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Sammanfattning 

Under tiden som yrkesverksam lärare kommer man med stor sannolikhet undervisa elever 

med autismspektrumstörning. Denna studie inriktar på just denna funktionsnedsättning och 

hur lärare kan arbeta pedagogiskt för att stödja dessa elever. 

Syftet är därmed att undersöka lärarens upplevelser av att undervisa elever med 

autismspektrumstörning. 

Studien grundar sig på tre olika teman som är kopplade till studiens frågeställning. Dessa 

teman handlar om lärarens tidigare erfarenheter, den anpassade undervisningen och samt 

övriga klasskamrater.  

 Studien har intervju som metod. Den består av fyra respondenter som har olika bakgrund och 

utbildning. Studien utgår i från ett sociokulturellt perspektiv i analysdelen. 

 Kortfattat visar studiens resultat att trots olika bakgrund, utbildning och erfarenheter anpassar 

lärarna undervisningen på ett liknande sätt. De har ett gemensamt synsätt och en positiv 

attityd för elever med autismspektrumstörning. 

Slutsatsen är att det sker en anpassad undervisning i klassrummet och att övriga elever 

påverkas positivt av den anpassade undervisningen.  

Nyckelord: Pedagogik, anpassad undervisning, autismspektrumstörning, intervju, 

lärarperspektiv 
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Inledning 

Under min lärarutbildning har jag stött på specialpedagogik vid ett tillfälle, där väcktes många 

tankar och funderingar kring elever med autismspektrumstörning. Eftersom mina egna 

erfarenheter i princip är noll samtidigt som utbildningen endast erbjöd en liten del av den 

varan, kändes det givet och inspirerande att behandla det ämnet i ett examensarbete. 

Under mitt kommande yrke kommer det med stor sannolikhet finnas elever i mitt klassrum 

med autismspektrumstörning. Mina tankar och funderingar kretsar kring hur jag ska bemöta 

och tillgodose dessa elever. Jag vill skaffa mig så mycket kunskap att jag med säkerhet kan 

stå framför tavlan och undervisa så att skolan främjar alla i en inkluderande miljö. 

Under denna studie kommer jag använda mig av både begreppet autismspektrumstörning men 

även begreppet Aspergers syndrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Bakgrund 

Temat för denna studie är att synliggöra erfarenheter och upplevelser från fyra olika lärare 

kring sin undervisning för elever med autismspektrumstörning. 

Autismspektrumstörning är en diagnos som de flesta i samhället och i skolans värld har hört, 

men kanske inte förstår innebörden av. Autismspektrumstörning kan uppdelas i tre olika 

nivåer, där nivå ett är lindrig och nivå tre är den mest uttalande (Egidius, 2008).  Denna studie 

kommer intressera sig för elever i nivå ett, som tidigare kallades för asperger syndrom. Det är 

personer med autismliknande drag och som ofta är normalbegåvade. Denna diagnos ses som 

en funktionsnedsättning vilket i det här sammanhanget menas svårigheter i det sociala 

samspelet, men även begränsade beteenden, intressen och aktiviteter. Personer med 

autismspektrumstörning har även svårt att förhålla sig och anpassa sig till rutinförändringar 

(Hjärnfonden2010). 

 

Enligt Björn Kadesjö (2008:126) är det ofta stora skillnader mellan individer med samma typ 

av autismspektrumstörning, dock finns det tre problemområden som elever med 

autismspektrumstörning har svårt med. Det första är nedsatt förmåga till ömsesidig social 

interaktion. Detta innebär att eleven har en bristande förmåga till samspel med andra. Eleven 

har svårt att uppfatta sociala samspel och regler i samvaro med andra. De uppfattar inte heller 

hur andra reagerar på deras beteende och anses därmed ha låg empatikänsla. 

Det andra problemområdet är att eleven visar nedsatt förmåga att kommunicera. Elever med 

autismspektrumstörning är duktiga på att hämta ord, begrepp och uttryck från det vuxna 

språket, vilket ger en uppfattning om ett utvecklat språk. Däremot har eleverna ofta en sämre 

språkförståelse. Eleverna tolkar ord bokstavligen och har svårt att förstå ironi, liknelser och 

ordspråk. Därför kan dessa elever bli förvirrade och ha svårt att förstå både klasskamrater och 

vuxna. Eleverna skapar sig ofta ett specialintresse, det kan vara väldigt specifika ämnen så 

som tågtidtabeller de lär sig utantill, eller så blir de experter på riddarens rustning. Dessa 

specialintressen berättar de gärna om, vilket skapar en monolog eftersom de har väldigt svårt 

att föra en dialog. Dessa elevers röstmelodi är annorlunda, den kan låta gäll, entoning och ha 

samma röstläge. De har sällan ett livligt kroppspråk och mimiken är fattig (Kadesjö, 

2008:127).  

Det tredje problemområdet handlar om att eleven har begränsningar i beteenden och 

intressen. Det är exempelvis viktigt att ha samma rutiner varje dag och eleverna blir oroliga 
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när det sker en plötslig förändring. Dessa elever utvecklar ofta ett specialintresse som ofta blir 

överdrivna och prioriteras långt före andra aktiviteter. Nyfikenhet för att testa på nya 

utmaningar eller utveckla nya kunskaper finns det sällan intresse för (Kadesjö, 2008:128). 

Detta förklarar begreppet autismspektrumstörning och belyser dessa elevers svårigheter, vad 

som senare kommer behandlas i denna studie är hur man bemöter och utvecklar dessa elever i 

undervisningen. 

Kraven på social kompetens blir allt högre i dagens samhälle. Enligt skolas styrdokument ska 

skolan främja förståelse för andra människor. Skolan är en mötesplats för sociala och 

kulturella samspel som ger möjligheter och ansvar att utveckla dessa förmågor hos alla 

(Skolverket:7).  

 

Barn och ungdomar med autismspektrumstörning nivå 1 finns i dagens samhälle och kommer 

även finnas i alla klassrum, därför är denna studie inriktad på just denna funktionsnedsättning 

och hur lärare kan arbeta pedagogiskt för att stödja dessa elever. 

Syftet är därmed att undersöka lärarens upplevelser av att undervisa elever med 

autismspektrumstörning. 
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Litteraturöversikt 

Innehållet i denna del av uppsatsen är dels tidigare forskning kring själva diagnosen aspergers 

syndrom och autismspektrumstörning, dels ett avsnitt som behandlar undervisning och 

upplevelser kring undervisning av elever med asperger och autismspektrumstörning. Samt ett 

avsnitt där det teoretiska perspektivet presenteras. 

