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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande uppsats är att problematisera värdet av en diagnos beträffande 

autismspektrumsyndrom utifrån lärares uppfattningar och erfarenheter. Vidare riktar sig 

uppsatsen till att studera hur lärare ser på diagnosen autism och hur lärare och föräldrar till 

elever med autism samarbetar utifrån lärares perspektiv. Studien bygger på kvalitativa 

intervjuer med sju stycken yrkesverksamma lärare i särskolan. Intervjuerna belyser tre 

stycken avdelningar: Lärarnas kompetens, Diagnosen autism i skolan och Lärarnas 

samarbete med föräldrar.  

Resultat visar att majoriteten av deltagarna i studien inte ser diagnosen 

autismspektrumsyndrom som avgörande i deras pedagogiska arbete. Detta resultat ligger i 

linje med den forskning som finns kring diagnosen autism. Vidare visar studiens resultat att 

lärare anser sig ha ett tätt samarbete med föräldrar till elever med autism. Utöver det framkom 

det tydligt att individens behov sätts i fokus av lärare. Forskning inom det specialpedagogiska 

fältet betonar även de individers behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehåll 

 

1 Inledning ........................................................................................................ 1 

1.1 Arbetets struktur ...........................................................................................................1 

 

2 Syfte och Forskningsfrågor ........................................................................... 2 

2.1 Syfte .............................................................................................................................2 

2.2 Forskningsfrågor ...........................................................................................................2 

 

3 Bakgrund ....................................................................................................... 3 

3.1 En historisk återblick ....................................................................................................3 

3.1.1 Från autismens upptäckt fram tills idag ......................................................................3 

3.1.2 Skolpliktens inträde ...................................................................................................4 

3.2 Autismspektrum ............................................................................................................4 

3.3 Diagnosen Autism ........................................................................................................5 

3.3.1 Diagnoskriterier för autismspektrumsyndrom .............................................................5 

3.3.2 Karaktärsdrag.............................................................................................................6 

3.4 Autism i skolan .............................................................................................................7 

3.4.1 Styrdokument.............................................................................................................7 

3.4.2 Särskolan ...................................................................................................................8 

3.4.3 Lärarnas kompetens ...................................................................................................9 

3.4.4 Lärarnas förhållningssätt .......................................................................................... 10 

3.4.5 Klassen och den omgivande miljön .......................................................................... 11 

3.5 Föräldrar till barn med autism ..................................................................................... 11 

3.5.1 Lärare och föräldrar som samarbetspartners ............................................................. 12 

3.6 Positiva och negativa aspekter om diagnoser ............................................................... 12 

 

4 Metod ........................................................................................................... 15 

4.1 Metodval .................................................................................................................... 15 

4.2 Urval .......................................................................................................................... 16 

4.3 Intervjuetik ................................................................................................................. 16 

4.4 Giltighet och tillförlitlighet (validitet och reliabilitet) .................................................. 17 



 

4.5 Genomförande ............................................................................................................ 18 

4.6 Intervjufrågor .............................................................................................................. 18 

4.6.1 Lärarnas kompetens ................................................................................................. 19 

4.6.2 Diagnosen autism i skolan ........................................................................................ 19 

4.6.3 Lärarnas samarbete med föräldrar ............................................................................ 20 

4.7 Analys ........................................................................................................................ 20 

4.8 Pilotundersökningen ................................................................................................... 21 

 

5 Resultat ........................................................................................................ 21 

5.1 Lärarnas kompetens .................................................................................................... 21 

5.1.1 Anser du att du har den kompetens som krävs för att möta elever med autism? ........ 22 

5.2 Diagnosen autism i skolan........................................................................................... 23 

5.2.1 Ger diagnosen autism mer resurser till ditt pedagogiska arbete? ............................... 23 

5.2.2 Är en ställd autism diagnos viktig i ditt arbete? ........................................................ 24 

5.2.3 På vilket sätt spelar studiemiljön roll för elever med autism?.................................... 24 

5.2.4 Vilka positiva effekter i ditt arbete kan du se med en ställd autismdiagnos? ............. 25 

5.2.5 Vilka negativa effekter i ditt arbete kan du se med en ställd autismdiagnos?............. 26 

5.2.6 Anser du att diagnoser har en stämplande effekt? ..................................................... 26 

5.3 Lärarnas samarbete med föräldrar ............................................................................... 27 

5.3.1 Hur ser samarbetet ut mellan dig och eleverna med autism föräldrar? ....................... 27 

5.3.2 Vad är det viktigaste man bör tänka på i samarbete med föräldrar? ........................... 28 

 

6 Diskussion .................................................................................................... 28 

6.1 Lärarnas kompetens .................................................................................................... 29 

6.2 Diagnosen autism i skolan........................................................................................... 30 

6.2.1 Ger diagnosen autism mer resurser till ditt pedagogiska arbete? ............................... 30 

6.2.2 Är en ställd autismdiagnos viktig i ditt arbete? ......................................................... 31 

6.2.3 På vilket sätt spelar studiemiljön roll för elever med autism?.................................... 32 

6.2.4 Vilka positiva effekter i ditt arbete kan du se med en ställd autismdiagnos? ............. 33 

6.2.5 Vilka negativa effekter i ditt arbete kan du se med en ställd autismdiagnos?............. 34 

6.2.6 Anser du att diagnoser har en stämplande effekt på elever? ...................................... 34 

6.3 Lärarnas samarbete med föräldrar ............................................................................... 35 

6.3.1 Hur ser samarbetet ut mellan dig och eleverna med autisms föräldrar? ..................... 35 



 

6.3.2 Vad är det viktigaste man bör tänka på i samarbete med föräldrar? ........................... 36 

6.4 En sammanfattning av svaren på studiens forskningsfrågor ......................................... 37 

6.4.1 Hur ser lärarna på diagnosen autism? ....................................................................... 37 

6.4.2 Hur samarbetar lärare med föräldrar till elever med autism? ..................................... 38 

 

7 Slutord ......................................................................................................... 38 

7.1 Metoddiskussion ......................................................................................................... 38 

7.2 Fortsatt forskning ........................................................................................................ 39 

 

Referenslista ................................................................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



1 

1 Inledning 

Diagnoser har både positiva och negativa sidor. Huruvida individer väljer att se på diagnoser 

positivt eller negativt är individuellt. Det handlar om hur man som individ värderar diagnosen. 

Om man ser individen eller diagnosen?  

 

Många lärare har en stark tilltro till att en diagnos skall ge den förklaring och 

ledning de behöver för sitt pedagogiska arbete. De känner sig osäkra och tror 

inte att de, enbart utifrån pedagogiska kunskaper och erfarenheter, kan ge 

tillräckligt stöd (Jakobsson 2002, s2). 

 

Stuart Powell & Rita Jordan (1998) beskriver faran i att endast se diagnosen. Författarna 

menar att elever med autism är individer och om lärare försöker att bara utgå från diagnosen i 

sitt pedagogiska arbete kommer de förr eller senare träffa på elever som inte alls passar in i de 

ramar som diagnoser kan ge.  

 Ovanstående resonemang om diagnoser illustrerar de meningsskiljaktigheter 

som finns, vilket har väckt vårt intresse för ämnet. Under verksamhetsförlagd utbildning och 

genom egna erfarenheter i särskoleverksamheter har vi sett att diagnoser alltid är ett aktuellt 

ämne. Där många har en åsikt och där meningar går isär om diagnosens värde i särskolan.  

Utifrån vårt intresse för autismdiagnosens värde kommer studiens syfte som är 

att problematisera värdet av en diagnos beträffande autismspektrumsyndrom utifrån lärares 

uppfattningar och erfarenheter. Studien bygger på en intervjustudie bland lärare i särskolor i 

mellersta Sverige. 

