig och ha åsikter om något.  

En annan strategi som Attwood (2007) beskriver är seriesamtal där man som pedagog men 

även föräldrar använder sig av enkla teckningar som enkla streckgubbar och pratbubblor och 

där text i olika färger illustrerar händelseförlopp, emotioner och tankar i en viss social 

situation. Syftet med seriesamtal är att lyfta fram vad någon tänker, känner, gör eller kunde ha 

gjort och gemensamt (pedagog och barn) utforskar tankarna och känslor hos de inblandade. 

Andra strategier som Attwood (2007) tar upp är dataprogram och handbok för lärare för att 

träna barnets theory of mind (Attwood 2007, s. 131, 133-136, 139-140, 144-148).  

Mobbning och trakasserier 

Attwood (2011) skriver att mobbning av barn med Aspergers syndrom är minst fyra gånger 

vanligare än bland andra jämnåriga. Som det nämndes redan i förra avsnittet så har dessa barn 

svårt att förstå sociala regler och har ett behov av att vara ensamma. Problemet är att de två 

största målgrupperna för mobbning är passiva och provokativa barn. 
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För pedagoger kan det ofta vara svårt att identifiera om barnet blir mobbat. Barn med 

Aspergers syndrom kan tro att sådant beteende kan tillhöra leken eller vet ej hur man hanterar 

mobbningen. Konsekvensen kan resultera i depression och låg självkänsla eller att barnet 

agerar med våld och mobbning. För att minska förekomst och effekter av mobbningen krävs 

det olika strategier från lärarens sida. Attwood (2011) nämner att det krävs insatser på 

gruppnivå och att skolan utvecklar uppföranderegler som definierar mobbning och beskriver 

hur den kan förhindras. Det är även viktigt att utbilda personalen så att de kan hålla uppsikt 

över situationen. Ett annat förslag som nämns av Attwood (2011) är att göra en karta över 

barnets värld där pedagogen markerar de platser där barnet riskerar att utsättas för mobbning. 

Positivt grupptryck är en annan viktig aspekt och kan ge trygghet för barnet (Attwood 2011, s. 

111-112, 122-123). 

Teoretiska perspektiv 

I denna del ska en teoretisk ram för analysen av pedagogers val i samband med att inkludera 

eleven i det rumsliga och sociala sammanhanget presenteras men även några centrala 

begreppsliga val med utgångspunkt i litteraturöversikten. 

Denna studie undersöker pedagogers syn på inkludering snarare än integrering. Orsaken till 

detta val är att både erfarenheter av till exempel pedagoger och tidigare forskning visar att 

fysisk integrering inte automatiskt leder till att man som elev blir en del av gruppen 

(Emanuelsson 2004, s. 110-111). Bruket av begreppet inkludering kan även tolkas som en del 

av en strävan efter en verksamhet där målet är att skapa möjligheter för lärande och 

utveckling för hela gruppen (Skolverket 2009, s. 64-65). 

Studien gjordes utifrån pedagogernas perspektiv och vad de anser som viktiga i inkluderingen 

av elever inom det autistiska spektret. 

För att kunna inkludera elever med ASD i en pedagogisk och social sammanhang så måste 

pedagogen göra många kognitiva val och fattar i samband med detta olika beslut. I själva 

valet så finns det olika faktorer och villkor som pedagogen måste lägga hänsyn till. Man kan 

även kalla dessa faktorer och villkor för ramfaktorer som bestämmer arbetet i klassrummet 

och elevens utveckling.  

Lindblad och Sahlström (1999) skriver om ”ramfaktorteorin” som handlar om hur vissa yttre 

faktorer påverkar undervisningsprocessen och därmed även resultat som ska uppnås. 

Ramfaktorer består delvis av läroplanernas innehåll och tillgången på tid, sker dels via 



 17 

lärarnas bedömningar och strukturering av verksamheten som sedan har betydelse för 

undervisningens innehåll. Vidare beskriver författarna Lindblad & Sahlström (1999) att 

ramfaktorer inrymmer begränsningar och möjligheter för pedagogernas arbete men även ett 

visst mått av flexibilitet (Lindblad & Sahlström 1999, s.75-76).  

    

Modellen som är tagen ur Lindblad, Linde & Naeslunds (1999) forskningsrapport visar att 

politiska och administrativa beslut, faktorer som timplaner och gruppstorlek påverkar 

undervisningens upplägg och resultaten som möjliggörs i undervisningen (Lindblad, Linde & 

Naeslund 1999, s.98).   

Angående ramar så skiljer Stensmo (2010) mellan inre och yttre ramar. Yttre ramar sätts 

genom beslut i stat och kommun. I dem ingår de politiska ramar det vill säga läroplaner, 

kursplaner och timplaner som fastställs av riksdag och regering. Stensmo (2010) menar att 

inre ramar kan handla om hur tiden uppläggs (göra en timplan), hur rummet gestaltas 

(planlösning), vilken undervisningsform (gruppstorlekar) pedagogen använder, vilken 

innehåll som tas upp och vilka andra pedagoger som ska vara involverade i arbetet. 

Enligt Steindal (1997) så krävs det för elever med inlärningssvårigheter individuellt anpassade 

läroplaner som ska garantera en enhetlig insats med utgångspunkten från individens behov. 

Öhlmér (2011) menar vidare att alla elever i skolan ska ha en individuell utvecklingsplan men 

att det finns även elever som utöver det behöver ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet 

beskriver med hjälp av en god dokumentation bland annat elevens behov, vilka åtgärder som 

måste vidtas och hur dessa ska följas upp och utvärderas. Vidare ska den användas när det har 

framkommit att eleven kan ha behov av särskilda åtgärder. Det ska vara ett verktyg i skolans 

vardag där lärare och andra pedagoger som arbetar runt eleven kan följa upp elevens 

utveckling båda kunskapsmässigt och socialt  (Steindal 1997, s31), (Stensmo 2010, s.11-12), 

(Öhlmer 2011,s. 11-13). 

Ett annat exempel på en viktig yttre ramfaktor framgår av Skolverkets rapport (2009) och 

handlar om samarbete med andra aktörer utanför skolan, det vill säga habiliteringen, 

socialtjänsten eller föräldrarna. Det är från betydelse för att kunna bilda ett socialt nätverk 

runt eleven. Enligt Thimon (1998) finns det två centrala delar i ett barns liv. För det första 

föräldern och sedan kommer skolan. Samverkan mellan de två parter kan bara fungera där det 

finns ett tätt samarbete och gemensamma mål och syften. Sådant samarbete kan ske med hjälp 

Ramar Process Resultat 
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av utvecklingssamtal där man mer noggrant går igenom hela studiesituationen. I samtalen ska 

det göras en heltäckande bild av elevens situation för att sedan kunna formulera mål och hur 

man ska uppnå dessa (Thimon 1998, s. 71- 75) (Skolverket 2009, s. 46- 47). 

Angående grupperingen så skriver Stensmo (2010) att det kan ske på olika sätt. Som lärare 

kan man undervisa i hela gruppen, göra en nivågruppering eller arbeta utifrån grupparbeten. 

Undervisningen i helklass kännetecknas av att läraren förmedlar kunskap till eleverna, att det 

är denne som avgör vem som får tala och det är läraren som brukar dominera undervisningen. 

Grupparbete det vill säga problemlösning i smågruppsform har däremot såväl kognitiva som 

sociala lärmål. Det kan vara förståelse, analys, syntes och värdering, kreativ problemlösning, 

interpersonell förståelse, muntlig språkträning och empati (Stensmo 2010, s.11-14, 31,61, 

163-164, 172- 174). 

För att kunna garantera rätt anpassning av undervisningen till eleven så menar Steindal (1997) 

att det även krävs råd, handledning och ökad kunskap genom investeringar och utbildningar. 

Skolverket (2009) menar vidare att specialpedagogisk kompetens ska både användas för 

handledning av lärarna men även som komplement till den ordinarie undervisningen. Med 

personalen så menas det inte bara lärarna och specialpedagoger utan alla pedagoger som är 

involverade kring eleven med ASD, det vill säga även resurspersonal. I många fall angående 

arbete med elever som har någon form av autism så går assistenten iväg med eleven till någon 

avskärmad studiemiljö. Ofta blir det i sådana tillfällen svårt att bestämma gränsdragningen 

mellan stöd och undervisning, enligt Skolverket (2009). Vidare får elevassistenter ofta stöd 

och handledning från elevens klasslärare, vilket ofta anses som ett krävande arbete. I vilken 

utsträckning det sker är beroende på tiden och ekonomiska resurser. Ofta är utrymmet för 

handledning och gemensam kompetensutveckling kring eleven stark begränsat (Steindal, 

1997, s.32) (Skolverket 2009, s.43- 49). 

Som författarna skriver så är pedagogerna bunden till vissa ramfaktorer som är avgörande för 

elevens utveckling och resultat. Ramfaktorer som tid, gruppstorlek men även läroplaner 

bestämmer deras pedagogiska arbete. Men det finns också en viss flexibilitet som läraren har 

angående dennes begränsningar och möjligheter på grund av till exempel tid eller 

gruppstorlek. Utifrån egna erfarenheter och utbildningar träffar läraren olika val angående sin 

undervisning. I min empiri undersöker jag vilka olika möjligheter och begränsningar 

pedagogerna anser att ha i  de olika verksamheter och hur det påverkar inkluderingen av 

elever med ASD. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att undersöka pedagogers erfarenheter av att arbeta med social och pedagogisk 

inkludering av elever med Autism Spectrum Disorder (ASD) i grundskolan. 