Tidigrare forskning- Diagnosen 

Det har tidigare gjorts mycket forskning kring diagnosen Asperger. Forskning kring denna 

personlighetsstörning, som det kallades då, började redan under 1940-talet. Det var dock inte 

förrän under 1980-talet som samhället och skolvärlden började tala om begreppet Asperger. 

Utifrån ett antal forskningsstudier inom autismspektrumet kom de första diagnoskriterierna 

för Aspergers syndrom ut 1989 (Attwood, 2007:41-42).   

Litteraturen behandlar olika kriterier för att en elev ska kunna diagnotiseras för Aspergers 

syndrom. Dessa kriterier handlar i huvudsak om att eleven har kvalitativ nedsatt förmåga till 

socialt samspel, nedsatt förmåga till kommunikation samt begränsade stereotypa 

beteendemönster, intressen och aktiviteter (Waclaw,1999:7)  

Attwood visar mer i detalj olika diagnoskriterier, dock finns det en skillnad mellan barn och 

vuxna. Denna studie intresserar sig för barn i skolålder och kommer därmed endast presentera 

de generella diagnoskriterierna för barn. Kliniker som utreder aspergers syndrom föredrar att 

använda sig av diagnoskriterier som Attwood tar upp utifrån Gillbergs kriterier eftersom dessa 

stämmer överens med den ursprungliga beskrivningen av aspergers syndrom (Attwood, 

2007:62) 

Dessa kriterier används för att upptäcka diagnosen och barnet måste uppnå olika delar i 

kriterierna för att kunna få en diagnos. Följande text är Gillbergs diagnoskriterier för 

Asbergers syndrom (Attwood, 2007:43). 

Det första kriteriet handlar om stora svårigheter i ömsesidig kommunikation, minst två av 

följande: 

 Nedsatt förmåga till kontakt med jämnåriga 

 Likgiltighet ifråga om kontakt med jämnåriga 

 Nedsatt förmåga att uppfatta sociala umgängessignaler 

 Socialt och emotionellt opassande beteende 

Det andra kriteriet handlar om monomana, snäva intressen, minst ett av följande: 
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 Som utesluter andra sysselsättningar 

 Som stereotypt upprepas 

 Med inlärd fakta utan djupare mening 

Det tredje kriteriet är tvingande behov att utföra rutiner och intressen, minst ett av följande: 

 Som påverkar den egna personens hela tillvaro 

 Som påtvingas andra 

Det fjärde kriteriet handlar om tal och språkproblem, minst tre av följande: 

 Sen talutveckling 

 Ytligt sett perfekt expressivt språk 

 Formellt pedantiskt språk 

 Egendomlig röstmelodi: rösten entonig, gäll eller på andra sätt avvikande 

 Bristande språkförståelse inklusive missförstånd ifråga ordens 

bokstavliga/underförstådda innebörd 

Det femte kriteriet handlar om problem ifråga om icke-verbal kommunikation, minst ett av 

följande: 

 Begränsad användning av gester 

 Klumpigt, tafatt kroppsspråk 

 Mimikfattigdom 

 Avvikande ansiktsuttryck 

 Egendomlig, stel blick 

Det sjätte och sista kriteriet handlar om motorisk klumpighet: 

 Dåligt resultat vid utvecklingsneurologisk undersökning 

En diagnostisk utredning av Aspergers syndrom sker genom att stegvis följa ett protokoll som 

kliniken själva utvecklar. Det protokollet innehåller intervjuer, skattningar och tester för att 

avgöra om mönstret inom ett visst kriterium är typiska för asperger syndrom eller är en typisk 

utvecklingsförsening som endast har med ålder att göra.  En utredning kan ta lång tid 

beroende på hur djupgående man vill testa varje kriterium och hur erfaren klinikern är 

(Attwood,2007:46).  
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Tidigare forskning- Undervisning och upplevelser 

Attwood kommer även med mer konkreta sätt att undervisa elever med Aspergers syndrom. 

Han beskriver i kapitel två om socialt beteende där han ger exempel på hur lärare kan arbete i 

klassrummet (Attwood, 1998:47). Hela Attwoods bok består av olika kapitel som beskriver 

vad det innebär att ha Aspergers syndrom och hur man som förälder och lärare kan underlätta 

och få en förståelse för barnet. Dock utgår författaren från barn i de yngre åldrarna, vilket inte 

är relevant i denna studie och därmed görs ingen djupare inläsning i den litteraturen. 

Skolverket gav ut år 2009 en rapport som baserar sig på erfarenheter från skolpersonal och 

forskare. Rapporten är uppdelad i två delar, där den första delen består av Skolverkets 

undersökning ”Vad gör skolan för elever med asperger syndrom”. Den grundar sig på en 

enkätstudie och en fallstudie.  

Resultatet för den delen handlar om hur olika grund – och gymnasieskolor organiserar 

undervisningen på olika sätt. Det handlar mestadels om enskild undervisning och 

undervisning i mindre grupper. Undervisning i vanlig klass sker till viss del som enda 

undervisningsform, men oftast i kombination med undervisning i mindre grupp (Skolverket, 

2009:21).  

I den andra delen av Skolvekers rapport ”Erfarenheter från pedagogisk forskning”, 

presenteras två artiklar där forskarna har fått i uppdrag av skolverket att beröra det 

pedagogiska arbetet i grundskolan. Den första artikeln inriktar sig på grundskolan och 

presenteras nedan. Medan den andra artikeln handlar om pedagogiskt arbete på 

gymnasieskolan, vilket inte är relevant för denna studie.  

Marita Falkmer börjar i sin artikel: Inkluderande strategier för elever med Aspergers syndrom 

och andra autismspektrumtillstånd i grundskolan, att belysa begreppet inkludering och hur 

viktigt det är för skolan som organisation att jobba utifrån en definiering av det begreppet som 

”en strävan efter en verksamhet där målet är att alla ska omfattas redan från början.”(Falkmer, 

2009:64). Sedan beskriver hon vad som är specifika svårigheter för elever inom 

autismspektrumstörning. Där går även hon in på tre olika kategorier som nämns i ovanstående 

stycke om diagnosen. Det hon kallar kategorier är det samma som Kadesjö kallar 

problemområden. Dessa är: nedsatt förmåga till ömsesidig social interaktion, nedsatt förmåga 

att kommunicera samt begränsningar i beteenden och intressen.  

Falkmer går sedan in på anpassningar i den fysiska undervisningsmiljön. Där ges konkreta 
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exempel på olika strategier som kan underlätta för elever med asperger. Exempelvis 

underlättar det att ha bestämda platser i klassrum, matsal och i vissa fall även 

omklädningsrum. 