 Vi är säkra på att i våra framtida yrken som lärare respektive beteendevetare 

kommer vi att möta individer med och utan diagnos. Vilket medför att diagnosens värde 

kommer att ha betydelse, speciellt för att inte hamna i situationer där individer går förlorade, 

på grund av en diagnos.  

 

1.1 Arbetets struktur 

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. I det första kapitlet redogörs för valet om varför vi har 

valt att skriva om diagnosen autismspektrumsyndroms värde. Sedan följer det andra kapitlet 

där studiens syfte samt två forskningsfrågor redovisas. I det tredje kapitlet kommer 

bakgrunden till studien som innehåller tidigare forskning. Efter det kommer det fjärde kapitlet 

som innehåller metod, intervjufrågorna, etiska aspekter samt en genomgång av studiens 

utförande. I kapitlet fem presenteras studiens resultat där deltagarnas svar på intervjufrågorna 
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presenteras. I det näst sista och sjätte kapitlet diskuteras svaren på frågorna utifrån tidigare 

forskning samt en sammanfattning av studiens innehåll. Avslutningsvis i det sista kapitlet 

presenteras studiens slutord samt förslag på framtida forskningsfrågor.  

 

2 Syfte och Forskningsfrågor 

2.1 Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att problematisera värdet av en diagnos beträffande 

autismspektrumsyndrom utifrån lärares uppfattningar och erfarenheter.  

 

2.2 Forskningsfrågor 

Utifrån syftet har vi formulerat två forskningsfrågor: 

 

1. Hur ser lärarna på diagnosen autism? 

2. Hur samarbetar lärare med föräldrar till elever med autism? 
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3 Bakgrund 

3.1 En historisk återblick 

Syftet med föreliggande uppsats är att problematisera värdet av en diagnos beträffande 

autismspektrumsyndrom utifrån lärares uppfattningar och erfarenheter. För att kunna besvara 

studiens syfte krävs det en historisk återblick för att klargöra hur begreppet autism har 

uppkommit. Då vi är intresserade av lärares uppfattningar och erfarenheter så är det även 

historiskt relevant att ta upp autism i skolan.  

 

3.1.1 Från autismens upptäckt fram tills idag 

Shirley Cohen (2000) resonerar kring den ständiga kampen som präglar autism.  Denna kamp 

drivs av föräldrar, forskare och annan personal som har anknytning till någon form av autism. 

Kampen präglas av förhoppningar och besvikelser och har pågått i över 50 år menar Cohen 

(2000).  

Francesca Happé (1995) nämner att det genom historien har funnits berättelser 

om individer med ”annorlunda beteenden” som involverar okänslighet för smärta och brist på 

social medvetenhet. Den teoretiska upptäckten av autism skedde först år 1943 av Leo Kanner 

och ett år senare av Hans Asperger menar Uta Frith (2000). Fortsättningsvis poängterar Frith 

(2000) att begreppet autistiskt redan förekommit under historien då psykiatrikern Eugen 

Bleuler introducerade begreppet autistisk redan 1911. Kanner och Asperger har på så sätt 

blivit influerade av honom menar Frith (2000). Kanner och Aspergers teoretiska upptäckt av 

autism har enligt Frith (2000) vissa gemensamma drag. Dessa gemensamma drag förklarar 

hon som att barnen var oförmögna att upprätthålla normala känslomässiga relationer till 

andra, samt att barnen hade underliga sätt att kommunicera. Kanner och Asperger menade 

enligt Frith (2000) att kommunikationssvårigheterna ledde till sociala avvikelser och att 

barnen oftast undvek annan mänsklig kontakt. 

Under historien, menar Cohen (2000) att det funnits en tro på att autistiska 

beteenden kommer av föräldrars beteenden eller att det är medfött. Denna förklaring 

existerade även under 1950 och 1960-talet. 1964 fick den biologiska orsaksförklaringen mer 

kraft, vilket berodde på att det framfördes argument mot psykologiska faktorer som avgörande 

för autism. Vidare påvisar Cohens (2000) resonemang att biologiska störningar i 

immunsystemet sågs som en orsak till autism under 1980-talet. Som ovanstående historik 

visar har det funnits många olika förklaringar till autism. Cohen (2000) beskriver att seriös 

forskning är tidskrävande och kräver att forskare måste inhämta ny information för att ge plats 
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åt nya förklaringar. Detta innebär att de historiska upptäckterna blir reviderade. Vidare visar 

Cohen (2000) på att det än i dag krävs mycket forskning inom autismspektrumsyndrom.  

 

3.1.2 Skolpliktens inträde  

Britta Alin Åkerman & Ingrid Liljeroth (1998) menar att i och med skolpliktens inträde 1968 

började man i Sverige att undervisa elever med autism. Undervisningen blev mer strukturerad 

och det lades stor vikt vid små grupper, där förhållandet mellan elever och lärare skulle 

präglas av respekt. Utbildningsmiljön i dessa små grupper var utformad så att det skulle ge 

eleverna trygghet och stimulans. Alin Åkerman & Liljeroth (1998) menar att trots denna 

utvecklande metodik, vållade elever med autism ändå en viss osäkerhet hos lärarna. Forskarna 

menar att en sådan osäkerhet grundades i lärarnas bristande kunskap inom området.  

För att möta lärarnas behov av mer kunskap inom autism förklarar Alin 

Åkerman & Liljeroth (1998) att olika resurscenter utvecklades under 1970-talet. Exempel på 

ett sådant resurscenter är Riksföreningen autism. De fick under 1980-talet ansvaret att påvisa 

hur olika insatser skulle formas. Riksföreningen autism kom fram till att det fanns ett behov 

att utveckla pedagogiken. Under denna period skapades det även högskoleutbildningar för 

speciallärare, som undervisar elever med autism. Alin Åkerman & Liljeroth (1998) förklarar 

att denna utveckling ledde till att mer resurser delades ut under 1990-talet, för att utveckla 

pedagogik för elever med autism.  

 

3.2 Autismspektrum 

Som den historiska återblicken har påvisat, får Kanner och Asperger ses som föregångsmän 

inom autismspektrumfältet. Deras forskning har skapat begreppen kannerssyndrom och 

aspergerssyndrom menar Sören Kristiansen (2000). Kannerssyndrom speglar klassiska 

autistiska kännetecken. Kristiansen (2000) beskriver några utav dessa kännetecken som att det 

föreligger svårigheter att ingå i relationer, störd kommunikation och tvångsmässiga, repetitiva 

beteenden. Vidare menar Kristiansen (2000) att det föreligger en förmåga att minnas saker 

som ej har något nyttovärde, överkänslighet för ljud och andra stimuli samt mycket begränsad 

förmåga till att spontant ingå i aktiviteter.  

Kristiansen (2000) i sin tur förklarar aspergerssyndrom som att barnen var 

väldigt begränsad i sociala situationer, hade dålig blickkontakt, störd språklig utveckling, 

verbala och motoriska stereotyper, isolerade intressen, motoriska svårigheter och 

klumpigheter. 
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 Kristiansen (2000) förklarar att aspergerssyndrom blev erkänt av 

Världshälsoorganisationen som ett diagnostiskt begrepp år 1992. Trots att diagnosen är 

erkänd poängterar Frith (1998) att det fortfarande finns bristfällig kunskap om 

aspergerssyndrom. Detta på grund av att diagnosen inte har klart definierade normer. Fortsatt 

menar Frith (1998) att aspergers och autism har gemensamma faktorer så som den sociala 

oförmågan och kommunikationsstörningen. Dessa gemensamma faktorer bidrar till att 

aspergers hamnar under autismspektrumet. Begreppet autism har en stor variation menar 

Happé (1995) eftersom man vill fånga alla dessa variationer, följer det sig naturligt att det 

introducerats ett begrepp som autismspektrumsyndrom.  