Forskningsfrågor 

1. Vilket synsätt har pedagogerna på den rumsliga segregationen som uppstår i arbetet med 

barn som har ASD och dess konsekvenser? 

2. Vilken synsätt har pedagogerna på den sociala exkluderingen som uppstår i arbetet med 

barn som har ASD och dess konsekvenser? 

3. Hur beskriver pedagoger möjligheter att skaffa en balans mellan det sociala arbetet och att 

samtidigt stödja eleven i att uppnå kunskapsmålen? 
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Metod  

Metoden som använts är intervjuer med specialpedagoger och lärare som har erfarenheter av 

att arbeta med barn som befinner sig inom det autistiska spektrat. Fördelen med det är att jag 

kan avtäcka komplexiteten i intervjuades erfarenheter. Speciellt frågan om den sociala 

hanteringen i klassrummet kan bli svårt att får besvarad med hjälp av en annan studieform 

som till exempel enkät. Jag hoppas att intervjuer kommer att hjälpa mig att förstå strukturer i 

skolornas sätt att arbeta med barn med ASD. 

Som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) skriver så ger intervjuerna 

möjlighet till uppföljning och har med problemformuleringar som handlar om synliggörande, 

det vill säga hur ett fenomen gestaltar sig. I mitt fall vill jag undersöka hur skolornas struktur 

ser ut angående inkluderingen av barn med ASD. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud (2007) menar vidare att när man vill ta reda hur olika människor uppfattar sin 

värld. Utgår man från människors vardagserfarenheter och vilka uppfattningar de får av sin 

omvärld. Det vill säga, hur uppfattar de intervjuade personerna inkluderingen av barn med 

ASD. Min uppgift blir att förstå den värld som intervjupersonerna själva upplever (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007, s. 283-286). 

Upplägget på intervjuerna kommer vara halvstrukturerad så att det finns en viss struktur 

samtidigt som den är anpassningsbar.  

Urval 

Studien genomfördes på fyra olika skolor som på olika sätt och med olika metoder inkluderar 

barn med ASD i sina verksamheter. Jag har både träffat klasslärare som arbetar med elever 

med ASD i ett inkluderade klassammanhang och specialpedagoger som arbetar i särskilda 

undervisningsgrupper. Jag har träffat Amanda och Rebecca som är klasslärare för årskurserna 

1 och 6 på en kommunal skola. På en friskola har jag besökt Anna som är klasslärare i 

förskoleklass och Vilma som är specialpedagog på skolan. På en annan kommunal skola 

intervjuade jag Susann som är specialpedagog och mentor för en liten undervisningsgrupp i åk 

1 och till slut träffade jag Gustav och Emma som arbetar på en extraavdelning för barn med 

inlärningssvårigheter på en kommunal skola. 
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Genomförande 

Som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) skriver angående intervjuguiden så 

är det viktig att både tänka på form och innehåll. Innehåll måste vara kopplat till 

forskningsfrågorna och syftet och guiden måste vara utformat på det sättet att samtalet är 

levande, det vill säga att den skapar en dynamisk situation. Alla frågor ska vara förståeliga för 

informanten, korta och utan akademisk jargong. Målet med intervjun måste vara att få 

spontana beskrivningar som är grundade i intervjupersonernas egen verklighet. 

Samtalsintervjun innehåller en rad frågor som har delats upp efter fyra teman: bakgrund, 

diagnoser, pedagogisk och social inkludering. Bakgrunden innehåller inledande 

”uppvärmningsfrågor” som ska skapa en god kontakt och en god stämning. Sedan följer 

tematiska frågor som ska ge personen möjlighet att utveckla dennes tankar kring 

problematiken. Frågorna är formulerade så att den intervjuade personen har möjlighet att fritt 

berätta utifrån sina erfarenheter. Till de tematiska frågorna finns det knutna 

uppföljningsfrågor för att få fram ett mer innehållsrikt svar. Vidare finns det direkta frågor i 

fall det finns saker som inte har tagits upp innan och tolkande frågor för att få fram personens 

individuella uppfattningar om en viss problematik. Avslutningsvis får intervjuaren möjlighet 

att tillägga någonting som inte har nämnts tidigare  (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud 2007, s. 298-301). 

Kontakten med de intervjupersonerna skedde både via mejl och även direkt med dem som jag 

känner personligen. Det har gjorts en provintervju med en student för att se över dynamiken 

och längden av intervjuguiden. Intervjuerna beräknas ta mellan 45 och 60 minuter. 

Databearbetning och analysmetod 

Jag transkriberade intervjuerna och lade fokus på de svaren som kändes viktiga inför 

analysdelen. Vidare jämförde jag intervjuarnas utsagor med varandra samt med litteraturen 

från bakgrunden och litteraturöversikten. I analys- och resultatdelen är det viktig att hålla en 

balans mellan forskarens utsagor och det som de intervjuade personer kommer fram till. 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) beskriver olika steg att gå tillväga med 

databearbetningen. Första steget är att sammanfatta materialet det vill säga att sammanfatta 

hela intervjun. Jag utgår mycket ifrån personernas tolkningar och därför arbetar jag med 

sammanfattningstekniken koncentrering som innebär att man förkortar långa uttalanden utan 

att förlora det väsentliga. Steg två handlar om att fånga in det karaktäriska hos varje informant 

och jämföra dem med varandra. Angående ramfaktorerna som tas upp i teoridelen så har jag 
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med hjälp av litteraturen letat fram olika kända inre och yttre ramar för lärares arbete och de 

används sedan som analysverktyg i analysen. Jag byggde upp intervjuguiden på det sättet att 

det finns med frågor som behandlar kända ramfaktorer som läraren planerar och genomför sitt 

arbete inom, men analysen identifierar även andra faktorer som enligt pedagogerna begränsar 

och möjliggör arbetet med inkludering. 

Etiska aspekter 

Forskningen är viktig för samhället och därför ska den bedrivas i stor utsträckning men det 

måste även finnas krav på att individer inte utsätts för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Det kallas individskyddskrav som delas in i fyra huvudkrav 

(Vetenskapsrådet 2002, s.6). 

Det första av dem, informationskravet, innebär att forskaren ska informera 

undersökningsdeltagare (i mitt fall de intervjuade) om deras uppgift i projektet och vilka 

villkor som gäller (Vetenskapsrådet 2002, s.7-8). Innan själva intervjun började så berättade 

jag för informanterna om deras roll i min studie, det vill säga att deras information om 

inkluderingen av elever med autism ska jämföras med andra verksamheter och tidigare 

forskning. 

Nästa krav, samtyckeskravet, handlar om att de som medverkar i undersökningen ska ha rätt 

att bestämma själva över sin medverkan. Under intervjun ska de alltså själva bestämma om 

hur mycket information de vill uppge, hur länge och på vilka villkor de ska delta. De får 

avbryta intervjun utan att det ska ha negativa följder för dem (Vetenskapsrådet 2002, s.9-11). 

Även här talade jag om för informanterna att de själva avgör om de vill svara på de olika 

frågorna och i vilken omfång. Efter intervjun frågade jag de efter deras tillåtelse att använda 

mig av deras information i min empiri. 

Ett annat viktigt krav, konfidentialitetskravet, går ut på att alla personer som deltar i intervjun 

ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna försvaras så att andra inte kan ta 

del av dem. Jag visade tydligt för dem att jag inte skulle nämna deras riktiga namn, skolans 

namn eller andra personer som de skulle ta upp under intervjun. Även berättade jag för dem 

att jag skulle radera inspelningar efter transkriberingen.  

Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att all insamlad information endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, s.12-13). I samband med alla andra krav så talade 

jag om för informanterna att all min insamlad information i intervjun skulle endast användas 
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för forskningsmål, det vill säga intervjupersonernas olika sätt att arbeta med inkludering. Så 

finns det dock liknande svar hos informanterna som betyder att jag även arbetar med 

väsenmetoden som går ut på att hitta gemensamma nämnare (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud 2007, s. 303-310). 
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Analys 

Analysredovisningens upplägg  

Innan genomgång av pedagogernas syn på pedagogiska aspekter och social inkluderingen av 

barn med ASD ska jag analysera pedagogernas olika syn på och tankar om diagnoserna. I 

detta avsnitt kommer jag utgå ifrån pedagogernas individuella erfarenheter medan jag i de 

andra avsnitten om social och rumslig exkludering kommer göra en jämförelse mellan de 

olika verksamheterna.  

Diagnosen 

Pedagogerna som intervjuades kom fram till liknande övergripande utsaga nämligen att det 

varierar väldigt mycket från individ till individ hur diagnosen visar sig.  

När jag ställde frågan om hur autism kan visa sig hos barnet så började alla med att prata om 

kommunikationen. Anna som arbetar som klasslärare i en förskoleklass menar att elever med 

autism har problem med att kommunicera både skriftligt och muntligt och det kan vara svårt 

för dem att föra ett samtal. Emma säger att en bristande kommunikation märks redan tidigt 

hos barnet men att många kan kommunicera väldigt väl i vissa specifika ämnesområden som 

de är intresserade av. Angående kommunikationen menar även specialpedagogen Susann att 

det är den svåraste delen för dessa barn. De har svårigheter med att förstå sociala mönster, 

sociala regler och att ta instruktioner. Ofta riktar de in sig på detaljer istället. Angående 

detaljer menar även Vilma att man måste förbereda barnen på förändringar. Hon nämner ett 

exempel där skolan hade bytt färgerna på stolar i matsalen utan att tala om det för ett barn 

med autism, och det förstörde hela barnets dag.  