Falkmer menar sedan att generella hjälpmedel i skolan för elever med 

autismspektrumstörning kan användas och vara ett hjälpmedel för alla elever i klassrummet. 

Generella hjälpmedel kan exempelvis vara att man skriver dagens schema tydligt på tavla 

eller att både skriva ner och berätta om uppgiften som ska göras. Därmed blir det heller ingen 

specialbehandling för eleven med diagnos, utan en anpassad inkluderande undervisning. 

Det sociala samspelet är en problematik hos elever med autismspektrumstörning.  

Falkmer har ett avsnitt där hon förklarar olika strategier för att hjälpa eleven att förstå det 

sociala samspelet. Hon påpekar även att läraren är en viktig förebild för övriga elever kring 

hur man behandlar och bemöter elever med autismspektrumstörning. Att informera om 

diagnosen och svårigheterna som eleven har för övriga klasskamrater anser Falkmer ha en 

positiv effekt för kamratskapen. Det skapar en förståelse hos klasskamraterna och en större 

acceptans. 

I artikeln: En skola för alla? Av Helene Tranquist (Pedagogiskt perspektiv, 2006) Ifrågasätter 

Tranquist visionen ”en skola för alla”. Regeringen tillsatte år 2001 Carlbeck-kommittén som 

hade i uppdrag att se över undervisningen för personer med utvecklingsstörning. Ett resultat 

av Carlbeck-kommitténs rapport var att uttrycket ”en skola för alla” ofta förekommer i 

diskussioner kring hur undervisningen för personer med en funktionsnedsättning ska 

utformas. Vad är en skola för alla?  

Tranquist menar att svaret på denna fråga söks i det tidiga begreppet normalisering. Hon 

diskuterar detta begrepp samt hur det kan tolkas för personer med aspergers syndrom. Är det 

verkligen rätt metod att normalisera? Begreppet bör tolkas som att personer med 

funktionshinder ska få en livsstil och vardagsmönster som normen utifrån den grad 

funktionshinder personen har. Dock upplever personer med asperger att begreppet tolkas som 

att individen med funktionshinder ska göras normal. 

Begreppet integration växte fram utifrån det normaliserande tänkandet. Tranquist menar att 

integration är lätt att uppnå, det gäller bara att skolan lokalmässigt ligger på samma plats, eller 

att en person med asperger integreras och anpassar sig efter en vanlig klass. 
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 Hon instämmer med Carlbeck- kommitténs tänkande att istället ha begreppet inkludering som 

central del i tänkandet. Det innebär andra krav på skolan. Skolan förväntas att anpassas så att 

alla elever känner sig inkluderade och en del av samma helhet. Detta menar Tranquist kräver 

en skola som är utformad att möta varje enskild elevs behov och förutsättningar. 

Dock upplever personer med aspergers syndrom att inkluderingens sociala aspekt är: 

 
Av att alla undervisas tillsammans ses som överordnad den enskilda elevens 

möjlighet att tillägna sig kunskaper. När den sociala gemenskapen prioriteras 

leder det till stress för elever vars största svårigheter finns inom det sociala 

området och stress är ingen bra förutsättning för lärande. (Tranquist, 2006:3) 

Tranquists egen reflektion blir att begreppen ligger nära varandra, samt att det måste ställas 

höga krav på undervisning, organisation, resurser, ledarskap och personalens kompetens. 

I en skola för alla har undervisningen för elever med funktionshinder hög kvalité, individuell 

utvecklingsplan och kunskap om anpassningar och hjälpmedel. 

Inom denna del av tidigare forskning pekar forskningen åt samma håll, begreppet inkludering 

är centralt och viktigt att arbeta utifrån.  

Teoretiskt perspektiv 

Inom det teoretiska perspektivet kommer det sociokulturella perspektivet belysas. Utifrån 

dagens läroplan kopplat till elever med autismspektrumstörning. Lgr11 börjar med att berätta 

om skolans värdegrund och uppdrag, bland annat ska skolan ”främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse” (Skolverket, Lgr11:7). Skolan är även en social och 

kulturell mötesplats där elever får möjlighet att utveckla social förmåga, identitet och ansvar 

samt förståelse för andras kulturer och värderingar (Skolverket, Lgr11:7).  

Detta tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella perspektivet har i 

utgångspunkt att individen lär sig genom interaktion och kommunikation med andra, där det 

sociokulturella sammanhanget anses vara viktigt för individens utveckling. 

 Inom det sociokulturella perspektivet intresserar man sig av individen och dess samspel med 

gruppen i kognitiva och fysiska situationer (Säljö, 2000).   

Ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering. Begreppet innebär att våra 

föreställningar och vårt tänkande är framvuxna ur och präglade av vår kultur och dess 

intellektuella och fysiska redskap. Språket är medieringens viktigaste redskap. Språket är även 

den mest betydande beståndsdel för att samla och förmedla kunskap. Kommunikation 

medierar alltså omvärlden och gör att den framstår som meningsfull. Genom kommunikation 
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och samspel blir vi delaktiga i att beteckna och beskriva världen som är funktionell och som 

gör att vi kan samspela i olika aktiviteter (Säljö, 2000:81-82).  

Skolan utmärks av att vara en språklig verksamhet, eftersom läsning, skrivning och tal utgör 

en huvuddel av aktiviteterna som sker i undervisningen. Under århundraden har skolan skapat 

olika traditioner för undervisningen. Det har skapats normativa pedagogiska ideologier och 

metoder för hur undervisningen ska gå till. Detta kallas institutionalisering av lärande. Denna 

form av kommunikation i skolans undervisning är starkt orienterad mot skriftspråkliga sätt att 

förhålla sig till omvärlden. Elevers behärskning av sådan kommunikation blir därför 

avgörande för deras möjligheter att lyckas i skolan (Säljö, 2000:206-208).  

Dessa två begrepp hänger ihop, i och med individens medieringsperspektiv, skapas olika 

förutsättningar att klara den institutionaliserade undervisningen.  

Skolan är en plats där det krävs kunskap om det sociala samspelet och de oskrivna 

beteendereglerna. Elever med autismspektrumstörning får dagligen brottas med det sociala 

samspelet och den inlärningsmetod som finns i skolan. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

kan det ge större svårigheter för en elev med autismspektrumstörning. Hur ser 

undervisningssituationen ut för klassläraren som har elever med autismspektrumstörning i 

klassen och påverkas de övriga eleverna? Anpassad undervisning är ett centralt begrepp som 

kommer sammankopplas med det sociokulturella perspektivet och vara en utgångspunkt i den 

senare analysdelen. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att skapa ny kunskap om lärarens upplevelser av att undervisa elever med 

autismspektrumstörning med fokus på hur det påverkar lärarens planer och genomförande av 

undervisningen samt hur diagnosen och undervisningen påverkar övriga i klassen. 