 

3.3 Diagnosen Autism 

Eftersom det förekommer många variationer inom begreppet autism behövs det en 

klargörande definition om vad autismdiagnosen står för. Nedanstående definition av autism är 

den definition som ligger till grund i föreliggande uppsats.  

Inga-Lill Jakobsson (2002) definierar begreppet diagnos som ett tillstånd som 

har bestämts utifrån en medicinsk eller psykologisk klassificering. Det är genom det som de 

bristande orsakerna hos en individ fastställs till en sjukdom eller reaktionssätt, vilket antingen 

är psykologiskt eller fysiologiskt. Alin Åkerman & Liljeroth (1998) beskriver att det finns en 

klar biologisk grund när det gäller autism. Denna biologiska grund ska dock inte ses som den 

enda förklaringen. Den biologiska grunden har uppkommit av funktionsstörning i hjärnan där 

hjärnstam, lillhjärna, tinning- och pannlober har bristande funktion. Utöver det förekommer 

det kromosomstörningar. Eftersom Jakobsson (2002) menar att diagnosen autism bestäms 

utifrån medicinska och psykologiska klassificeringar, finns det vissa kriterier som ska 

uppfyllas för att en individ ska få diagnosen autism. Dessa kriterier kommer i nedanstående 

avsnitt att redovisas.  

 

3.3.1 Diagnoskriterier för autismspektrumsyndrom 

För att en individ ska få diagnosen autism, menar Theo Peeters (1998) att läkarvetenskapen 

utgår från kriterier som Världshälsoorganisationen anger i DSM-IV
1
 och ICD-10

2
. Vidare tar 

Peeters (1998) upp att DSM-IV är den 4: e utgåvan och utarbetades 1994 av APA
3
.  

                                                
1 Diagnostic Statistical Manual (Peeters 1998, s 15). 
2 International Classification of Disease (Peeters. 1998, s 15). 
3 American Psychiatric Association (Peeters 1998, s 15). 
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Kristiansen (2000) poängterar att klassifikationsmanualer så som ICD inte används i Sverige, 

då gäller diagnosen autism.  

Lennart Danielsson & Ingrid Liljeroth (1996) menar att diagnostiseringen ska 

bedömas kliniskt av läkare och att symtomen ska definieras med hjälp av DSM-IV. 

Christopher Gillberg (1999) förklarar att den kliniska verksamheten måste bestå av ett team 

som involverar psykologer, läkare, pedagoger, kuratorer, logopeder, sjuksköterskor och övrig 

kompetent personal för att kunna ställa en autism diagnos.  

Kristiansen (2000) pekar på tre huvudkriterier som man utgår ifrån, då en autism 

diagnos ställs. Först undersöks om det föreligger nedsatt förmåga i ömsesidiga interaktioner 

och samspel av social art. Sedan undersöks det även om det finns nedsatt förmåga i 

kommunikation, både verbal och icke-verbal kommunikation, samt om det förekommer 

fantasiföreställningar. Fortsättningsvis menar Kristiansen (2000) att det tredje kriteriet handlar 

om huruvida det finns begränsat intresse för aktivitet. Frith (2000) nämner även hon dessa tre 

huvudkriterier. Men Frith (2000) menar att kriterierna ska ha uppvisats hos barnet före tre års 

ålder. Vidare menar Frith (2000) att vid en bedömning av autistiska symtom är det av största 

vikt att barnets ålder, både den verkliga åldern och den mentala åldern tas hänsyn till. Vidare 

menar Frith (2000) att diagnosen autism ska baseras på barnets beteenden. Där fokus ligger på 

fördröjda beteenden, uteblivna beteenden och avvikande beteenden. Frith (2000) poängterar 

att den som gör undersökningen och bedömningen, bör ha kliniska kunskaper och goda 

erfarenheter.   

 

3.3.2 Karaktärsdrag 

För att en individ ska få diagnosen autism utgår läkarvetenskapen som sagt från olika 

diagnoskriterier. Men när det handlar om att ställa en diagnos innebär det även att den 

yrkesverksamma har förmågan att se vilka olika karaktärsdrag som en individ uppvisar. Några 

av dessa karaktärsdrag kommer nu att redovisas. 

Danielsson & Liljeroth (1996) betonar att kommunikation och tänkande hör till 

de grundläggande problemen hos individer med autism. Kommunikationen avser att individen 

avviker på något sätt i språk- och talutvecklingen. Tänkandet kan i sin tur exemplifieras i 

svårigheter att ta en annan individs perspektiv. Det handlar om att dessa individer har svårt att 

förstå omvärlden och sig själva. Svårigheten att förstå omvärlden och sig själva beror på att 

individen har brister i utvecklingen av känslor, färdigheter, identitet, sociala kontakter och 

kommunikation, menar Danielsson & Liljeroth (1996). Den bristande känslomässiga 

utvecklingen kan handla om att individen inte har förmåga att ta emot kärlek och andras 
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känslor. Den handlar även om att individens identitets upplevelser är osäker, förvirrad och att 

det föreligger empatibrist. Vidare menar Danielsson & Liljeroth (1996) att en anledning till 

den bristande kommunikationen kan vara att individen med autism har svårigheter i att tolka 

och använda sina olika sinnesuttryck. Kommunikationen är ofta försenad och mycket 

begränsad, vilket innebär att vissa barn inte talar alls. Om däremot barnen kommunicerar via 

tal kan det ske i uttryck som ekololi. Gillberg (1999) förklarar ekololi som en upprepning av 

delar eller fullständiga meningar som individen hört vid ett tidigare tillfälle. Gillberg (1999) 

menar att vartannat barn med autism fortsätter oftast att vara helt utan talspråk livet igenom.  

 Gillberg & Peeters (2002) tar upp olika aspekter som krävs för att en individ 

med autism ska må så bra som möjligt. De menar att dessa individer behöver förutsägbarhet i 

sin tillvaro, att känna sig självständiga och att kunna kommunicera. Vidare menar Gillberg & 

Peeters att individer med autism behöver ha en innehållsrik fritid där de själva har en förmåga 

att sysselsätta sig på egen hand, samt att umgås och trivas i andras sällskap.  

 Stuart Powel & Rita Jordan (1998) framhäver att diagnosen autism oftast 

involverar andra begåvningshandikapp och ytterligare specifika inlärningssvårigheter. Vidare 

menar de att diagnosen i ”ren form” sällan förekommer. Med tanke på att det ofta 

förekommer tilläggshandikapp leder det till begränsning i utveckling. Det i sin tur styr, enligt 

Powell & Jordan (1998) vilka undervisningsstrategier som kan använda i pedagogiska 

sammanhang. Även Gillberg & Peeters (2002) påpekar att autism i “ren form” väldigt sällan 

förekommer. Detta visar forskarna genom att 80 % av individerna med en klassisk autism 

diagnos har en IQ under 70, vilket klassas som förståndshandikappade. Även Alin Åkerman 

& Liljeroth (1998) menar att det till stor del uppvisas en utvecklingsstörning.  

 

3.4 Autism i skolan 

I följande avsnitt kommer autism i särskolan att behandlas. Detta för att belysa hur lärare och 

föräldrar arbetar för att tillgodose den variation som autism innebär. De olika delarna som 

kommer att tas upp i detta avsnitt är: styrdokument, särskola, lärarnas kompetens, lärarnas 

förhållningssätt, klassen och den omgivande miljöns betydelse, föräldrar till barn med autism. 