Nästan alla pedagoger som intervjuades uppfattar autism som en nedsatt förmåga av verbal 

och icke verbal kommunikation och har under alla sina år som både lärare och 

specialpedagoger lärt känna barn som har svårt för det sociala samspelet. Både Anna, Gustav 

och Emma har under sina många år som pedagoger träffat barn med ASD som har problem 

med den direkta kontakten och de visar en brist på empati och att uppleva en medkänsla för 

andra. Däremot menar till exempel Anna och specialpedagogen Susann att de har möjlighet 

att lära sig de sociala reglerna och kan agera i sociala sammanhang. Men det varierar mycket 

mellan individerna och Emma säger att det ofta förekommer att man måste föra ett samtal på 

barnets villkor och även i relation till deras specialintressen.  
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Även om forskare nyligen har tagit bort begreppet Aspergers syndrom och sammanfattat det 

till autismspektrumstörning (ASD) så ställde jag ändå frågan om hur de olika pedagogerna har 

upplevt skillnaden mellan autism och Aspergers syndrom. 

Gustav och Vilma har uppfattningen att barn med Aspergers syndrom är mer intressefixerade, 

alltså har specialintressen. Rebecca menar däremot att skillnaden kan ligga i barnets språk, det 

vill säga att språket ofta är ganska enkelt, kortfattat och faktabetonat. Hon menar vidare att de 

har det svårare i sin interaktion att förstå, avläsa och svårt med att svara på frågor. Men det 

intressanta med deras utsagor är att många av pedagogerna inte hade funderat så mycket över 

diagnoserna när de arbeta med barn med ASD. 

... jag är ganska dålig på och tänker diagnoser. För mig är det lite mer varje barn 

och vad de behöver... . (Mina) 

... jag tycker ändå inte att det är så påtaglig att jag har känt ett behov av att 

använda den diagnosen eller det har gjort bara att tillfredsställa förväntningar, 

kanske. ” (Anna) 

I skolvärlden så anser jag att alla barn oavsett diagnoser ska få det stöd de 

behöver. Det ska inte vara en diagnos som är grunden till om att man får stöd .... 

(Susann) 

Man får liksom ett papper där det står svårigheterna och styrkor och så får man 

arbetar utifrån det. Så diagnosen är liksom inte så viktig egentligen. (Susann) 

Angående den nya benämningen ASD (autism spectrums disorder) så har ingen av 

pedagogerna fått någon extrainformation från skolans sida. Däremot visste några att det skulle 

ske en sådan förändring i sammanhang med begreppsförklaringen. Emma visste att det skulle 

ske en förändring angående språkutvecklingen som tidigare har varit en faktor för att skilja 

mellan autism och Aspergers syndrom (Lauritsen, 2012). Hon menar att bara för att ett barn 

har fått diagnosen så måste det inte betyda att den aldrig kommer utveckla ett bra språk. 

Vidare säger Gustav och Anna att barn med ASD kan utveckla ett ganska välutvecklat sätt att 

uttrycka sig, så som när de pratar om sina specialintressen. Anna berättar i det sammanhanget 

att man hellre skulle se det som en annorlunda språkutveckling. 

Fyra verksamheter 

För att kunna se möjligheter av inkludering för barn som har fått diagnosen ASD har jag 

undersökt fyra olika verksamheter som arbetar med problematiken på olika sätt. I följande 

avsnitt ska jag redovisa de fyra verksamheterna utifrån mina frågeställningar angående den 

pedagogiska och sociala exkluderingen samt kunskapskraven och balansen till det sociala 

arbetet. 
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Verksamhet 1 

Första skolan som jag besökte är en kommunal skola F-6 med över 350 elever. Här träffade 

jag två klasslärare som arbetar i årskurs (åk) 1 och 6. Båda är utbildade lärare och kom båda 

först under höstterminen 2013 i kontakt med barn som har fått diagnosen autism. Båda lärarna 

har även en elev inom det autistiska spektrat i sin klass och arbetar utifrån ett inkluderande 

sätt med hjälp av olika metoder och verktyg.  

Pedagogisk inkludering 

Klassläraren Rebecca som undervisar i åk 1 är utbildad svensk och SO-lärare 1-7 och har 

arbetat med många barn som är i behov av särskilt stöd men det är första gången att hon har 

en elev med autism i sin klass. Tanken bakom arbetet med eleven är att han ska möta en 

vanlig skolklass och att alla pedagoger som befinner sig nära eleven är medveten om hans 

svårigheter. Han har även ett assistentstöd på heltid samt stödfamilj.  

Eleven är alltid med i klassen och får ingen särskild undervisning. Det finns tankar bakom 

klassrummets uppbyggnad, det vill säga strukturering av verksamheten som är en av de yttre 

ramfaktorerna som tidigare nämns i teoretiska utgångspunkterna. Följaktligen sitter eleven till 

exempel rakt fram och det ska inte finnas för mycket yttre stimuli. Angående 

undervisningsformen så berättar Rebecca att de anpassar undervisningen i stort sätt efter hans 

behov, vilket hon ser som något positivt för alla elever.  

Vidare försöker Rebecca prata lugnt och med lågt röstläge i lagomt  tempo. Alla instruktioner 

ges inte heller samtidigt utan en efter en eftersom barn med ASD har ofta svårt att bearbeta 

för mycket information. Som jag nämnde tidigare så har eleven hela tiden en resurs på sin sida 

som hjälper honom med att förklara både muntligt och skriftligt givna instruktioner, förbereda 

honom på vad som ska hända och även förtydliga uppgifter. Det finns ingen extra planerings- 

eller handledningstid med assistenten och Rebecca talar om för mig att en av anledningarna 

för är att det finns ett resursbyte vid lunch. Vidare har bara en av resurserna speciallkunskaper 

om arbetet av barn med autism. 

Med Amanda som är klassläraren för åk 6 förde jag endast ett kort samtal, men även hon 

nämnde intressanta saker angående inkluderingen i storklass. Eleven som går i klassen har 

högfungerande autism och det kan vara en av anledningarna till varför han klarar sig utan 

resurs. Han har tidigare fått andra diagnoser som han är medveten om men diagnosen autism 

är rätt ny och föräldrarna har ännu inte talet om det för honom.  
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Men så det där är lite lurigt. Det hade varit en annan sak om han hade känt till det. 

Då hade man ju kunnat hantera klassen på ett annat sätt.  (Amanda) 

 I klassen finns det två lärare som är med eleverna under hela dagen och delar upp sina ämnen 

och agerar även resurs för eleverna. Mesta delen av skoldagen är eleven med ASD med i 

helklassundervisningen men är även med i en grupp av fyra elever som under några tillfällen 

arbetar med en resurslärare utanför klassrummet.  

Liksom Rebecca så har även Amanda anpassat en del av undervisningen efter elevens behov. 

Klassen har börjat arbeta med färdiga tankekartor, färdiga stödord och annat konkret material 

samt mycket med bildmaterial i speciellt engelskan och de samhällsorienterade ämnena.  

Social inkludering 

Angående det sociala arbetet i klassrummet så beskriver Rebecca att assistenten har det mesta 

ansvaret för den sociala inkluderingen eftersom denne nästan hela tiden befinner sig vid 

elevens sida. Rebecca menar att klassrumssituationen inte är det som känns problematiskt så 

länge eleven har en person vid sin sida. Däremot är rast- och skolgårdssituationer mycket 

svårare att klara av. Det handlar om att hjälpa honom in i leken, hjälpa honom i samspelet och 

så brukar klassen leka samma lek i rad så barnet kan vänja sig vid det. Rebecca ser inga 

tendenser angående mobbning men menar även att eleven är skyddat av sin assistent. Det 

måste också betonas att klassen accepterar och respekterar hans beteende och är medveten om 

att han kan ha svårt i vissa situationer. Angående elevens kommunikation måste pedagogerna 

vara tydliga i samtalet och hålla ögonkontakten.  

Inte heller sker det något direkt socialt arbete för Amandas elev eftersom klasskompisarna 

under hela terminen har varit bra på att ta hand om honom och det inte heller finns någon 

mobbningstendens i klassen. En kritisk punkt för eleven är däremot idrottslektionerna. Här 

finns det också ett samband med Rebeccas beskrivningar eftersom båda elever har svårare att 

hantera lektioner där det inte finns mycket struktur. Rebecca pratar om rasterna och den fria 

leken. Det som Amanda nämnde är oron inför idrottslektionerna och speciellt när en vikarie 

har lektionen så uppfattas det som ett ångestmoment för eleven. Hon menar att det är viktigt 

att förbereda honom för det och när idrotten är sista passet på dagen så har de tillsammans 

bestämt att han får gå hem istället.  

Kunskapskraven  

När jag frågar Rebecca om balansen mellan det sociala arbete med eleven och kunskapsmålen 

som ska uppnås så menar hon att det går väldigt mycket parallellt. Med hjälp av sin assistent 
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får han ta del av alla sociala aktiviteter som finns med i vardagens skolgång. Även om han har 

svårt för till exempel parsamtal ska eleven delta. Kunskapsnivån som han ska nå innebär även 

att han måste agera med andra elever och det är en läroprocess enligt Rebecca. 

Angående kunskapskraven i skolan och hur eleven ska nå dem i samband med det sociala 

samspelet så berättar Amanda att det kommer bli svårt för eleven och att han inte kommer 

klara av många betyg. Hon betonar att det är mest elevens andra diagnoser som till exempel 

dyslexin som gör det svårt för honom. Med tanke på det har pedagogerna skrivit ett 

åtgärdsprogram och eleven ska till exempel i ämnen som engelska lära sig hur man klarar 

enkla vardagssituationer som att gå på restaurang.  