 

Frågeställningar 

 Vad har klasslärare för upplevelser av att undervisa elever med 

autismspektrumstörning?  

 

 Upplever lärare att det krävs en anpassad undervisning för elever med 

autismspektrumstörning? I sådant fall, vad innebär det? 

 

 Upplever lärare att övriga klasskamrater påverkas av undervisningen? I sådant fall, på 

vilket sätt? 
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Metod 

Datainsamlingen består av fyra intervjuundersökningar. Metoden anses relevant och lämplig 

för att uppnå studiens syfte och frågeställningar.  

Intervju som metod 

Den kvalitativa forskningsintervjun utgår ifrån den intervjuades upplevelser kring 

forskningsområdet. Det är ett sätt att skapa förståelse för den intervjuades perspektiv och 

undersöka människors sätt att resonera och analysera (Kvale, 1997:9).  

Denna forskningsstudie utgår ifrån en halvstrukturerad kvalitativ intervju, som innebär att 

man har fasta ämnesområden, men inte fasta frågor eller svarsalternativ (Johansson & 

Svedner 2006:43). 

Att använda sig av teman i sin intervjuguide är ett sätt att strukturera intervjun så att den är 

delvis relativt öppen med inte redan givna frågor, samtidigt som det är ett sätt att ge stöd för 

sig själv under intervjun. Teman kan även bidra till ett visst flyt och naturlighet i samtalet. Att 

jobba med teman i intervjuguiden ger även en flexibilitet och man kan lätt se vart samtalet 

hamnar i guiden.  Man får även en överblick av vilka frågor/teman man har kvar att prata om. 

Nackdelar med att endast använda sig av teman är att det kan ske en mångtydlighet av svaren, 

man kanske inte riktigt får svar på det man vill. Den intervjuade personen kanske svarar som 

den tror att man vill ha för svar (Kvale, 1997:95-97). 

Det finns även olika faktorer som kan påverka utfallet av en intervju. En faktor är intervju 

som socialt möte. Det innebär att intervjun bör vara ett samtal som intresserar båda parterna, 

dock är det inget vanligt samtal. Faktorer som maktförhållanden är inbyggda i samtalet.  

 En annan faktor som påverkar är vilka olika strategier som den intervjuade personen har. 

Denne kanske använder sig av normaliserade åsikter. På det sättet får man som intervjuare 

inte ut syftet med intervjun. Den intervjuade personen kan även använda sig av ett 

standardiserat språk vilket inte bidrar till det naturliga samtalet. 

En tredje faktor är intervjuarens kompetens. Är man tillräckligt påläst inom ämnet och har en 

idé hur analysen ska ske kan det påverka utfallet av intervjun om man ställer rätt följdfrågor 

och kan dra slutsatser redan i samtalet om hur olika svar hänger ihop.   

En fjärde faktor är tid och plats. Det är viktigt utifrån flera perspektiv att platsen är bekväm 

för båda parter. I och med att det finns ett maktspel inom samtalet är det viktigt att vara på ett 
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ställe där intervjuaren känner sig bekväm. Ett lugnare avskilt ställe kan rekommenderas även 

ur inspelningssynpunkt. Det är även viktigt att ge tid till den intervjuade så att det inte blir 

stressat, då kan samtalet kännas oviktigt och man får heller inte samma utförliga svar. Att 

tänka på är att ge överdrivet med tid, för att få de mer eftertänksamma och djupare svaren 

(Danielsson,2014). 

 

Urval 

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när det gäller urval.  

 I detta fall har utbildade lärare med erfarenhet i ämnet valts ut. Erfarenhet ses som ett viktigt 

kriterium för att få relevans i studien. Målgruppen arbetar på olika stadier i grundskolan, 

varav två har liknande erfarenheter gällande elever från årskurs F-6.  Erfarenheter mellan 

kommunal skola och friskola, samt byskola och stadsskola är olika, det är inget som tas 

hänsyns till i studien. 

Respondenterna är ungefär i samma ålder, vilket var ett medvetet val eftersom det är önskvärt 

att respondenten har stor erfarenhet i ämnet. Det är skillnader mellan respondenternas 

ämnesutbildning. Det är också ett medvetet val eftersom studien avser intresse för olika 

stadier och olika ämnens undervisningsätt.  

Respondenterna i intervjuundersökningen presenteras som lärare A, lärare B, lärare C samt 

lärare D senare i resultat och analysavsnittet. Inledningsvis visas en tabell kring samtliga 

lärares allmänna bakgrund så som ålder, utbildning, år inom yrket samt ålder på de elever de 

undervisar idag. 

 

Namn Ålder Utbildning År inom yrket Undervisningsgrupp 

Lärare A 42 år Grundskolans 

tidigare år åk 1-6 

10 år Åk 1-3 i C-form 

Lärare B 52 år Idrottslärarutbildning 

GHI Stockholm 

23 år Åk 4-9 Idrott 

Lärare C 45 år Idrottsvetenskap 

Kompletterat till 

grundskolans 

tidigare år, åk F-3 

5 år Åk Förskoleklass 

Lärare D 62 år Grundskolans 

tidigare år, åk 4-6 

Specialpedagog 

30 år Åk F-6 

Tabell 1: Intervjurespondenternas bakgrund 
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Studiens syfte inriktar sig på lärare i grundskolans tidigare år, därmed har ett bortval gjorts 

gent emot förskolelärare samt lärare på gymnasial nivå. Studien avser även 

klassrumsundervisning och har därmed valt bort undervisning för elever i mindre grupper.  

Genomförande 

Planering och upplägg är en viktig del för att studien ska bli så trovärdig som möjligt 

(Johansson & Svedner, 2006:23) Denna studie utgår ifrån en intervjuguide som planerades i 

ett tidigt stadie. Intervjuguiden består av fyra olika teman där det första temats innehåll består 

av bakgrundsfrågor och de andra innehåller ”Egna erfarenheter”, ”Pedagogiska arbetssätt” 

samt ”Övriga elever” (se bilaga). 

De intervjuade personerna fick vid första kontakttillfället reda på studiens syfte och 

genomförande. Intervjupersonerna fick bestämma plats och tid. I tre av fyra fall föreslog 

intervjupersonerna sin arbetsplats. En av personerna valde en neutral plats. 

De informerades även om deras rättigheter så som rätten att avbryta eller avsluta deltagandet. 

För att intervjupersonen ska delge sina personliga åsikter och upplevelser är det viktig att 

denne känner sig trygg under intervjun. För att bygga upp detta förtroende är ett bra sätt att 

intervjupersonen blir medveten om forskningsområdet samt får svara på öppna frågor där 

endast intervjupersonen har det ”rätta” svaren (Johansson & Svedner 2006:44-45). 