Vidare behandlas även lärare och föräldrar som samarbetspartners. 

 

3.4.1 Styrdokument 

All undervisning ska bygga på läroplaner och kursplaner menar Alin Åkerman & Liljeroth 

(1998). För elever med autism som går i särskolan bygger undervisningen på kursplaner för 

särskolan och träningsskolan. Dessa två kursplaner utgår från elevernas individuella 
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utveckling. Fortsättningsvis menar Alin Åkerman & Liljeroth (1998) att om en elev i 

grundsärskola uppvisar svaghet i ett visst ämne kan den eleven få undervisning utifrån 

träningsskolans kursplan. På så sätt menar Alin Åkerman & Liljeroth (1998) att individuella 

bedömningar görs. Forskarna menar alltså att dem individuella bedömningarna sker utifrån 

elevernas förutsättningar som betonas i följande citat:  

 

Utbildningen i särskolan syftar till att ge utvecklingsstörda barn och 

ungdomar en till varje elevs förutsättningar anpassad utbildning som 

så långt det är möjligt motsvara den som ges i grundskolan och 

gymnasieskolan (SFS 1985:1 100). 

 

Styrdokumenten utformas av riksdagen och regeringen och ska fungera som en ram för 

svenska skolans verksamhet. Utifrån dessa styrdokument utformar sedan varje kommun sina 

egna mål och planerar utifrån dessa mål skolans verksamhet menar Jakobsson (2002). 

 

3.4.2 Särskolan 

I Skolverket (2006) står det att den obligatoriska särskolan omfattar grundsärskola och 

träningsskola. Det finns även gymnasiesärskola med nationella program, specialutformade 

program och individuella program. Fortsatt står det att i den obligatoriska särskolan har 

eleverna skolplikt i nio år men det finns möjlighet för eleverna att gå ett tionde år. I 

gymnasiesärskolan går eleverna i fyra år.  

 Vilka är det då som går i den obligatoriska särskolan? I Skolverket (2006) står det 

att de barn som bedöms att inte kunna nå grundskolans mål på grund av olika 

utvecklingsstörningar eller de barn som har ett begåvningsmässigt funktionshinder på grund av 

hjärnskada kan bli placerade i den obligatoriska särskolan eller träningsskolan. Barn med 

autism eller autismliknande tillstånd kan även de bli placerade i den obligatoriska särskolan 

eller träningsskolan. Träningsskolan är till för de elever som inte kan gå i grundsärskolan. 

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling.  Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar som har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla 

(Lpo 94). 
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3.4.3 Lärarnas kompetens  

Peeters (1998) nämner att lärarna som arbetar i skolan med elever med autism måste vara 

välutbildade eftersom det oftast handlar om att använda olika avvikande pedagogiska 

strategier. Lärarnas kompetens handlar om att de måste få kunskap om elevernas ojämna 

inlärningsprofiler, detta för att kunna bestämma och utveckla vilka pedagogiska strategier 

som krävs. Peeters (1998) förklarar att det är lättare för lärare som arbetar i homogena 

autismklasser att utveckla en känsla för autism. Till skillnad från de lärare som delar sin tid 

mellan icke autistiska elever och autistiska elever. Detta grundar Peeters (1998) på att 

eleverna med autism riskerar att bli åsidosatta i en heterogen grupp.  

Gillberg (1999) för liknande resonemang som Peeters (1998) då han poängterar 

att lärare bör ha specialutbildning och goda kunskaper inom autism och barns normala 

utveckling. Gillberg & Peeters (2002) specificerar dessa viktiga aspekter på följande sätt. 

Läraren ska ha en beredskap för att kunna anpassa sin kommunikation och sin sociala 

interaktion utifrån de behov som barnet med autism uppvisar. Läraren bör också ha förmågan 

att ge mer än vad man eventuellt kan få tillbaka, det vill säga vara beredd på att 

ömsesidigheten brister. Ytterligare en aspekt som Gillberg & Peeters (2002) talar om är att 

lärare bör attraheras av individers skillnader och använda sin fantasi och gå bortom den 

informationen som finns. I och med dessa komplexa aspekter bör lärarna ha en fortsatt 

nyfikenhet inför nya kunskaper. Denna nyfikenhet är av stor vikt menar Gillberg & Peeters 

(2002) då autismutbildning aldrig kan avslutas. Vi ställer oss frågan om denna 

kompetensutveckling är specifik bara för autismutbildning? Är det inte så att det krävs en 

ständig utveckling av kunskaper inom alla yrken? 

Gillberg & Peeters (2002) menar vidare att det krävs en hög didaktisk 

kompetens för att kunna anpassa och individualisera det pedagogiska arbetet. Det leder till att 

lärarna utvecklar speciella förmågor och behandlingsformer inom området fantasi, social 

förståelse och kommunikation.  

 Karin Axeheim (1999) belyser att undervisningsmål för elever med autism är 

precis som övrig undervisning, det vill säga eleverna ska få kunskaper och ha möjlighet till att 

öva sina färdigheter i skolan. För elever med autism ligger fokus på att de ska förstå sin 

omvärld bättre. För att uppnå det måste lärarna enligt Axeheim (1999) se till elevernas 

individuella behov vilket betyder att undervisningen måste ”skräddarsys”.  För att kunna göra 

denna individualisering behöver läraren mycket kunskap inom olika områden. Dessa områden 

kan vara filosofi, sociologi, socialpsykologi, psykologi och pedagogik menar Axeheim 

(1999). Utöver dessa områden så ska läraren ge eleven möjlighet att ta makten över sitt liv. 
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Något som är en viktig del när det gäller att se eleven som en aktiv deltagare. Axeheim (1999) 

poängterar att det viktiga inte är att eleven ska bli så normal som möjligt utan att den ska bli 

självständig. Vidare menar Axeheim (1999) att glädje och stolthet i att vara annorlunda måste 

uppmuntras. Det gäller även att ge eleven möjlighet till att pröva nya vägar. Som lärare måste 

man hjälpa eleven i arbetet fram tills eleven själv behärskar det menar Axeheim (1999).  

  

3.4.4 Lärarnas förhållningssätt 

Viktiga aspekter kring lärarnas förhållningssätt handlar till stor del om att de besitter en 

medvetenhet om att kunskapen som de har inte är statisk. Det betyder enligt Alin Åkerman & 

Liljeroth (1998) att det hela tiden måste ske en kunskapsutveckling menar. Powell & Jordan 

(1998) framhåller även de att lärarna bör förhålla sig till sina autistiska elever utifrån 

kunskapen om hur eleven uppfattar och reagerar på sin omgivning. Det vill säga den social 

och fysiska världen utifrån elevens syn på verkligheten. Förhållningssätt handlar enligt Powell 

& Jordan (1998) om att läraren respekterar eleven och arbetar utifrån elevens begränsningar. 

Läraren behöver inte tänka som eleven men måste ge eleven möjlighet att skapa sig en 

meningsfull omvärld utanför sitt handikapp. De menar att undervisningen alltså ska baseras på 

sådan förståelse.  

Alin Åkerman & Liljeroth (1998) betonar vikten av att förhålla sig till elevens 

individualitet. Elevernas individuella behov är något som läraren måste vara medveten om. 

 I elevernas behov finns det personliga egenskaper så som temperament, intressen och 

karaktärer hos elever med autism. Bakom symtomen existerar alltså en individ med många 

olika personliga egenskaper som hos andra människor.   