En yttre ramfaktor i arbetet är nätverksmöten om eleven och hans behov. Det anser Amanda 

som ett viktigt hjälpmedel. Föräldrarna är öppna och hjälpsamma för pedagogerna som 

arbetar med honom och de har tillsammans med habiliteringen bestämt att skolan ska satsa 

och arbeta med hans självkänsla. Det nära samarbete med föräldrarna anser Amanda som 

nyckeln i arbetet. Att lyfta honom så att han känner sig sedd utan att lägga för mycket fokus 

på kunskapskraven.   

Verksamhet 2 

Det är en friskola som ligger i en tätort som kännetecknas av en estetisk utformad innemiljö 

med närheten till naturen. Alla lärare på skolan har både en statlig lärarutbildning och en 

friskolelärarutbildning. På skolan träffade jag en lärare som är ansvarig för förskoleklassen 

och en specialpedagog som har mentorskap för åk 5-6.  

Pedagogisk inkludering 

Specialpedagogen Vilma sitter med i elevvårdsteam och i ledningsgruppen på skolan och 

agerar som länk mellan alla lärare på skolan och ledningsgruppen. Hon har en samordnande 

handledande funktion med olika utvecklingsprojekt för hela skolan. 

Även den här skolan arbetar med pedagogisk inkludering, det vill säga att barn som är i behov 

av särskilt bli inkluderad i klasserna. Det finns flera barn inom det autistiska spektret på 

skolan. Angående inkluderingen av de elever så menar Vilma att pedagogerna tänker olika 

kring det och att man resonerar från klass till klass om vilken personal som ska få ansvaret 

och hur klasserna ska sättas ihop, det vill säga hur grupperingen ska se ut (inre ramfaktor). 

Hennes personliga synsätt angående inkluderingen av barn med ASD visar tydligt följande 

åsikt: 
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… men jag som specialpedagog tycker verkligen att man ska verkligen 

möjliggöra att de ska vara en del av storklassen.  (Vilma) 

I åk 5-6 där hon har mentorskapet finns det 30 elever varifrån två elever har diagnosen 

Aspergers syndrom. Hon menar att de två elever är nästan alltid kvar i klassrummet och om 

klassen bli indelad i mindre grupper så flyttas det istället andra barn från klassen. När det 

däremot blir för krävande för de två eleverna så finns det möjlighet att skicka iväg dem från 

det stora sammanhanget och istället får de göra andra aktiviteter som till exempel träslöjd 

eller hantverk. Vilma tror inte att eleverna i dessa tillfällen känner sig särskilda från mängden 

och att man istället ska bejaka deras intressen för att behålla motivationen till skolarbetet och 

koppla deras hantverksarbete sedan till det teoretiska arbetet i klassrummet. Vilma menar 

vidare att de två eleverna är inkluderade i gruppen men kan behöver sitta enskilt ibland för att 

både stärka dem kunskapsmässigt och även föra sociala samtal.  

... inkluderingstanken över lag känns rätt naturlig. Att det är någonting alla 

gemensamt strävar mot. (Vilma) 

Det gäller att hitta lösningar som passar varje elev och hela tiden vara mycket flexibelt.  Lika 

med Amanda och Rebecca så betonar hon betydelsen av att eleverna känner sig trygga i 

skolmiljön. 

Vilma har ansvaret för att ansöka om resurser på skolan. Hon menar att det finns 

”hjälpfröken” i de yngre klasserna som till exempel i Annas klass. Däremot har skolan i de 

äldre årskurserna satsat på högre lärartäthet. 

Anna har över fyrtio års erfarenhet att arbeta med barn som är i behov av särskilt stöd. Hon 

har jobbat inom grundskolan, fritids och friskolan som resurs för barn i behov av särskilt stöd 

och sedan utbildat sig som friskollärare. Efter det flyttade hon till Storbritannien och arbetade 

i en Camphill (antroposofisk verksamhet för vuxna och barn), framförallt med barn med 

funktionshinder där det fanns en stor variation på svårigheterna (många barn inom det 

autistiska spektret, med epilepsi och sociala svårigheter). Anna är även utbildad sjuksköterska 

för människor med funktionshinder och praktiserade både på sjukvården men också på 

specialskolor. När hon kom tillbaka till Sverige jobbade hon på en liten friskola i två år där 

det fanns ett barn med diagnosen autism och sedan tre år tillbaka arbetar hon på den 

nuvarande skola där hon just nu har en förskoleklass med en pojke inom det autistiska 

spektret. Innan det följde hon en förstaklass upp till trean som klasslärare. 

Som redan Vilma beskriver så arbetar skolan på ett inkluderande arbetssätt där alla elever 

deltar i klassundervisningen. Anna berättar att det finns många tankar bakom den rumsliga 
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anpassningen i klassrummet (strukturering som yttre ramfaktor). Eleven med ASD har en 

speciell plats på hörnet av långborden så att alltid en vuxen kan sitta bredvid honom. På ett 

liknande sätt som i Rebeccas fall så finns det en resurs med i klassen som är ansvarig för 

pojken och ska hjälpa honom. Resursen är fritidspedagog i grunden och Anna och denne har 

möjlighet att träffas en liten stund i slutet av veckan för att utvärdera det som har hänt under 

veckan. 

Anna betonar att eleven absolut inte gillar att byta plats och alla förflyttningar och 

förändringar är känsliga. Det är någonting som är rätt vanlig för barnen inom det autistiska 

spektret och likna mycket Vilmas exempel om stolarna i matsalen. Vidare vill eleven inte gå 

ensam någonstans och behöver en person vid sin sida. 

Social inkludering 

På friskolan finns det många tankar bakom det sociala arbetet och därför arbetar pedagogerna 

till exempel mycket med positiv förstärkning. Med hjälp av samtal tränas det sociala 

samspelet och visar dem hur man kan uttrycker sig utan att man samtidigt kränker en annan 

person och ge eleverna exempel på hur man kan använda språket. Helt enkelt vägleda dem i 

det sociala samspelet. Samma princip gäller angående mobbning. Vilma säger att det är 

viktigt att träna upp strategier om hur man kan hantera sin frustration i sociala sammanhang. 

Det finns en elev som gärna vill vara fysisk och putta andra men då visar pedagogerna honom 

en plats dit han kan går och lugna ner sig och efter det kan man prata om händelsen. Men det 

kräver att man hela tiden har kunskaper om det eleven behöver och även att man tydliggör för 

de andra i klassen. Att både arbeta med ett öppet samtal och på ett förebyggande arbetssätt är 

två nycklar i det förebyggande arbete.  

Angående den sociala inkluderingen så berättar Anna att pojken är fullt accepterad av alla 

elever i klassen och att de är mycket intresserade av hans specialkunskaper. En annan sak som 

redan tidigare har tagits upp av till exempel Rebecca och Amanda är problematiken med 

leken.  

Det förstår han inte riktig poängen med. Han får vara med och observera. Han är 

aldrig bortglömt utan han är med och så tror jag att det kan växa fram och får 

förståelse för... . (Anna) 

Anna beskriver att eleven är med på alla aktiviteter men befinner sig i periferin och har ofta 

svårt att förstå poängen med de olika aktiviteterna. Eleven är inkluderad i allting men har 

även möjlighet att sitta för sig självt. 
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Kunskapskraven  

Angående insatserna för att kunna säkerställa kunskaperna så tycker Vilma att det är ganska 

likt alla elever. Skillnaden är att det finns åtgärdsprogram och att de involverade pedagogerna 

tillsammans skriver undervisningsformen kopplat till målen. Viktigt är att tar hänsyn till att 

pedagogerna hela tiden utvärdera de ställda målen och metoder. Åtgärdsprogram är en av de 

yttre ramfaktorer som läraren är bunden till. 

Eleverna på skolan som befinner sig inom det autistiska spektret ligger på en bra 

kunskapsnivå och får därför inga speciallärarinsatser. De arbetar dessutom med periodhäften 

som är mycket individuellt anpassat för alla elever och häften ligger de barnen med ASD 

väldigt bra. Det skriftliga fungerar också väldigt bra men det muntliga kan vara problematisk 

eftersom diagnosen gör det svårt att prata inför andra. Vidare menar Vilma att lärarna inte 

kräver av eleverna att prata inför andra utan att de själva får välja.  

När jag frågar Vilma hur hon ser på vikten mellan det sociala arbete och kunskaperna som är 

skrivna i Lgr11 så betonar hon att pedagogernas uppdrag ligger i det pedagogiska och därför 

måste vikten ligger vid kunskapsinlärning och utvecklandet av de kunskapsmålen som är 

aktuella för årskurserna. Däremot menar hon personligen att det är viktigare att eleverna blir 

välfungerande i vardagslivet.  

När jag ställer samma fråga till Anna så menar hon att det går mycket parallellt och att det är 

viktig att stimulera kunskapen men att det absolut viktigaste är att alla elever känner sig 

trygga och känner sig respekterade för de individerna de är.  

... man måste vara väldigt öppen för det enskilda barnets behov och måste se varje 

barn med ASD som individ, en unik individ, och se att man hittar vilken potential 

som finns och börjar där. (Anna) 

Det viktigaste är att man måste vara inkluderad, att man känner sig som lika 

värdefull del av gruppen av alla andra. (Anna) 

Friskolan arbetar utifrån Lgr11 med alla krav som ställs men pedagogerna arbetar också efter 

friskolans pedagogik.  