Intervjupersonerna informerades även om att de i studien kommer garanteras konfidentialitet 

under hela processen. Samtliga intervjupersoner godkände att intervjun spelades in samtidigt 

som intervjuaren förde kortare anteckningar. Inspelning av intervjuerna underlättade senare 

databearbetningen eftersom det ger möjlighet att i efterhand lyssna till tonfall, ordval och 

pauser. Det ger även möjlighet att kunna reflektera och sammankoppla svaren i de olika 

intervjuerna (Kvale, 1997:85). Inspelning av intervjuerna gav även intervjuaren större frihet 

att koncentrera sig på ämnet och ha ett bemötande förhållningssätt. 

Intervjuguiden och temana följdes, dock inte alltid i kronologisk ordning. Därmed 

underlättade intervjuguiden samtalet eftersom den gav en tydlighet kring vilket tema samtalet 

rörde sig kring. Syftet med intervjuguiden och frågorna var att leda samtalet framåt och 

samtidigt hålla fokus på att skapa diskussioner kring studiens ämne och frågeställningar. 

Samtliga intervjuer tog mellan tjugo och trettio minuter.  
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Metod för bearbetning och analys 

Bearbetning av intervjuer är en process, att skriva ned intervjusamtalet till en skriftlig text är 

inte helt enkelt. En viktig aspekt är att den skrivna texten endast är en konstruktion av en 

muntlig kommunikationsform och en tolkning av samtalet (Kvale, 1997:159). 

I denna studie gjordes transkribering av samtliga intervjuer. Lantz menar att det första steget 

är att reducera empiriinsamlingen så att endast väsentliga delar plockas ut till det som ska 

användas i en senare analys. Syftet är att skapa sammanhang och se mönster i de olika 

intervjuerna som är relevanta svar till studiens syfte och frågeställning (Lantz, 2007:107). 

I bearbetningen av intervjuerna överfördes de till en skriven text. Under första avlyssningen 

gjordes anteckningar utifrån vilka övergripande teman som behandlades. Vid nästkommande 

avlyssningar gjordes anteckningar på detaljnivå och därefter plockades betydelsefulla delar ut 

som kunde svara på studiens forskningsfrågor. Sedan analyserades resultatet utifrån studiens 

teoretiska perspektiv, tidigare forskning, frågeställningar samt empiriska insamling. 

 

Reliabilitet och validitet 

Vid val av datainsamlingsmetod var validitet en utgångspunkt då metoden valdes utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Studiens syfte är att undersöka upplevelser från lärare, 

samt att delge och berätta om erfarenheter dessa lärare har. Därmed anses ett privat samtal 

som mest relevant och aktuellt för ett sådant syfte. Genom att utgå ifrån studiens 

frågeställningar vid utformningen av intervjuguiden ökade förutsättningarna för att på ett med 

specifikt sätt undersöka det som studien avser att undersöka. Intervjuguiden komponerades 

med hjälp av teman och underteman utifrån forskningsfrågorna, vilket gav stöd och trygghet 

under själva intervjumomentet. Studiens metod har grundligt förklarats och beskrivits i 

tidigare avsnitt i denna rapport. Även frågeställningarna har analyserat, diskuterats och 

omformulerats för att bli så undersökningsbara som möjligt (Kvale, 2006; Lantz, 2007;Trost, 

1997). 

För att höja studiens reliabilitet genomfördes en pilotstudie som analyserats. Ändringar kring 

teman och underteman korrigerades. I och med pilotstudien kunde intervjuaren kritiskt 

granska sin intervjuteknik och förändra och förbättra intervjutekniken, exempelvis ställa 
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följdfrågor, avsluta och övergå till nästa tema på ett smidigt sätt. För att höja studiens 

reliabilitet ytterligare var intervjuaren insatt i ämnet, format enkla frågor samt använt ett språk 

som är passande i sammanhanget. Alla intervjuer har gjorts utifrån samma intervjuguide och 

av samma person. Dock kan detta inte garantera exakt reliabilitet men det är inte heller syftet 

under en kvalitativ intervju (Trost, 1997:99-101). Intervjuaren har medvetet lyssnat till 

tonlägen och meningsnyanser i svaren samt ställt följdfrågor eller bett om förtydliganden.  

 

Etiska aspekter 

Det finns vissa etiska krav som man ska ta hänsyn till före, under och efter en utförd 

forskningsstudie. Det första man ska följa är informationskravet, vilket innebär att delge 

sanningsenlig information om studiens syfte till de personer som ingår i studien. Men även att 

studien är frivillig att delta i och att de får avbryta studien när de vill. Man ska även delge 

information som hur undersökningen utförs, de metoder som kommer användas och de följder 

och risker som forskningen kan medföra (Bergström, 2014). 

Ett annat krav som är viktigt för denna studies metod och informationsinsamling är 

konfidentialitet, det innebär att uppgifter om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamålet. Vilket betyder att man inte får ge ut informationen och 

forskningsmaterialet för andra ändå mål (Kvale, 1997:109).  

I denna intervjustudie har dessa kriterier tagits hänsyn till på följande sätt: 

 Samtliga intervjupersoner fick korrekt information om studiens syfte. 

  Samtliga intervjupersoner delgavs information om att studien är frivillig att delta i och 

att denne när som helst kunde avbryta intervjun. 

 Samtliga intervjupersoner upplystes om att deras deltagande i studien kommer 

innebära konfidentialitet och inte delges till andra ändamål. 

 

Reflektion över metoden 

Intervjuerna spelades in med god kvalité och de var lätta att transkribera senare. Samtliga 

respondenter upplevdes seriösa både i sina svar och i sitt förhållningssätt. Bemötandet var vid 

alla tillfällen välkomnade och avslappnat. Intervjupersonen fick även ofta ögonkontakt med 

respondenten vilket medförde en tilltro och intresse för vad som sades. Vid två 
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intervjutillfällen uppkom det avbrott av olika anledningar. Detta medförde att samtalet avbröts 

i sitt flyt och samtalet fick börja om innan man hittade tillbaka till samtalstråden.  

Delar av några samtal upplevdes efteråt som irrelevanta då samtalet ledde in på andra ämnen 

eller att intervjupersonen missförstod frågan. Vid sådana tillfällen borde intervjupersonen 

avbrutit samtalet och förtydligat frågan.  

Att utforma själva intervjuguiden var något tidskrävande och upplevdes relativt svårt. Att 

formulera teman och frågor utifrån studiens syfte var en svårighet. Frågorna behövde vara 

precisa på en lagom nivå för att få ut så mycket som möjligt under intervjun och få ett bra 

underlag till resultat och analys.  