Powell & Jordan (1998) menar att lärarna ska ha höga förväntningar på elever 

med autism eftersom det är av lika stor vikt för dem som för vilken annan grupp som helst. 

Förväntningarna ska däremot ställas utifrån kunskap och acceptans av barnets svårigheter. 

Alin Åkerman & Liljeroth (1998) menar att lärarna bör se individuella skillnader som 

vägledande i sitt arbete. Det handlar om att ta tillvara på intressen och engagemang som 

eleverna uttrycker. Vilket kräver en stor lyhördhet för eleven som individ, lyhördheten 

handlar om att läraren uppmärksammar eventuella hinder som blockerar elevens intressen och 

engagemang. Lärarens undervisning ska däremot aldrig utgå från detta hinder utan 

undervisningen bör präglas av det som är positivt, det vill säga individens möjligheter. Detta 

arbete underlättas då läraren är medveten om att hinder kan uppstå menar Alin Åkerman & 

Liljeroth (1998).  
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3.4.5 Klassen och den omgivande miljön 

Powell & Jordan (1998) betonar att svårigheter för elever med autism kan vara att lära och 

förstå sin omvärld, eftersom omvärlden består av olika sociala sammanhang. Forskarna pekar 

på vikten av att strukturera omvärlden men betonar ändå att den strukturerade omgivningen 

måste ske utifrån elevens individuella behov. Om man inte ser till elevens individuella behov 

av struktur kan konsekvensen bli ett ökat beroendet hos eleven. I sociala sammanhang kan 

svårigheter uppstå då man är otydlig i sin kommunikation till eleven med autism. Strukturen i 

det här sammanhanget handlar om att strukturera genom klara påståenden istället för 

underförstådda budskap, vilket kan underlätta för eleven att förstå sin omgivning menar 

Powell & Jordan (1998). 

 

3.5 Föräldrar till barn med autism 

Lorna Wing (1998) menar att föräldrar till barn med autism dagligen stöter på praktiska och 

emotionella svårigheter som behöver lösas. I och med att deras barn har ett funktionshinder 

går dessa föräldrar igenom smärtsamma processer vilket leder till att de måste förändra sin 

attityd till livet. Attitydförändring handlar om att föräldrarna måste anpassa sig till nya 

förutsättningar som skapar barnets framtid. Deras tidigare förhoppningar och planer måste 

omvärderas menar Wing (1998). Funktionshindret autism skapar stora emotionella problem 

hos föräldrarna eftersom funktionshindret oftast är osynligt för blotta ögat och att diagnosen 

inte ställs förrän barnet är ca 1 ½ år. Vidare menar Wing (1998) att föräldrarna oftast anar 

tidigare att det är någonting som inte stämmer med deras barn, vilket kan ses som en 

emotionell bergochdalbana som präglas av smärta och förvirring menar Wing (1998).  

Gillberg (1999) menar att föräldrarna uttrycker sin oro och beskriver diffusa 

tecken som barnet kan uppvisa. Vidare menar han att på barnavårdscentralen kunde 

föräldrarna bemötas med oförståelse från barnavårdscentralen, vilket kan innebära att 

diagnosen kommer senare. Gillberg (1999) beskriver att ju längre tid det tar för diagnosen att 

ställas desto mer skuldkänslor, sorg och vrede kan föräldrarna känna. När barnet har fått 

diagnosen menar Gillberg (1999) att föräldrarna upplever att de kan få stöd och råd av 

likasinnade.  

Goda relationer och enighet inom familjen, är enligt Wing (1998), av betydande 

vikt för att föräldrarna ska orka ta sig an alla praktiska åtgärder så som att vara i kontakt med 

sociala inrättningar och skolor. Oftast får föräldrar till barn med autism stöd från LSS
4
 men de 

                                                
4 Lagen om stöd och service (Wing 1998, s 31).  
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kan även få stöd från andra håll, så som lokala autismföreningar samt skolan. Stödet från 

dessa verksamheter involverar både psykologiskt och praktiskt stöd för föräldrarna menar 

Wing (1998).  

 

3.5.1 Lärare och föräldrar som samarbetspartners  

Samarbetet mellan lärare och föräldrar har betonats som en viktig aspekt tidigare i texten. 

Vikten av samarbete är något som Gillberg & Peeters (2002) också förespråkar. De menar att 

föräldrarna är de som har mest direktkontakt med sitt barn. De behöver däremot kunna 

samarbeta med lärarna för att kunna arbeta fram livslånga resurser. Det är viktigt att 

föräldrarna och lärarna har en gemensam syn på autism. Alin Åkerman & Liljeroth (1998) 

poängterar också föräldrasamarbete. De menar att föräldrarnas erfarenhet av sitt eget barn är 

viktigt att ta hänsyn till. Samarbetet mellan lärare och föräldrar bör präglas av respekt och 

acceptans för att kunna fungera. Däremot ska inte samarbetet präglas av att föräldrarna lägger 

upp det pedagogiska arbetet utan det handlar om att ge föräldrarna möjlighet och inblick i hur 

skolans arbete ska genomföras. Alin Åkerman & Liljeroth (1998) betonar vikten av att 

samarbetsparterna inte tar över varandras roller, vilket innebär att föräldrar ska vara föräldrar 

och lärarna ska vara lärare. 

Gillberg & Peeters (2002) betonar att lärarna måste vara medvetna om att 

föräldrar inte får förståelse för begreppet autism spontant utan de behöver kontinuerlig 

information och utbildning. Vi ställer oss frågan om det inte är så att alla människor måste 

förvärva sig nya kunskaper under livet? 

 

3.6 Positiva och negativa aspekter om diagnoser 

Utifrån litteraturen har vi sett att det förekommer både positiva och negativa aspekter när det 

gäller diagnosen autism. Dessa iakttagelser kommer nu att redovisas. 

 Claes Nilholm (2003) tar upp vilken betydelse en diagnos kan ha för de 

individer som diagnostiseras. En positiv del menar han är att individerna kan få ett namn på 

det som är svårt vilket kan vara en trygghet för individen. Till skillnad från Nilholm (2003) 

som beskriver diagnosens underlättande utifrån individens perspektiv, fokuserar Lars H 

Gustafsson på diagnosens fördelar utifrån ett föräldraperspektiv. Han beskriver att en diagnos 

kan avlasta skuldkänslor hos föräldrar vilket kan leda till att känsla av befrielse hos 

föräldrarna. Gustafsson menar att diagnosen kan leda till att föräldrarna upplever att de inte är 

ansvariga, det är inte deras fel trots allt (http://www.skolverket.se/publikationer?id=923).  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=923
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  Jakobsson (2002) i sin tur fokuserar bland annat utifrån pedagogernas 

perspektiv. Hon menar att pedagogerna oftast inte ser diagnosen som avgörande i deras 

arbete. Peder Haug (1998) påpekar också att diagnosen inte har en avgörande roll i det 

pedagogiska arbetet. Han menar att detta påvisas av mängden diagnoser som uppstått och de 

få pedagogiska strategierna som används till dessa elever. Däremot menar Jakobsson (2002) 

att många av pedagogerna istället ser det som viktigt att diagnosens ställs, för att underlätta ett 

professionellt förhållningssätt gentemot eleven. Fortsatt menar Jakobsson (2002) att många av 

pedagogerna känner en viss trygghet som diagnosen kan ge dem. Tryggheten kommer av att 

diagnosen ger en förklaring och en vägledning som pedagogerna tror sig behöva i det 

pedagogiska arbetet. Alin Åkerman & Liljeroth (1998) resonerar på liknade sätt som Haug 

(1998) och Jakobsson (2002). De menar att pedagogerna ser en ställd diagnos som positivt 

eftersom det kan underlätta samarbetet med föräldrar. Ytterligare en positiv aspekt för 

pedagogen är att dess arbetssätt och arbetsform kan utformas och utvecklas utifrån diagnosen. 