Anna beskriver att det finns en hög personaltäthet på skolan och att alla klasser har 

resurspersoner anknutna till undervisningen. Det finns ett välfungerande elevhälsoteam och 

lika med Vilma så berättar även Anna att det sker en noggrann dokumentation av barnets 

diagnoser och uppföljning med hjälp av åtgärdsprogram och ansökan om resurspengar. När 
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eleverna inte uppfyller målen eller kunskapskraven så menar Anna att man tittar på den totala 

situationen och sedan utformas det ett åtgärdsprogram.  

Alla elever deltar i klassundervisningen men utifrån deras individuella behov så har de 

möjlighet att få enskild undervisning. Utmaningen som finns för eleven med ASD i hennes 

klass är att kunna klara av en uppgift tillsammans med de andra elever i klassen utan att få 

hjälp av assisten eller läraren. Det som Anna beskriver som hinder för pojken är inte att han 

saknar förmågan att klara av uppgifterna men däremot saknar han initiativförmågan att sätta 

igång med dem. 

Alla säger ”Ja” och så springer dem och hämtar sina böcker och det kan han inte 

göra.  Klarar inte av utan då springer hen runt lite, tappar kontrollen lite grann men 

hen klara av en hel del om man sitter med honom och kan förstå också ett 

resonemang runt så att det kan jag nog uppleva. (Anna)        

Verksamhet 3 

Susann arbetar på en grundskola F-6 där det också finns en särskola åk 1-11 anknuten till 

skolan. Hon är både utbildad förskollärare, barnsköterska och specialpedagog. Hon har jobbat 

på förskolan och i särskolan och har över 15 års erfarenhet av att arbeta med barn som har fått 

diagnosen autism. I ett år har Susann jobbat som mentor till en särskilt undervisningsgrupp 

med fyra barn med autism som har klasstillhörighet i årskurs 1. Hon betonar att som pedagog 

måste man se varje barn oavsett vilka svårigheter och möjligheter man har eftersom alla har 

någonting att utveckla. 

Pedagogisk inkludering 

Jämfört med de två andra verksamheterna så arbetar Susann med en annan form av 

inkludering för elever med ASD. På låg- och mellanstadiet finns det två små 

undervisningsgrupper för elever med lite blandade diagnoser men många inom det autistiska 

spektrat. Men så finns det även elever på skolan som går i en vanlig klass med hjälp av en 

resursperson som utifrån sina förmågor klarar av deltar i storklassundervisningen. De barnen 

som har större svårigheter går i en liten undervisningsgrupp och för stora delar av dagen 

rumslig exkluderade från helklassen. Susann är mentor för en av de två undervisningsgrupper 

på skolan. Hennes klass är bestående av två flickor och två pojkar som har klasstillhörigheten 

i de stora klasserna (två i 1A och två i 1B) och där det hela tiden finns ett samarbete utifrån 

elevens behov och förutsättningar. I den lilla gruppen finns det också en resurs på heltid och 

personen är utbildad barnsköterska med mycket erfarenhet av att arbeta med elever inom det 
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autistiska spektrat. I det här fallet finns det inte heller något extra utrymme för handledning 

och planering och Susann nämner även att det är ett stort önskemål att de får tid till det.  

Susann har som även de andra lärare många tankar bakom den fysiska miljön och hur 

klassrummet är strukturerad. Hon beskriver det som en avskalad miljö där det inte ska finnas 

för mycket input/ störningar.  Klassrummet ska vara  lugnt både auditivt och visuellt och det 

är en mycket viktig punkt i pedagogernas arbete. Anpassning i klassrummet sker utifrån 

elevernas dagsform, det vill säga om Susann får ett meddelande att ett av barnen har haft en 

jobbig morgon så kan det ske förändringar i upplägget och eleven kan till exempel gå och 

lyssna på musik. Så man måste vara lyhörd för elevernas dagsform. Det finns arbetsordning 

och Susann betonar att materialet måste vara tydligt. Det finns ett stort och ett litet schema 

som alla fyra elever har i sin bänk (timplaner som inre ramfaktor). Arbetet sker utifrån korta 

arbetspass med pauser emellan (ofta rörelsepass). Vidare används ipad för att till exempel 

träna elevernas finmotorik som de har stora problem med.  

Social inkludering 

Angående den sociala inkluderingen så nämner Susann som första punkt idrottslektionerna. 

Det är intressant eftersom rörelsepassen och speciellt idrotten har tagits upp av alla 

pedagogerna som jag gjorde intervjuerna med. På grund av att idrotten handlar mycket om 

bollsporter och kull som är otydliga om man inte riktig vet vad som förväntas kan det vara 

svårt för elever med ASD. Speciellt en elev i klassen har svårt att överhuvudtaget klara av 

idrotten. Därför har man börjat spela in idrottslektionen från parallellklassen (med hjälp av 

Ipad) och sedan förbereder pedagogerna eleven två dagar innan själva lektionen under flera 

tillfällen som resulterar i att eleven är mycket mer delaktig. I rast- och lekaktiviteter så tar de 

hjälp av elever från de stora grupperna som är goda lekkamrater och förebilder och så arbetar/ 

tränar man tillsammans med det. Ibland kan det även vara så att Susann plockar ut ett barn 

från den lilla gruppen och så får denna tillsammans med assisten delta i den stora gruppen 

med kanske tjugo barn.  

Angående mobbning berättar Susann att de fyra eleverna har varit mycket involverade i 

konflikter ute på rasterna. Det kan handla om fula ord eller att eleverna kastar saker på 

varandra. Därför arbetar pedagogerna och speciellt Susann mycket med problematiken och 

man tar hänsyn till likabehandlingsplanen. Handikappbegreppet är någonting som pratas 

mycket om och att man förklarar för andra elever att de barnen inte har valt att få ett 

funktionshinder eller att ha svårigheter. 
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Det finns en nära kontakt till föräldrarna (nästan dagligen) eftersom Susann måste vara lyhört 

till dem och anpassar dagen efter deras berättelser. Sedan finns det utvecklingssamtal med alla 

föräldrar och deras elever.  

Kunskapskraven  

Angående kunskapskraven så berättar Susann kort att alla fyra eleverna är duktiga och till och 

med högintelligenta och klarar alla kunskapskraven. Angående den balans mellan det sociala 

arbete och kraven att uppnå kunskapsmålen så betonar Susann att det viktigaste är tryggheten 

för att sedan kunna arbeta med kunskaperna. 

Alltså gruppen måste vara trygg, miljön måste vara trygg och lärarna måste vara 

trygga.  (Susann) 

Verksamhet 4 

Nästa verksamhet som jag har besökt är en grundskola för årskursen 5-9. Lärarna som jag har 

träffat arbetar i en särskilt avdelning med 12 elever som går i årskurs 7-9, som är en 

inkluderad del till skolan Eleverna har diagnosen ADHD, ADD och inom det autistiska 

spektret. Jag har intervjuat två av de tre lärarna som arbetar på den särskilda avdelningen och 

har gjort det i nästan 10 år.  

Pedagogisk inkludering 

Emma är utbildad SO- lärare för högstadiet men har gått vidareutbildningar i 

specialpedagogik och har även en magisterutbildning. Hon har mentorskap för eleverna och 

undervisningsansvaret för ämnena SO, matte och teknik. Hon menar att skillnaden med att 

vara vanlig lärare är att det mycket andra saker som ingår i arbetet. Det viktigaste är att skapa 

trygghet och en relation till eleven. Undervisningen är mycket individanpassad med mer 

förberedelser och mindre efterarbete.  

Gustav är i grunden fritidspedagog och har också jobbat på fritidshem men har även läst 

specialpedagogik. Gustav anser arbetet med barn som är behov av särskilt stöd som en 

utmaning och barnen är viktiga för honom eftersom de annars skulle hamna utanför. 

Undervisningsgruppen arbetar på ett liknande sätt som Susanns lilla grupp gör. De har 

klasstillhörigheten i de stora grupperna på skolan men arbetar till stor del på den särskilda 

avdelningen. Emma beskriver avdelningen som en plats för elever med inlärningssvårigheter 

där hon betonar orden ”långsam inlärning”. Eleverna har möjlighet att på individnivå deltar i 

den stora verksamheten när det till exempel finns ett intresse att ha idrotten kvar i den stora 
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klassen. Barnen har plockats ut från den reglera verksamheten eftersom de inte klarade av att 

gå i den stora verksamheten. Även finns det ibland elever som släppts tillbacks till sina 

klasser. Samtidigt menar hon att de eleverna som kommer till dem ofta  är ” väldigt läbbiga” 

och då komplimenterar Gustav att det ofta känns skönt för dem och kunna koppla av i det lilla 

sammanhanget. Så menar Emma vidare:  

Ja, på sätt kan det vara skönt att komma till en miljö där det finns andra som ”Jag” 

kan man tycka. (Emma) 

Däremot menar hon att dem som extraverksamhet är fortfarande inkluderade på vissa sätt 

eftersom den ligger mitt i skolan, de går till matsalen och använder specialsalar för till 

exempel slöjd och idrott. Anledningen för exkluderingen är att eleverna som går hos Gustav 

och Emma har det jättesvårt att jobba självständig och klara sig socialt i de stora klasserna. 

Ämnena är årskursvis uppdelade, så finns det en klass 7, klass 7-9 och klass 8. Mycket är 

lärarledd undervisning och mycket sker muntligt. För att eleverna ska nå sina mål behöver de 

mycket enskilt hjälp och båda pedagoger känner att de med tre vuxna för 12 elever är 

underbemannade. Lärarna måste hela tiden ge dem individuell stöttning och ofta sitta kvar hos 

eleven och förklara allting väldigt noggrannt. I elevernas föregående verksamheterna var det 

ofta uppgiften av resurspersonen.  