Som avslutning på alla intervjuer ställdes frågan om intervjupersonen ville tillägga något eller 

ta upp något som inte berörts tidigare. Svaren som uppkom var ofta en sammanfattning av 

samtalet och hade en mer personlig nyans. Det gav en bra avslutning på samtalet och 

uppskattades av intervjupersonen.  
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Resultat och analys 

Avsnittet inleds med en bakgrundspresentation av intervjurespondenterna, som sedan följs 

upp av ett resultat och analysavsnitt. Det avsnittet utgår från studiens forskningsfrågor. 

Lärares erfarenheter av att undervisa elever med autismspektrumstörning 

Erfarenheterna ser relativt olika ut, lärare A har stor erfarenhet av att undervisa elever med 

autismspektrumstörning. Hon har under åren på egen hand läst sig till det mesta om 

diagnosen, förhållningssättet och bemötandet. Under de första åren hon undervisade elever 

med autismspektrumstörning fanns det tillgång till en assistent i klassen. Tillsammans 

resonerade de och reflekterade över undervisningen och hur den skulle anpassas för att främja 

lärandet för alla elever. Hon fick även under ett år specifik handledning för en elev med 

diagnosen Aspergers från BUP (barn och ungdomspsykiatrin). Detta uppskattade hon mycket 

och önskade att hon fått det stödet och den hjälpen i ett tidigare skede när eleven var yngre.  

Lärare D har liknande erfarenheter, han valde att efter tio år som klasslärare vidareutbilda sig 

till specialpedagog. Han anser precis som lärare B att de under sin lärarutbildning har fått 

relevant och bra utbildning kring denna typ av elever. Både lärare A och lärare C hade önskat 

betydligt mer under sina respektive lärarutbildningar. Deras argument till detta är just för att 

man stöter på elever med asperger syndrom i nästan varje klass och undervisningen måste 

anpassas så att vardagen underlättas för dessa elever.  

Alla lärare berättar om den personliga kontakten och att det är viktigt att skapa en relation till 

eleven. Första intrycket är väldigt avgörande för hur relationen sedan ska utvecklas. 

Bemötandet och förståelsen för dessa elever är viktiga byggstenar för att skapa en god vidare 

relation. De nämner även att det är av stor vikt att det finns en tydlig struktur i undervisningen 

för att underlätta för dessa elever. Lärare B påpekar att det är viktigt för elever Aspbergers 

syndrom att veta i förväg vad som ska hända:  

Man måste vara väldigt tydlig med dom ju, alltså dom klarar sig ganska bra 

om man är tydlig med dom, när dom vet vad som ska hända och dom får 

tydliga instruktioner vad som händer just nu.  Och i vissa fall vill dom ha 

reda på gången innan hela tiden, vad som ska hända också. Så att dom hela 

tiden vet vad som ska hända. 

Lärarnas erfarenheter strålar samman i vikten av en god struktur, personlig relation samt 

förståelse för eleverna med autismspektrumstörning. Utifrån medieringperspektivet blir det 
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tydligt att framförhållning och kommunikation är betydande för att elever med 

autismspektrumstörning. En analys utifrån detta perspektiv är att läraren har en stor roll i hur 

elever med dessa svårigheter får möjligheter till att lyckas i skolan.  

 

 Anpassad undervisning 

Enligt Falkmer (2009) krävs det generella konkreta hjälpmedel för att underlätta skoldagen 

för elever med autismspektrumstörning. Sådana generella hjälpmedel kan vara bestämda 

platser i klassrummet, men enligt lärare A krävs det mer än så: 

För det första måste man ha en tydlig struktur i klassrummet. Dom får oftast hem 

ett schema för veckan så att dom hemma kan bli förberedda på den undervisning 

som kommer ske varje dag. Dom måste ha nån form av avprickningsschema, och 

då har jag i de lägre åldrarna den egna planeringen, som jag har skapat till dom 

som är anpassade till varje individ, där dom kan bocka av eller färglägga någon 

figur där de har gjort klart vissa arbetsområden. 

Att skapa egna lösningar och strategier utifrån elevens personlighet är ett måste. Detta med 

avprickningssystem är ett alternativ. Även lärare D belyser vikten av att eleverna får göra 

färdigt en uppgift och se att den blir klar: 

Det är bättre att man får två papper så att man vet på den här lektionen ska jag 

göra de här uppgifterna och att man talar om som lärare väldigt tydligt att här 

börjar vi och här slutar vi. Så att de kan se, och det är bra för alla elever att man 

får göra saker och ting färdigt. Så att man blir klar och färdig så att man kan 

lämna in det och då känner man sig nöjd. Så att de kan få se glädjen av att få 

göra saker och ting färdigt. 

I undervisningen är det även viktigt att man utnyttjar så många olika sinnesuttryck som 

möjligt, elever med diagnos har olika förmågor, vissa tar in kunskap och information genom 

att lyssna medan andra behöver ha det nerskrivet på exempelvis tavlan. På så sätt blir det en 

inkluderande undervisning som även gynnar övriga elever i klassen (Falkmer, 2009). Detta 

överensstämmer med vad lärare A, B och D har för tankar:  

Lärare A: Oavsett om de har en diagnos eller inte, så har jag en undervisning 

som eleverna egentligen styr, om jag ser att de brister i någonting så är det ju där 

jag försöker kompensera det. Att ha en likvärdig undervisning. 

Lärare B: Man får ju ha ganska tydliga ramar för det gillar ju dom, och det passar 

ju bra för andra också egentligen. Det är inte bara, det är liksom det är inte bara 

för dom här som man gör på ett visst sätt utan det är även bra för dom flesta 

andra också. 

Lärare D: Så att jag tror ju att det är viktigt med det som vi förr i tiden kallade 

lärarledd undervisning alltså att man går igenom avsnitt väldigt noggrant, man 
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har en struktur man använder, en del barn är ju duktiga på att lyssna, så att man 

berättar mycket och förklarar, ordkunskap är väldigt viktigt så att man förklarar 

ord vad de betyder. Det är ju bra för andra elever också. 

Men sen kan jag tycka att det som inte passar de här barnen är ju det som var 

väldigt populärt för att antal år sedan. Att man skulle ha egen forskning och 

eleverna skulle forska och forska. Vi som var lite äldre och erfarna lärare vi såg 

ju att det här inte var bra. 