Däremot är det av betydande vikt att pedagogen inte enbart ser diagnosen utan också ser till 

den enskilda individens förmågor och möjligheter. Blir pedagogiken för ensidigt styrd av 

diagnosen kan detta leda till negativa konsekvenser menar Alin Åkerman & Liljeroth (1998). 

Jakobsson (2002) förklarar diagnosen som en hjälp och en trygghet för pedagogen i deras 

arbete då den kan förhindra att pedagogen känner sig osäkra inför de kunskaper och 

erfarenheter som kan krävas. Diagnosen blir alltså en hjälp och en trygghet för pedagogen.  

 Nilholm (2003) menar att det föreligger en risk att diagnosen skapar en statisk 

beskrivning. Trots att alla barn som har samma diagnos är de unika och utvecklas på olika 

sätt. Gustafsson håller med i resonemanget om att barn bakom diagnosen är olika sinsemellan. 

I och med den statiska beskrivningen som även Nilholm (2003) talade om, menar Gustafsson 

att barnet får en handikappsidentitet. Fortsatt kan en handikappsidentitet bli en utlösande 

faktor till att tänkandet låser sig, vilket innebär att diagnosen kan ses som en sjukdom. 

Gustafsson menar att barnet ställs i fokus vilket gör att den omgivande miljön hamnar i 

periferin, på så vis kategoriseras barnen. Vidare menar Gustafsson att diagnoser är inte enbart 

negativt utan den kan möjliggöra och stimulera till en djupare förståelse av möjlighet och 

begränsningar (http://www.skolverket.se/publikationer?id=923). Även om omgivningen 

hamnar periferin och barnet i fokus så måste man enligt Danielsson & Liljeroth (1996) se till 

resurserna som barnet har. Omgivningens inställning till detta är av stor vikt.  

 Jakobsson (2002) menar att begreppet diagnos tolkas olika beroende på vilket 

perspektiv man har. Man kan antingen se diagnosen som en sanning och/eller en förklaring till 

något som det föreligger en brist i. Eller så kan man enligt Jakobsson (2002) förstå diagnosen 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=923
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som en möjlighet till att få stöd och andra specialpedagogiska resurser. Diagnosen kan således 

ha en bidragande effekt till förståelse och kan ge möjlighet till reflektion kring identitet, men 

hon menar också att diagnosen kan vara stämplande och upplevas begränsande. Nilholm 

(2003) tar även han upp att en diagnos kan krävas för vissa stödåtgärder. Han påpekar också 

att en diagnos kan leda till att barnet får en mer långsiktig lösning. Frågan vi ställer oss är om 

en diagnos verkligen ska behövas för att få stödåtgärd?  Jakobsson (2002) poängterar att 

elever i behov av särskilt stöd är ett prioriterat område i både skollag, läroplan och i 

regeringens utvecklingsplan för skolan. Där framgår det att elever i svårigheter ska ha rätt till 

få de resurser och speciella insatser som de utifrån deras behov har rätt till.  

 Haug (1998) menar att det är problematiskt att ställa en säker diagnos eftersom 

diagnoserna bland annat är starkt präglade av de rådande kulturella värderingar som finns i 

samhället. Det är inte alltid så att den pedagogiska insatsen går hand i hand med diagnosen 

utan diagnosen kan istället bli stigmatiserat för eleven.  

 Ytterliggare ett resultat av diagnostisering av elever kan leda till att eleven själv 

upplever en minskad känsla av delaktighet menar Magnus Tideman, Jerry Rosenqvist, Birgitta 

Lansheim, Lisbeth Ranagården & Catharina Jakobsson (2004). Haug (1998) påtalar även han 

att särbehandling kan leda till att individerna känner sig märkta för livet.  

 Jakobsson (2002) menar att föräldrar har uttryckt att specialpedagogiska insatser 

från samhället underlättades när barnet fick en diagnos. Samt att de har upplevt en ökat 

förståelse från omgivningen och att de fick en bekräftelse på sin oro och en förklaring till sina 

frågor. Gustafsson (http://www.skolverket.se/publikationer?id=923) och Jakobsson (2002) 

menar att diagnoser genererar resurser eftersom det ofta är en stor kamp om knappa resurser i 

skolans värld  

Gustafsson talar om positiva aspekter när man ställer en diagnos. Här handlar 

det om att individens svårigheter blir legitima och i och med denna legitimitet förhindras 

andra ogenomtänkta benämningar. Ett exempel, enligt Gustafsson på ogenomtänkta 

benämningar kan vara att individen anses vara obegåvad 

(http://www.skolverket.se/publikationer?id=923). 

 I det verkliga livet menar Danielsson & Liljeroth (1996) kan för många 

beskrivningar överskugga det mänskliga vilket skapar för stora avstånd. Avstånden kan i det 

här fallet ses som diagnoser och olika symtom. Man lägger för mycket vikt vid diagnosers 

informativa aspekter om hur problemet kan lösas i praktiska verksamheter. Då verkligheten 

präglas av ständiga förändringar i perspektiv så innebär det att inställningar också skiftar i 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=923
http://www.skolverket.se/publikationer?id=923
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skepnad. Diagnos kan i ett skede vara det enda möjliga alternativet medan det i ett annat 

skeende förkastas totalt menar Danielsson & Liljeroth (1996).  

 Jakobsson (2002) visar på en ökad diagnostisering i dagens samhälle. En 

förklaring till detta kan vara att man inom naturvetenskaplig forskning har funnit och 

utvecklat nya undersökningsmetoder som leder till att diffusa diagnoser blir mer specificerade 

och precisa. Detta leder till att fler barn fångas upp och får en diagnos. Diagnosen blir en 

sanning om vad som är bristande hos barnet istället för att vara en nyanserad bedömning av 

vad man kan kalla värdefull och användbar information. Kontentan blir att finns fler barn i 

skolan som har en diagnos menar Jakobsson (2002). 

 Sammanfattningsvis kan man se att det föreligger både positiva och negativa 

aspekter kring diagnoser. Flertalet av ovanstående forskare tar upp både positiva och negativa 

aspekter vilket leder till att diagnosens existens fortfarande diskuteras och är på så sätt aktuell.  

 

4 Metod 

Metodkapitlet börjar med att vi redovisar vårt val av metod utifrån studiens syfte. Efter det 

kommer studiens urval att presenteras och de intervjuetiska aspekterna som vi kommer att ta 

hänsyn till i vår studie. Utöver det kommer också studiens giltighet och tillförlitlighet att 

redovisas.  

 Efter att ovanstående innehåll har presenteras ges en detaljerad beskrivning av 

studiens genomförande samt redovisning av intervjufrågorna. Avslutningsvis analyseras 

studien och pilotundersökningen redovisas kort.  

 

4.1 Metodval 

För att besvara studiens syfte som är att problematisera värdet av en diagnos beträffande 

autismspektrumsyndrom utifrån lärares uppfattningar och erfarenheter har vi valt att använda 

oss av intervju som metod.  