Pedagogerna som arbetar i den här avdelningen har också många tankrar bakom den rumsliga 

inredningen.  

Vi har inte så mycket ... stimuli runt om. Det är medvetet. En del tycker att de ser 

tråkiga ut, de klassrummen, men det är en medveten val.  (Emma) 

De ska inte ha starka färger. (Gustav) 

Vidare berättar Emma att alla elever fokuserar rakt fram och att de sitter en och en. På grund 

av att det finns många svårigheter i gruppen behöver de sin ”lilla ro”. Gustav menar att det 

finns lite lugnare och lite stökigare rum.  

Även de eleverna arbetar efter Lgr 11 och har kraven att uppnå samma mål som alla andra 

elever. För att kunna säkerställa kunskapsutvecklingen så arbetar de också i den här 

verksamheten mycket med dokumentation kring kunskapsutvecklingen och alla elever har 

individuella åtgärdsprogram.   

Social inkludering 

Hos Emma och Gustav finns det även många tankrar bakom det sociala arbetet. Så bygger de 

den första veckan av läsåret bara på kontakten med varandra. Det handlar mycket om att lära 
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känna varandra. I samband med det så åker de också på en lägerskola där de bygger upp 

kontakt till varandra. Men även i skolvardagen tränas hela tiden det sociala samspel. 

Som alla andra verksamheter så är även här värdegrunden utgångspunkten för arbetet mot 

mobbning. Den är alltid aktuell och det finns mycket arbete kring den. Om det ändå uppstår så 

berättar Emma att man pratar direkt med de involverade en- och en och tar upp händelsen 

samt kontaktar föräldrarna. Det fanns en elev som kände sig mycket osäker i det sociala 

sammanhang och som förebyggande arbete fick han varje dag möjlighet och träffa Emma en 

liten stund för att få respons på sina funderingar. Vidare har Gustav och Emma använt sig av 

sociala serier som hjälpmedel, det vill säga att man ritar sociala händelser med hjälp av 

sträckgubbar och kommunicera kring dem. 

Så här gjorde du. Såhär gjorde den. Vad var det som var fel? Vad hade man kunnat 

göra annorlunda? (Emma)   

Gustav tar även upp sociala samtal som ett sätt för det förebyggande arbete.  

Kunskapskraven  

Angående balansen mellan det sociala samspel och att klara kunskapskraven så menar Gustav 

att det går ihop på många sätt. Eleverna behöver en lugn miljö och måste trivas med det 

sociala samspelet för att kunna fokusera på kunskaperna. Ett problem som de tar upp här är att 

deras elever som har autism är ljudkänsliga och behöver lugn arbetsplats men så finns det 

även elever med ADHD i gruppen som springer runt och stör de andra. I sambandet med 

balansgången så anser däremot Emma att det är oerhört viktig att börja med den sociala 

kontakten det vill säga att skapa trygghet och kontakt till varandra.  

Att de vågar räcka upp handen och säger någonting och jobbar utan att känna sig 

otrygga på något sätt... Skapar en en- och en- kontakt. (Emma) 

Tryggheten i klassrummet är någonting som alla pedagogerna har lagt märke till. Hur viktig 

det är med en lugn miljö och att det finns trygghet i den och med varandra visa följande 

kommentar från Gustav.  

”... många av de här, de är helt slut socialt. Det är bara hem i rummet i liksom bara 

andas ut för det tar så mycket kraft.” (Gustav) 
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Diskussion 

I diskussionsdelen ska jag jämföra empirin som jag analyserat i förra delen i ljuset av 

litteraturöversikten och de teoretiska perspektiven. Jag ska kort beskriva vad forskarna och 

informanterna säger om diagnosen men fokuset ligger på den rumsliga och sociala 

inkluderingen. 

Som Steindal (1997) och Winter (2008) skriver så finns det en stor variation inom det 

autistiska spektret och att barnen som har fått diagnosen aldrig uppvisar exakt samma 

symptom. Alla informanter som jag förde intervjun med kom fram till samma utsaga som 

författarna, nämligen att det är viktig att utgå ifrån individen när man arbetar med barn som är 

i behov av särskilt stöd. När man visar hänsyn till hur informanterna uppfattar diagnosen 

autism och Aspergers syndrom så visar sig många likheter med forskningen. Författarna 

Steindal (1997) och även Attwood (2011) menar att autism kännetecknas av en bristande 

förståelse av socialt samspel och nedsatt förmåga till verbal och icke verbal kommunikation. 

Så skriver Susann och även Vilma att barn med ASD har svårigheter med att förstå sociala 

mönster, sociala regler/ koder och att ta instruktioner. Svårigheterna med kommunikationen är 

någonting som har tagits upp i alla samtal som jag förde och blir även nämnt som en indikator 

för diagnosen autism. Men ändå visar alla pedagoger i samtalen att de aktivt arbetar med den 

kommunikativa inkluderingen. Speciellt på idrotts- och rastaktiviteterna försöker pedagogerna 

med hjälp av olika kommunikativa hjälpmedel aktivt inkludera deras barn i leken. I Rebeccas 

fall handlar det om att klassen brukar leka samma lek så att eleven kan vänja sig vid det. 

Vilma tränar det sociala samspelet med hjälp av samtal och förbereda sina elever med hjälp av 

en iPad som kommunikativt hjälpmedel. 

Som jag redan tog upp i analysen så fokuserar alla pedagoger på individens personliga behov 

och att diagnosen inte ska vara utgångspunkten för arbetet. Att vara medveten om deras 

diagnoser anses som en faktor men fokuset ska ändå ligga på individen och dess behov. 

Utifrån det ska arbetet och upplägget ske. Hur pedagogerna lägger upp arbetet och anpassar 

undervisningen både rumslig och social sker utifrån olika villkor och faktorer (inre och yttre 

ramfaktorer, Stensmo, 2010) som är avgörande i arbetet. Jag har undersökt fyra verksamheter 

som arbetar med den pedagogiska inkluderingen på olika sätt. Två av de verksamheterna har 

elever med ASD helt inkluderade i klasserna medan en verksamhet arbetar särskilt i en liten 
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undervisningsgrupp för barn med ASD och den andra arbetar inom en särskilt avdelning där 

pedagogerna arbetar med tolv elever som har både ADHD, ADD och autism.  

I delen teorikapitlet visar jag med hjälp av litteraturen att pedagogen som arbetar tillsammans 

med autistiska elever behöver ökad kompetens inom området med hjälp av utbildningar och 

handledning. Enligt Steindal (1997) anses det som en viktig ramfaktor i arbetet med eleverna 

och deras behov. De sju pedagoger som jag förde samtal med har olika mycket förkunskaper 

och erfarenheter i problematiken. I första verksamheten så kom båda lärarna först nu under 

terminen i kontakt med barn med en sådan problematik och allt runt omkring det är nytt för 

dem. I de andra tre verksamheterna är pedagogerna mer bekanta med ASD men även här 

skiljer sig förkunskaper, utbildningar och erfarenheter starkt (se analysen). Önskan efter mer 

utbildning finns hos nästan alla men realiteten visar att det inte finns ekonomiskt stöd och att  

tiden sätter hinder. En annan kritisk punkt angående kunskaperna hos pedagogerna berör 

assistenterna som arbetar som stöd till eleven. Det finns bara en assistent i de fyra 

verksamheter som har gått utbildningar om autism men däremot har alla tidigare arbetat med 

problematiken. Vidare kritiserar alla lärare som har resurspersonal i sina klasser att det nästan 

inte finns något utrymme till gemensam handledning som absolut skulle behövas. 

I bakgrunden tog jag upp att det finns olika undervisningsmöjligheter för barn inom det 

autistiska spektret. Skolverket (2009) skriver att barnen antingen kan gå i en inkluderad eller i 

en segregerad verksamhet som är knutna till grundskolan. Tar man hänsyn till den rumsliga 

inkluderingen så är de sista två verksamheter rumsliga segregerade. Men även här är det 

viktig att skilja mellan verksamheterna. I Susanns fall så arbetar hon i en liten 

undervisningsgrupp som är exkluderade från helklassen eftersom de fyra elever behöver vara i 

en avskalad miljö där det inte finns för många störningar runtomkring. Klassrummet ska vara 

lugn, både auditivt och visuellt. Hur klassrummet är strukturerad är en annan inre ramfaktor 

som nämns av Lindblad & Sahlström (1999). Det är en av anledningar varför pedagogerna har 

valt att arbeta med en sådan form av särskilt undervisning. Som Skolverket (2009) rapport 

visar så måste segregeringen inte betyda att eleverna är isolerade från resten av skolan. Så 

beskriver Susann att de fyra elever tillhör storklassen och har även möjlighet att delta i det 

stora klassammanhanget om hon anser att eleven klara av utmaningen. Skolverket (2009) 

betonar vidare att det är alltid viktig att diskutera om segregeringen ska ses som tillfällig eller 

permanent och i Susanns fall så måste man lägga hänsyn till att eleverna bara går i åk 1 och 

att inkludera dem i den stora klassen måste ses som process. Även måste det betonas att 
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eleverna ligger kunskapsmässigt på en bra nivå och klarar alla kraven så utmaningen ligger 

till stora delar i det sociala arbetet.  