Undervisning utifrån ett sociokulturellt perspektiv (då man förutsättet att inlärning sker bäst i 

samverkan med andra) sker genom att lärarna anpassar sin undervisning så att elever med 

autismspektrumstörning blir inkluderade i undervisningen. En tolkning utifrån lärarnas 

uttalanden är att det skapats ett visst sätt att undervisa, en institutionalisering av lärandet. 

Detta sker i en positiv bemärkelse, om man kan tolkar lärare D:s analys kring den förändrade 

undervisningen som skedde under en tid. Detta försök till att förändra det institutionaliserade 

lärandet upplever han inte alls passade elever med autismspektrumstörning.  

Alla lärare som deltagit i studien anser att inkludering är viktigt men att man måste 

avdramatisera den anpassande undervisningen. På vissa sätt är det enklare idag, lärare D 

beskriver exempelvis att idag har alla elever på hans skola en iPad. Genom vissa program 

kopplat till den, räcker det nu med att eleven kopplar in en hörsnäcka och får texten uppläst. 

Detta underlättar enormt för vissa elever och de behöver inte heller inte känna sig utpekade 

eller speciella, då alla elever har en iPad.  

En annan typ av avdramatisering är dilemmat mellan att berätta om diagnosen eller inte för 

övriga elever och föräldrar i klassen. Det tas upp i nästkommande avsnitt gällande påverkan 

av övriga elever i klassen. 

 

Påverkan på övriga klasskamrater 

Lärarna fick frågan om de upplever att övriga elever påverkas av att ha en anpassad 

undervisning samt att ha en klasskamrat med autismspektrumstörning. Lärare A anser att de 

övriga elever får en annan tolerans till människors olikheter, medan lärare D såg utifrån ett 

annat perspektiv: 

Lärare A: Vi är och har svårigheter allihopen på olika sätt. Man är inte unik för 

att man har en diagnos. Utan att man, vi måste hitta vägarna att förstå alla våra 

medmänniskor. Så det blir en värdegrund som är helt naturlig, att alla människor 

lika värde tycker jag. Det blir en mångfald i klassrummet som är positivt. 

Lärare D: Det kan vara jobbigt, det kan krävas rätt så mycket av resten av 

klassen. Och det kan ju vara att den eleven, inom situationstecken, kan störa 
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lektionerna genom att man kanske vill ha svar på sina frågor hela tiden. Så att 

läraren kanske måste då ägna sig mer åt den eleven då och sen kan det ju även 

vara att läraren måste ägna mer tid när man väl ska jobba med en uppgift att 

mycket tid går till de här eleverna med diagnos och då blir det ju per automatik 

att de andra eleverna får mindre tid. 

 

Att klassen påverkas är ett faktum utifrån alla respondenters upplevelser. Lärare B är 

imponerad över vilket tålamod klasskamraterna ofta har. Lärare C nämner även hur han 

upplevt att klasskamrater talat om personen med diagnos på ett förstående sätt. Men denna 

förståelse förekommer oftast när klasskamraterna vet om att eleven har en diagnos.  

På frågan om respondenterna anser att man ska berätta att eleven har en diagnos eller inte ser 

man ett tydligt mönster. Respondenterna är noga med att belysa föräldrakontakten och att det 

är viktigt med en så bra relation som möjligt. Anser föräldrarna att det är viktigt att berätta för 

klasskamraterna om diagnosen blir det ofta en positiv effekt. Klasskamraterna får en helt 

annan förståelse för eleven och det blir inte lika mycket konflikter (Falkmer 2009). 

 Väljer föräldrarna till eleven med Aspergers syndrom att inte berätta om diagnosen är det inte 

bara klasskamraterna som får mindre förståelse utan även de övriga elevernas föräldrar kan 

komma med åsikter och påpekanden, lärare D berättar: 

Även dom andra föräldrarna, för det kan ju komma mycket klagomål på varför är 

det såhär. Och då kan det ju vara så att läraren inte får berätta allting. Det är ju 

tystnadsplikt på vissa delar. 

 

Lärare A berättar vidare om sin erfarenhet gällande den anpassade undervisningen och hur 

den påverkar övriga elever: 

När den här flickan när jag började i tvåan jag såg svårigheter, jag tror 

inte att hon hade klarat sin skolgång så bra som hon har gjort utan diagnos 

under de här åren för att jag hade en sådan undervisning som passade, 

som var inriktad mot henne, fast att hon inte hade diagnosen. Vilket 

gjorde att hon klarade skolgången alldeles utmärkt för att den var så pass 

uppstyrd och fyrkantig. Som hon behövde, och det behöver alla barn, dom 

behöver tydliga regler och ramar för såhär är det och såhär ska vi jobba. 

Det mår dom här barnen bäst av oavsett som de har diagnos eller inte. 

Lärare D stödjer hennes resonemang. Han anser också att undervisningen inte endast främjar 

elever med diagnos utan att denna typ av undervisning även är utmärkt för övriga elever i 

klassen.  
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Diskussion 

I kommande avsnitt diskuteras studiens resultat och analys på en mer personlig nivå. Jag 

kommer diskutera fritt mellan lärarnas erfarenheter, anpassad undervisning och övriga 

klasskamraters påverkan.  

 

Alla respondenter hade erfarenhet av ämnet, några mer erfarenhet av att undervisa elever med 

Aspergers syndrom medan andra hade mer erfarenhet av diagnosen utanför skolan. Alla var 

ungefär i samma ålder men hade olika utbildningar och undervisar idag i olika sammanhang. 

Utifrån lärarnas erfarenheter var det två begrepp som de belyste som gjorde att 

undervisningen underlättades. Dessa begrepp var struktur och personlig kontakt. Trots olika 

erfarenheter och undervisning i olika sammanhang kan man urskilja ett samband mellan hur 

lärare upplever att det är att undervisa elever med autismspektrumstörning. En slutsats dragen 

utifrån det är att eleverna i alla undervisningssammanhang behöver en tydlig struktur.  

Samtidigt som läraren behöver lära känna eleven på en mer personlig nivå för att underlätta 

undervisningen och även veta vad som fungerar och inte fungerar för den specifika eleven. I 

och med diagnosens olika kriterium eller problemområden, som Kadesjö, (2011) kallar det, 

får lärare en liten grund om vad elever med autismspektrumstörning har för svårigheter. 

Däremot är det ju som lärare D påpekar en individ och man måste se individen och inte 

diagnosen. Dock anser jag utifrån lärarnas berättande att man med diagnosens hjälp kan 

utforma en undervisning som är inkluderande.  

 Det sker en anpassad undervisning både i helklass men även specifikt för elever med 

autismspektrumstörning. Man kan även tolka respondenternas svar som att den så kallade 

anpassade undervisningen är bra för de övriga eleverna. Detta anser jag är en viktig del i att ta 

med sig i undervisningen, inte enbart för att få en så inkluderad undervisningsmiljö som 

möjligt utan även för att det gynnar de övriga eleverna.  