Enligt Steinar Kvale (1997) är den kvalitativa forskningsintervjuns syfte att få 

en beskrivning av en livsvärld och att finna mening i denna livsvärld. Utifrån ovanstående 

beskrivning vill vi i vår studie få en bild av lärarens värld och vilken mening denna värld har i 

relation till diagnosen autism. I och med den kvalitativa forskningsintervjun får vi personlig 

information från intervjudeltagarna vilket ger oss kvalitativ kunskap. Kvale (1997) menar att 

det är en kvalitativ kunskap man söker då man intervjuar. Därför föll sig intervju som metod 

naturligt för oss då studien riktar sig till att få kvalitet snarare än kvantitet.  
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Vi är inte ute efter att få fram en sanning utan vi vill kunna skapa ett underlag att 

reflektera utifrån. Kvale (1997) beskriver att intervju som metod skapar en öppenhet och 

mångtydlighet vilket i sin tur leder till nya insikter och ett mellanmänskligt samspel. Fortsatt 

menar Kvale (1997) att den kvalitativa forskningsintervjuns centrala del är att få fram olika 

kvalitativa nyanserade beskrivningar. 

 Genom att intervjua och interagera med lärarna tror vi att vi kommer att få en 

djupare förståelse för lärarnas uppfattningar och erfarenheter. Vi tror även att tillfället till att 

ställa följdfrågor kan ge oss en djupare förståelse och att vi blir aktiva deltagare i 

mellanmänskliga samspel som Kvale (1997) poängterar ovan.   

 

4.2 Urval 

Enligt Kvale (1997) finns det olika mål för generalisering. Han beskriver dessa som att man 

vill hitta typiska och allmänna drag, men också de drag som inte finns nu och de drag som 

kanske kommer att finnas. Han beskriver att generalisering är viktigt för att kunna lokalisera 

ideala och enastående drag i olika situationer. Han menar alltså att det därför är det viktigt att 

man reflekterar över urvalet.   

 

Oftast väljs inte intervjupersonerna slumpmässigt utan efter andra kriterier, 

som typiskhet eller otypiskhet, eller helt enkelt efter tillgänglighet (Kvale 

1997, s 210). 

 

Studiens urval är baserat på tidigare kontakter i två särskolor i mellan Sverige. Precis som 

citatet ovan uttrycker så grundar sig vårt urval på tillgänglighet, vilket innebär att det inte har 

gjorts något slumpmässigt urval. Däremot vill vi poängtera att studiens urval till denna studie 

är av en god karaktär trots bristen på slumpmässighet. På grund av att dessa personer besitter 

goda kunskaper inom det specialpedagogiska fältet.   

 

4.3 Intervjuetik 

I Vetenskapsrådet (2003) beskrivs fyra allmänna huvudkrav som forskaren måste ta hänsyn 

till. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Kraven handlar om att information ska delges till dem berörda om 

undersökningens syfte. Deltagarna ska ha självbestämmande rätt över sin medverkan. Fortsatt 

är det viktigt att alla insamlade uppgifter som undersökningen behandlar ska förvaras på ett 

sådant sätt att ingen annan kan ta del av dem. Kravet handlar om att deltagarna ges 
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konfidentialitet menar Vetenskapsrådet (2003). De insamlade uppgifterna får bara användas i 

den aktuella undersökningen. Ovanstående fyra huvudkrav kommer vi att förhålla oss till. 

Vilket vi nu kommer att redovisa.  

 Vi kommer att informera deltagarna om undersökningens syfte, förfarande och 

struktur. Deltagarna kommer även att upplysas om att deltagandet är frivilligt och att han/hon 

när som helst kan avbryta. Eftersom vi vill att intervjusamtalet ska präglas av ömsesidig 

respekt så kommer vi inte att utöva påtryckning om deltagarna är tveksam till sitt deltagande i 

undersökningen.  För att tillgodose nyttjandekravet och konfidentialitetskravet kommer det 

inspelade materialet efter analys raderas vilket vi också underrättar deltagarna om. Vi kommer 

även att avidentifiera materialet i den kommande rapporten. Deltagarna kommer också att få 

information om att de uppgifter vi får ta del av endast används i en skriftlig rapport som 

kommer ventileras vid Örebro universitet. Denna information får deltagarna skriftligt genom 

ett informationsbrev samt muntlig information vid intervjutillfället.  

 

4.4 Giltighet och tillförlitlighet (validitet och reliabilitet) 

Enligt Steinar Kvale (1997) bedömer man kvalitén av en undersökning i termerna av 

reliabilitet och validitet. När man talar om validiteten menar Kvale att man bedömer värdet av 

den insamlade datan, det vill säga dess giltighet. Liknande resonemang för även Jan Trost 

(1986) men han benämner giltigheten som att man verkligen mäter det man avser att mäta. 

Reliabiliteten i sin tur visar hur stabil och tillförlitlig den insamlade datan är menar Kvale. För 

att stärka studiens giltighet och tillförlitlighet har vi valt att utföra en pilotundersökning med 

en lärare verksam i särskolan. Vi tror att om pilotstudien inte hade genomförts kan det 

eventuellt ha försvagat effekten på studiens giltighet och tillförlitlighet. En sammanfattning av 

pilotundersökningen återkommer vi till under punkt 4.8. 

 Trost (1986) poängterar att studiens syfte bör framstå som rimligt och väsentligt 

så därför klargör vi syftet för deltagarna för att ytterligare stärka validiteten. Detta på grund av 

att deltagarna ska förstå frågorna och förståelse för varför vi väljer att fråga just dessa frågor. 

Studiens syfte klargörs också för att deltagarna ska bli varse om vilken betydelse frågorna kan 

ha för studien. Intervjufrågorna som vi kommer att använda är av en enkel karaktär så att 

deltagarna ska kunna besvara dem på ett enkelt sätt. Genom enkla frågor menar Kvale (1997) 

att reliabiliteten styrks. 
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4.5 Genomförande 

Kvale (1997) beskriver att en intervju kan vara positiv för den som blir intervjuad. Samtalet 

mellan intervjuare och den intervjuade kan upplevas som en berikande upplevelse. 

Samtalssituationen kan både präglas av positiva och negativa känslor men om man som 

intervjuare är medveten om det kan man i mellanmänskliga samspel eventuellt överbrygga de 

negativa känslorna inför intervjun menar Kvale (1997). Vi vill i vår intervju betona det 

mellanmänskliga samspelet och främja de positiva aspekterna i en intervju situation. Därför 

valde vi att strukturera upp vårt genomförande av studien på nedanstående sätt:  

Deltagarna tillfrågades om sitt deltagande personligen utav 

undersökningsledarna. Sedan kontaktades deltagarna via telefon eller mail där studiens 

deltagare fritt fick välja tid och plats för att hon/han skulle känna sig trygg och van med 

miljön. Undersökningen skedde på deltagarnas arbetsplats i deras klassrum. Vi som 

undersökningsledare var på plats i god tid för förbereda oss inför intervjun. I klassrummet fick 

deltagarna ett informationsbrev som hon/han fick läsa igenom. Sedan gick en av 

undersökningsledarna igenom brevet tillsammans med deltagaren. Efter genomgången fick 

deltagaren möjlighet att ställa frågor. Innan intervjun startade tillfrågades deltagaren om den 

kändes ok att börja intervjun. Detta för att främja det mellanmänskliga samspelet.  

En av undersökningsledarna satte på digitalspelaren. Deltagaren informerades 

om att intervjun var uppdelat i tre delar. Där den första delen handlar om deltagarens 

bakgrund, den andra delen om autism i skolan och den tredje delen om samarbetet med 

föräldrar. Därefter började intervjufrågorna och en av undersökningsledarna ställde frågor 

med anknytning till de olika delarna. När sista frågan var ställd och deltagaren hade svarat 

frågade undersökningsledaren om deltagaren kände att intervjun var slut. Därefter stängdes 

den digitala inspelaren av.  

Arbetsuppdelningen mellan oss som undersökningsledare var konsekvent under 

alla intervjutillfällen för att deltagarna skulle få samma bemötande.  