I teoridelen beskriver jag att fysisk integrering av elever med ASD inte automatisk betyda att 

de elever bli en del av gruppen. Susann har fyra elever i sin klass som har blivit exkluderade 

från de stora klasserna. Susanns uppgift består av att forma de fyra elever till en fungerande 

grupp vilket redan nu fungerar väldigt bra men den stora utmaningen ligger i att över tid 

inkludera hennes elever i den stora gruppen så att de bli en del av den. Men på grund av att de 

går i åk 1 så måste det ses som en process över tid. 

Även Gustavs och Emmas undervisningsgrupp kan betraktas som särskild verksamhet som är 

knutna till skolan. De elever som går i de särskilda undervisningsgrupperna har svårigheter 

med inlärningen och ett resursteam ansåg att barnen inte klarar av att gå i den stora 

verksamheten det vill säga att vara inkluderad i dem.  

Som Ekström (2004) skriver så kan det vara yttre faktorer av olika slag (till exempel 

inlärningssvårigheter) som kan vara anledning till särskilt stöd. Om det inte räcker med en 

extraresurs så blir en särskilt undervisningsgrupp alternativet för dess barn. Skolverket (2009) 

kom fram i undersökningen att fördelar med segregeringen till mindre grupper kan vara att 

barnets självförtroende stärks. Som Emma beskriver så mår barnen ofta ”inte så bra” när de 

kommer till deras verksamhet och hon menar att det kan vara skönt för dem att kunna koppla 

av. Stensmo (2010) nämner gruppstorleken som en av de inre ramfaktorerna och Emmas 

exempel visar att en mindre grupp kan skapa tryggheten för eleven där denne får möjlighet att 

koppla av. 

Nackdelen kan däremot vara att dessa barn stör varandra eftersom de ofta har svårt att hantera 

sina svårigheter. Så berättar Gustav att eleverna med ADHD kan störa sina kamrater som 

behöver en lugn miljö och ofta är det barn inom det autistiska spektret. Det är ett tydligt 

exempel på att inkluderingen av elever med ASD inte i första hand handlar om den fysiska 

placeringen utan att det finns många andra ramfaktorer som pedagogen måste ta hänsyn till. I 

teoridelen nämner jag planlösning och gruppstorleken som två inre ramfaktorer som är viktiga 

i arbete med elevens utveckling. I Gustav och Emmas fall blir det tydligt att fysisk 

exkludering av elever med ASD ur den stora gruppen inte automatisk betyder att de elever får 

en bättre lärmiljö. Problematiken som uppstår i det här fallet blir att eleverna stör varandra på 

grund av sina olika svårigheter. Så även deras diagnos kan anses som en medicinisk ramfaktor 

som pedagogerna måste hantera.  
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En annan form av undervisning som Skolverket (2009) beskriver är frågan om 

individualisering och gruppering. Den undervisningsformen hittar vi i de första två 

verksamheterna. Men även emellan dem finns det skillnader. I den första verksamheten i åk 1 

finns det en elev med autism som har en resurs på heltid medan eleven i åk 6 bara vid några 

tillfällen får extrastöd av en av de två klasslärarna eller arbetar i en mindre grupp med andra 

elever som har inlärningssvårigheter. Även inom friskolan (verksamhet 2) ser inkluderingen 

olika ut. I förskoleklassen har eleven med autism också en assistent på heltid lika som i 

Rebeccas klass. Det är någonting som även Attwood (2011) tar upp i sin avhandling, 

nämligen att det kan vara en fördel med en lärarassistent för barn med autism eftersom den 

hela tiden kan vägleda och ge feedback till eleven. Alla verksamheter som har möjlighet till 

extraresurs beskriver det som mycket positiv i arbetet. Däremot kritiseras det starkt att det ofta 

inte finns möjlighet till handledning och reflektion mellan pedagogerna det vill säga läraren 

och assistenten. 

På friskolan är alla elever med ASD inkluderade i de stora klasserna och beroende på deras 

behov får de extra stöd. Det kan antingen betyda att eleven har en resursperson vid sin sida 

eller möjlighet att lämna klassrummet till mindre grupper ifall det blir för stökigt.  

Tittar vi vidare på segregeringen så nämner både Susann och Emma att deras elever inte klara 

av ljudnivån i de stora klassammanhangen. Därför valde man att ha dem exkluderade i mindre 

undervisningsgrupper men att de fortfarande har klasstillhörigheten i de stora grupperna och  

möjlighet att vara del av dem. Båda nämner ljudnivån som aspekt för att exkludera deras 

elever i mindre undervisningsgrupper så att de får en bättre arbetsatmosfär. Enligt Stensmo 

(2010) anses grupperingen som en av ramfaktorerna inom pedagogernas arbete som görs 

utifrån olika faktorer. I det här fallet menar Emma och Susann att den stora gruppstorleken för 

med sig en ljudnivå som deras elever inte klarar av.  

Om jag tittar närmare på hur lärarna anpassar klassrummet efter elevens behov så finns det 

många likheter mellan de fyra verksamheter men även med forskningen. I alla verksamheter 

samt i litteraturen (Attwood 2011 och Steindal 1997) finns det många tankar hur den fysiska 

miljön ska se ut (strukturering som yttre ramfaktor). Pedagogerna beskriver att det inte ska 

finnas för mycket stimuli runt eleven och att den hela tiden ska ha möjlighet till arbetsro. 

Tryggheten och regelmässig struktur är någonting annat som Steindal (1997) tar upp och som 

många av pedagogerna bekräftar. Att eleven ska känna sig trygg är för de flesta det viktigaste 

i arbetet med eleverna med ASD och betonas flera gånger i samtalen. 
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Först lära sig att verkligen se till att skapa en trygg miljö åt nån och sen säjer utmana 

den. Och det måste man ju tänka på så att man inte hela tiden går runt å fixa saker. 

(Amanda) 

De som inte alls kan delta i grupplekar på flera år men att man jag tror det absolut 

viktigaste är att de känner sig trygga, känner sig respekterade för den individen de 

är.  (Anna) 

Att man försöker tillsammans med läraren att hitta ett sätt ehm där de känner sig 

tillfreds och är trygga bara.  (Vilma) 

Alltså det absolut viktigaste när man får en ny elev är ju och skapa trygghet och en 

relation till den och sen kan man jobba med ämnen. ... Att de känner sig trygga i 

miljön. (Emma) 

Det viktigaste helt klart är tryggheten. Det finns ingenting annat. Alltså gruppen 

måste vara trygg, miljön måste vara trygg och lärarna måste vara trygga. (Susann) 

Även i frågan om den sociala inkluderingen finns det många likheter om hur pedagogerna går 

tillväga. Nästan alla nämner olika problem med att hantera det sociala samspelet och problem 

i kommunikationen. Så arbetas det på friskolan mycket med positiv förstärkning och med 

hjälp av samtal tränar man det sociala samspelet. En annan viktig sak som både Steindal 

(1997) men även Vilma och Gustav i intervjuerna tog upp är att ta specialintressen som 

hjälpmedel till kommunikation. Det är viktigt att läraren måste känna till elevens intressen för 

att kunna förknippa dessa med undervisningens innehåll och mål.  

En problematik angående den sociala inkluderingen som tas upp av alla pedagoger är 

rörelsepass både på rasterna och under idrottslektionen. Så beskriver till exempel Amanda det 

som en stor ”ångestgrej” för eleven och även Anna menar att eleven med ASD har svårt att 

förstå poängen med aktiviteterna. Susann menar vidare att idrotten innehåller mycket med 

bollsporter och ”kull” som är otydliga för elever med autism.  

Som Steindal (1997) beskriver så kännetecknas diagnosen autism av en kvalitativt nedsatt 

förmåga att interagera socialt med andra och en nedsatt förmåga till verbal och icke-verbal 

kommunikation samt aktiviteter som kräver fantasi. Det är faktorer som gör aktiviteter på 

rasterna och idrotten till utmaningar för dessa elever och med det krävs det många insatser av 

pedagogerna som befinner sig runt eleven. Det handlar om att hjälpa barnet in i leken och 

träna samspelet. För att hantera den stora utmaningen använder sig pedagogerna av olika 

strategier och förbereder eleverna mycket på det som ska hända.  

En annan viktig ramfaktor i arbetet med elever inom det autistiska spektret är det sociala 

nätverket kring eleven. Personer runt eleven har en betydande roll för lyckandet i både skolan 

men även utanför den. Det går från habiliteringen, över stödfamiljer, resurspersoner, 
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klasslärare, specialpedagoger till föräldrarna. Samarbete med föräldrarna anses som en viktig 

indikator i arbetet. Läraren måste hela tiden ta hänsyn till föräldrarnas synpunkter och förslag 

för att arbetet ska fungera. Speciellt Susanns verksamhet visar vilken betydande roll 

föräldrarna spelar för hennes sätt att lägga upp undervisningen. Denna samverkan är 

någonting som även betonas av Thimon (1998) i analysen. Ett fungerande nätverk kan vara en 

stor hjälp för elevens sociala inkludering. Andra aktörer som eleven står i kontakt med kan 

hjälpa pedagogen att hitta rätt sätt att inkludera eleven i de olika sammanhangen. 

Slutligen ställde jag frågan om balansen mellan att nå upp till kunskapskraven och samtidigt 

arbeta med den sociala inkluderingen som eleverna har så svårt för. Först är det viktigt att 

nämna att alla verksamheter arbetar efter Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) men ändå finns 

det stora skillnader mellan de fyra verksamheter och hur de lyckas att uppnå kunskapskraven.  