Att anpassa undervisningen utifrån sin egen fantasi så som lärare A berättade, verkar vara en 

vardag för lärare som undervisar elever med diagnos. Trots att man pekar på att varje individ 

med autismspektrumstörning är olika, tolkar jag denna studie som att det finns några generella 

riktlinjer man kan följa. Dock avser det endast vad fyra personer har för erfarenheter, vilket 

man måste förhålla sig till. Men utifrån ett institutionaliserat undervisningsperspektiv anser 

jag att det borde ges mer information och utbildning kring elever med 

autismspektrumstörning. Just för att ge ett stöd till oerfarna klasslärare som brottas med 
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undervisningen för de här eleverna. Det krävs en väldigt kompetent och strukturerad lärare för 

att kunna planera och undervisa så att alla elever känner sig inkluderade.  Samtidigt som det 

självklart kan vara svårt att tillfredsställa alla alltid. Ibland uppstår det situationer där det blir 

konflikter och det krävs oändligt tålamod av både klasslärare och klasskamrater som både 

lärare B och lärare D påpekar. Men detta är sådant som händer i livet och som lärare A 

berättar så har vi alla svårigheter på olika nivåer, det handlar om att acceptera varandra, och 

det är ju också en del av skolans undervisning. Detta belyser även Falkmer (2009) då hon 

pratar om problematiken i det sociala samspelet. 

Utifrån respondenternas upplevelser så påverkas klasskamraterna av att ha en klasskamrat 

med autismspektrumstörning. Hur de påverkas är lite olika uppfattningar, men en slutsats är 

att övriga elever skapar ett tålamod och förståelse för eleven med autismspektrumstörning. 

Just förståelsen är en viktig del för att klassen ska fungera bättre, denna slutsats dras utifrån 

respondenternas erfarenheter. Alla intervjuade lärare rekommenderar att berätta för klassen 

om diagnosen. Deras erfarenheter talar om att det underlättar om klassen vet om att en viss 

elev har svårigheter i olika situationer. Det anser även Falkmer (2009) ha en positiv effekt. 

Detta innebär också att de övriga eleverna vet hur de ska agera och förhålla sig i olika 

situationer. När man pratar om den anpassade undervisningen och hur övriga elever påverkas 

av den, blir svaren ideligen positiva. Det som fungerar för en elev med 

autismspektrumstörning, exempelvis struktur, tydliga uppgifter och varierade arbetsmetoder 

fungerar även för övriga elever i klassen.  

En tanke som väcks är utbildningsfrågan. Med tanke på att respondenterna skaffat sig 

erfarenheter genom att främst undervisa elever med autismspektrumstörning. Men även 

skaffat sig kunskap och erfarenheter utanför skolan, borde det kanske ingå i lärarutbildningen 

en mer omfattande undervisning kring elever med autismspektrumstörning? Som jag nämnde 

i inledningen har jag erfarenheten av att det lades en alldeles för liten del i utbildningen på 

undervisning, bemötande och kunskap om elever med autismspektrumstörning.   

Elevers förmåga att ta till sig kunskap på det sätt som skolan har som tradition att förmedla 

kan skapa svårigheter för elever med autismspektrumstörning. Detta ifrågasätter Tranquist 

(2006) då hon undrar om skolan verkligen är för alla. Utifrån respondenternas erfarenheter får 

jag en känsla av att de har en positiv inställning kring elever med autismspektrumstörning och 

de är villiga att förändra sin undervisningsmetod för att inkludera dessa elever. Utifrån att 

deras svar om övriga elever påverkas av den anpassade undervisningen är i positiv bemärkelse 
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börjar jag fundera kring varför man inte alltid anpassar undervisnigen. Eller med andra ord 

gör den anpassade undervisningen till en helt vanlig originalundervisning, eftersom det tydligt 

visas i denna studie att undervisningen fungerar utmärkt för övriga klasskamrater. 

På så sätt skapas det väl en skola för alla? 

 

Konklusion 

Studien har för avsikt att undersöka vad lärare i grundskolan har för erfarenheter av att 

undervisa elever med autismspektrumstörning.  

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att trots olika bakgrund och erfarenheter från lärare 

i ungefär samma ålder har de liknande sätt att hantera undervisningen för elever med 

autismspektrumstörning. Lärarna anser att det är av stor vikt att arbeta efter är struktur i 

undervisningen och personlig relation till eleven. Studien visar även att det är viktigt att 

anpassa undervisningen för dessa elever och att den anpassade undervisningen även är gynnar 

övriga elever i klassen.  

Studien har genomförts genom fyra olika intervjuer där respondenterna berättat om sina 

erfarenheter kring elever med autismspektrumstörning, hur undervisningen går till samt hur 

övriga elever i klassen påverkas.  Eftersom studiens resultat visar på att den anpassade 

undervisningen gynnar de övriga eleverna i klassen hade det varit intressant att göra en 

djupdykning i undervisningsmetoder. Antingen genom en enkätstudie eller en 

observationsstudie.  

En annan aspekt att studera vidare på, som bara nämnts kortfattat i denna studie, är i vilken 

omfattning lärarutbildningen ger undervisning och utbildning kring elever med diagnos. 

Borde det ske i större utsträckning med tanke på att allt fler i barn och ungdomar i dagens 

samhälle diagnotiserats? Eller finns inte behovet av mer kunskap kring elever med diagnos? 
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Bilaga 

Intervjuschema 

Bakgrund 

Underteman 

Utbildning, ålder, år inom yrket 

Kommunal-friskola 

Byskola-stadsskola 

Egna erfarenheter 

Underteman 

Erfarenheter av att undervisa elever med autismspektrumstörning 

Stöd/vägledning från styrdokument, skolledning,  

Vad är dina erfarenheter av att undervisa elever med autismspektrumstörning? 

Upplever du att du fått/får något stöd för undervisningen?  

Pedagogiska arbetssätt 

Underteman 

Anpassad undervisning 

Generella eller individuella utifrån eleven 

Arbeta ut själv eller tillsammans med elev och familj 

Upplever du att undervisningen behöver anpassas för dess elever? På vilket sätt? 

Upplever du att det krävs mer tid/arbete att anpassa undervisningen?  

Övriga elever 

Underteman 

Påverkan 

För-nackdelar utifrån övriga elevers perspektiv 

Vetande eller ovetande om diagnoser 

Hur upplever du att övriga elever påverkas av att ha en klasskamrat med 

autismspektrumstörning? 

Vad anser du kring att berätta om diagnoser för övriga klasskamrater? 

 