Det som tydligt visas är att pedagogerna i de yngre åldrarna berättar att deras elever med ASD 

klarar av kunskapskraven och så talar även Susann om för mig att hennes elever till och med 

ligger över förväntningarna. Däremot visar det sig att eleven i Amandas klass och de eleverna 

i Emmas och Gustav undervisningsgrupper har stora problem i många ämnen och kommer 

delvis inte klara betygen. I min studie har det visats sig finnas en tendens att ju äldre barnen 

blir desto större blir utmaningen att hantera kraven som finns skrivna i läroplanen men det är 

viktig nämna att studien är för liten för att kunna prata om en tydlig tendens samt att både 

forskningen och pedagogerna visar att det skiljer sig mycket individuellt från elev till elev. 

Resultatet visar att läroplanen och dessa krav (pedagogisk ramfaktor) ställer pedagogerna i de 

fyra verksamheter inför olika svåra utmaningar. Pedagogernas uppdrag ligger i att se till att 

deras elever klarar av de mål som finns skrivna i läroplanen. Speciellt för Emmas och 

Amandas elever visar det sig som ett mycket svårt uppdrag som ställer de inför många 

problem. 

En annan sak som berör alla verksamheter är att elever med ASD har egna individuella 

åtgärdsprogram för att kunna säkerställa deras behov. Dokumentationen anses vara ett viktigt 

verktyg i arbetet med både den sociala samverkan och kunskapskraven. Det är av betydelse att 

hela tiden dokumentera elevens process och jämföra det med målen som ställs. Om eleven 

inte uppnå dessa mål så måste pedagogerna ta hänsyn till hela situationen och förbättra 

arbetet.  

Om vi kommer tillbaka till balansen mellan kunskapskraven och det sociala arbetet så menar 

många av mina informanter att det går mycket parallellt mellan dessa två. Vilma menar vidare 



 43 

att pedagogernas uppdrag ligger i det pedagogiska arbete och därför måste fokus ligger på 

kunskapsinlärningen medan hon personligen tycker att deras fungerande i vardagssituationer 

borde prioriteras. Även Anna menar att kunskaperna är viktiga men ännu viktigare är att 

eleverna känner sig trygga och då är hon inne på samma spår som Susann och Gustav. 

Pedagogernas olika synpunkter visar ett dilemmaperspektiv mellan kunskapsinlärningen som 

pedagogisk ramfaktor och det sociala vardagsarbete det vill säga att eleverna klarar av 

vardagliga situationer.   
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Slutsats 

Empirin visar att pedagogerna i de fyra verksamheterna upplever att de inkluderar elever med 

ASD på olika sätt men även om undervisningen och metoderna skiljer sig så finns det många 

likheter i deras tanke- och arbetssätt. Det finns både inre och yttre ramfaktorer som läraren är 

bunden till och lägger upp sitt arbete efter. Om eleven ska gå inkluderad i en helklass (med 

eller utan resurs) eller i en mindre undervisningsgrupp avgörs av dennes individuella behov 

och vad nätverket runt eleven anser som bästa alternativet. Men det viktigaste för läraren är 

att skapa trygghet i både miljön och socialt för eleverna med ASD.  

Studien synliggör vilken viktig roll de sju pedagoger har i arbetet med autistiska elever. Jag 

har ställt frågan om vad pedagogerna anser som viktiga faktorer för att eleverna ska lyckats i 

framtiden och ska som avslut av min studie presentera några av deras tanker kring det. 

Jag tror att de kan bara vara berikande för olika arbetsplatser när de blir äldre just 

med all den kunskap som de har. (Vilma) 

... att de får en sysselsättning... jag hoppas att man hittar deras förmågor och 

använder dem. (Susann) 

Det viktigaste för oss alla är ju inte en viss mängd kunskap utan där är ju att på 

något sätt utvecklas som människa. Att man får ett liv som är värd och lever på....jag 

tror det viktigaste är att man har en väg att komma dit och får en livsuppgift senare i 

livet så att man känner man är värdigt som människa helt enkelt.  (Anna) 

Överhuvudtaget ser pedagogerna väldigt positivt på elevernas framtid. Så länge de får rätt 

hjälp med deras svårigheter och man hittar deras förmågor, ser de som berikande individer 

och ge dem en livsuppgift. Fokuset måste ligga på individens starka sidor och hur vi kan 

hjälpa dem att alltid känna sig värdiga men även inkluderade i samhället. 

Jag hoppas att denna studie kan visa hur viktigt arbetet kring elever med ASD är och att vi 

som pedagoger men även andra personer som finns nära dessa elever måste hitta vägar att 

inkludera barnen i skolan och samhällets strukturer. Studien skulle även ge en kort överblick 

på olika alternativ att inkludera barnen i skolans verksamhet och vad olika personer anser som 

positiva men även negativa aspekter i samband med inkluderingen. 

Denna studie kan vara ett hjälpmedel för pedagoger att lära från varandra och att se hur andra 

verksamheter arbetar med inkluderingen. Som några pedagoger beskrev under samtalen så 

kan det vara bra att vara öppen för nya idéer och arbetssätt. Studien visar fyra verksamheter 
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som arbetar med inkludering av elever med ASD på olika sätt och där pedagogerna delar sina 

tankar och erfarenheter kring temat. 

Det finns många olika idéer att vidareutveckla denna studie. Under arbetet har jag fått många 

tankar kring temat och det kan till exempel vara intressant att jämföra barns utveckling och 

deras inkludering i skolan vid samma ålder. Vidare kan det vara intressant att undersöka hur 

olika skolor inkluderar barnen när de börjar skolan i åk 1. En annan studie skulle kunna göras 

om hur elever med ASD hanterar tiden på högstadiet och den komplicerade livsfasen 

puberteten. En annan diskussionspunkt kom upp i intervjun med Emma och Gustav där vi 

pratade om tiden efter gymnasiet och hur elever med ASD hanterar steget där de från en dag 

till en annan dag måste stå på egna ben i samhället.  
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Bilaga. Intervjuguiden 

Bakgrund 

Kan du berätta om din yrkeskarriär som lärare/ specialpedagog och motivera valet av att jobba 

med barn som är i behov särskilt stöd?  

Följdfrågor 

1. I hur många år har du jobbat som lärare och när/ varför bestämde du dig att bli 

specialpedagog? 

2. Hur mycket erfarenhet har du av att jobba med barn som är i behov av särskilt stöd? 

3. Vilka typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som hen har störst erfarenhet 

av? 

4. Vad innebär det att vara specialpedagog för dig?  

5. Vilka ansvarsområden har du på din skola?  

Diagnosen 

1. Kan du kort beskriva hur du uppfattar diagnosen autism? Hur kan autism visa sig hos 

barnet? 

2. Hur länge har du arbetet med barn som har fått diagnosen autism? 

3. Varför blev du intresserad av speciellt autism? 

4.  Kan du kort beskriva hur du uppfattar diagnosen Aspergers syndrom? Hur kan 

Asperger visa sig hos barnet? 

5. Hur länge har du arbetet med barn som har fått diagnosen Asperger? 

6. Varför blev du intresserad av speciellt Asperger? 

7. Har du hört talas om den nya benämningen ASD (Autism Spectrum Disorder) som 

kom ut i maj och vad vet du om den? 

8. Fick ni som specialpedagoger någon extra information/ utbildning om den? 

9. Hur ser du på förändringen av neuropsykiatriska diagnoser (autism, Asperger, 

Tourettes)? 

 

Pedagogisk inkludering  

Tydliggöra temat! 

Vilka former av undervisning erbjuder/ erbjöd ni barn med Autism/ Aspberger/ Tourettes 

ASD Kan du berätta hur den ser/ såg ut?  

Vilka insatser gör ni för att säkerställa kunskapsutvecklingen hos barn med ASD?  
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Hur har specialpedagogens arbete med att inkludera elever med ASD i 

klassrumsundervisningen förändrats över tiden?  

Följdfrågor 

1. Hur anpassar ni undervisningen i klassrummet till barn med ASD (rumslig 

integration)? 

2. Vilka undervisningsformer (autismklasser/ aspergerklasser/ grupper/ inkluderingen av 

enskilda barn) har du lärt känna och själv använt i din undervisning? 

3. Vilka anledningar fanns det för valet av den rumsliga segregationen? 

4. Vilka särskilda pedagogiska resurser för barn med ASD finns/ fanns på skolan och hur 

såg de ut? 

5. Finns/ fanns det assistenter på skolan och hur mycket av skoldagen är/ var de 

närvarande?  

6. Är assistenterna involverade i barnens kunskapsutveckling, och i så fall hur? 

7. Hur mycket extraundervisning får/ fick barnen med ASD? 

 

Social inkludering   

Hur försöker du som specialpedagog bidra till att barn med ASD involveras i det sociala 

sammanhanget, det vill säga bemötande av andra elever, i lekar, grupparbeten? Öppen fråga 

Hur har specialpedagogens arbete med att inkludera elever med ASD i kamratgrupper 

förändrats över tiden? 

Följdfrågor 

1. Hur får ni till balansen mellan lärande (det vill säga att uppfylla kraven ur kurs- och 

läroplanen) och samtidigt stödja barnets sociala relationer med kamrater? 

2. Hur arbetar/ arbetade mot mobbning, t.ex. att bygga upp ett socialt nätverk med 

kompisrelationer? 

3. Involverades föräldrar i arbetet med att etablera sociala nätverk på fritiden? 

4. Hur ser/ såg er samarbete med andra klasser på skolan ut? 

5. När fanns det specialundervisning och när fick barnen vara med i helklassen? 

6. Hur mycket blir/ blev föräldrarna involverad/ e i undervisningen? 