 

4.6 Intervjufrågor 

 

Forskningsintervjun bygger på vardagens samtal, och den är ett professionellt 

samtal. Den definieras som en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar 

av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 

mening (Kvale 1997, s 13). 
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Intervjufrågorna har vi utformat utifrån vårt syfte och frågornas struktur har utformats utifrån 

Kvales (1997) rekommenderade struktur med korta och enkla frågor som ska spegla en 

normal konversation. Vi har även tagit i beaktande att vissa av frågorna kräver följdfrågor. 

Följdfrågorna har vi formulerad eftersom de kan gynna samtalets djup och föra samtalet 

framåt. 

Vi har valt att gruppera intervjufrågorna i tre avdelningar. Den första 

avdelningen benämner vi som Lärarnas kompetens och den ska spegla vilken bakgrund som 

undersökningsdeltagaren har. Den andra avdelningen, Autism i skolan behandlar frågor som 

kan belysa vilket värde diagnosen har i skolan. I den tredje och sista avdelningen, Lärarnas 

samarbete med föräldrar vill vi undersöka hur samarbetet med föräldrar ser ut utifrån lärarens 

perspektiv. Frågorna kommer att redovisas nedan med en förklaring till varför vi har valt 

dessa frågor.  

 

4.6.1 Lärarnas kompetens 

- Vad har du för utbildning? 

- Har du någon specifik utbildning för att arbeta med autistiska elever? 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Vilken erfarenhet har du av att arbeta med autistiska elever? 

- Anser du att du har den kompetens som krävs för att möta elever med autism? 

Eventuell följdfråga: - Vilken kompetens tror du skulle underlätta ditt arbete? 

 

Ovanstående frågor ska spegla undersökningsdeltagarens bakgrund när det gäller vilka 

kompetenser och erfarenheter hon/han har. Gillberg (1999) och Peeters (1998) betonar vikten 

av att lärare som arbetar med elever med autism bör ha specialutbildning inom autism och 

barns normala utveckling. Utifrån deras resonemang så har ovanstående bakgrundsfrågor 

formulerats. 

 

4.6.2 Diagnosen autism i skolan 

- Ger diagnosen autism mer resurser till ditt pedagogiska arbete?  

Eventuell följdfråga: - Vilka resurser? 

- Är en ställd autismdiagnos viktig i ditt arbetet? 

Eventuell följdfråga: - Varför anser du att det är viktigt/mindre viktigt? 

- På vilket sätt spelar studiemiljön roll för elever med autism? 

Eventuell följdfråga: - Anpassar du studiemiljön på något sätt? 
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- Vilka positiva effekter i ditt arbete kan du se med en ställd autismdiagnos? 

- Vilka negativa effekter i ditt arbete kan du se med en ställd autismdiagnos? 

- Anser du att diagnoser har en stämplande effekt på elever? 

 

Med ovanstående frågor vill vi se om lärarna upplever att en diagnos genererar mer resurser 

och om lärarna tycker det är viktigt med en ställd autism diagnos. Jakobsson (2002) visar på 

både positiva och negativa aspekter kring diagnoser. Hon förklarar det som att antingen väljer 

man att se på diagnosen som en brist eller också som en möjlighet till att få olika resurser. 

Därför ser vi ovanstående frågor som relevanta till vår undersökning.   

 

4.6.3 Lärarnas samarbete med föräldrar 

- Hur ser samarbetet ut mellan dig och eleverna med autisms föräldrar? 

Eventuell följdfråga: - Om samarbete inte fungerar hur arbetar du då för att försöka skapa ett 

bra samarbete? 

- Vad är det viktigaste man bör tänka på i samarbetet med föräldrar? 

 

Med dessa frågor vill vi undersöka hur samarbetet ser ut mellan lärare och föräldrar utifrån 

lärarens perspektiv. Vi vill även undersöka vad som är viktigt för att samarbetet ska fungera. 

Mycket av litteraturen som vi har behandlar i bakgrunden betonar vikten av ett gott samarbete 

mellan lärare och föräldrar. Däribland finns Gillberg & Peeters (2001) som betonar att 

samarbete behövs för att få fram livslånga resurser.   

 

4.7 Analys 

Kvale (1997) beskriver att den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att beskriva och tolka 

intervjudeltagarnas omgivande livsvärld. Vidare menar Kvale (1997) att en analys sker i olika 

steg. Det handlar bland annat om att man som sagt beskriver livsvärlden, tolkar det 

intervjudeltagarna beskriver samt strukturerar deltagarnas svar. För att kunna genomföra en 

analys krävs det att man använder en metod menar Kvale (1997). Vi valde att använda oss av 

meningskoncentrering som analysmetod. Meningskoncentrering som analysmetod förklarar 

Kvale (1997) som att intervjudeltagarnas svar formuleras mer koncist, det vill säga till kort 

uttalanden.  

Vi lyssnade igenom det inspelade materialet flera gånger och efter det 

genomfördes en detaljerad transkribering. Ur deltagarens svar sorteras vi ut centrala teman för 

att kunna besvara vårt syfte och forskningsfrågorna. Vi läste igenom varje fråga för sig och 
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jämförde sedan deltagarnas svar med varandra för att se vilka eventuella skillnader och 

likheter som förelåg.  

 

4.8 Pilotundersökningen 

Vi valde att intervjua en lärare med goda kunskaper inom det specialpedagogiska fältet. 

Läraren har arbetat i särskolan i sju år. Pilotundersökningen gav oss bra och informativa svar. 

Efter avslutad intervju fick deltagaren ge respons på intervjun, både frågornas karaktär och 

vår roll som undersökningsledare. Deltagaren ansåg att frågorna var bra och informativa men 

vissa av frågorna var lite kluriga men för den skull inte obesvarbara. Sammanfattningsvis gav 

pilotundersökningen en bra grund för vår fortsatta studie.  

 

5 Resultat 

Intervjufrågorna är som beskrivits i metoden uppdelade i tre avdelningar. Där den första 

avdelningen benämns som lärarnas kompetens och den speglar undersökningsdeltagarnas 

bakgrund. Den andra avdelningen är autism i skolan och belyser vilket värde en diagnos kan 

ha i skolan och den sista avdelningen är lärarnas samarbete med föräldrar. Där lärarnas 

perspektiv på föräldrasamarbete belyses. Resultatet kommer att presenteras i ovanstående tre 

grupper.  

För att tillgodose konfidentialitetskravet har vi valt att i resultatet benämna 

deltagarna som L1 (lärare 1), L2 (lärare 2), L3 (lärare 3) och så vidare. Vi kommer att 

använda oss av hon och han i resultatet, men det behöver för den skull inte betyda att hon är 

en kvinnlig lärare och att han är en manlig.  

 

5.1 Lärarnas kompetens 

Vad har du för utbildning? Har du någon specifik utbildning för att arbeta med autistiska 

elever? Hur länge har du arbetat som lärare? Vilken erfarenhet har du av att arbeta med 

autistiska elever?  

Ovanstående frågor ställdes till deltagarna för att spegla deras bakgrund, kompetens och 

erfarenhet. Svaren på dessa frågor kommer vi nu att redovisa:  

 

L1 – Läraren har en lärarutbildning som inte är avslutat. För närvarande läser hon 

specialpedagogik B parallellt med sin lärartjänst. Hon har varit yrkesverksam i särskolan i 7 

år. Hon har även erfarenhet av att arbeta på kollo för barn med autism.  
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L2 – Läraren har en lärarutbildning. Utöver det har han en vidareutbildning på 40 poäng i 

specialpedagogik och en autismutbildning på en vecka. Han har arbetat som lärare i 34 år, 

varav 10 år som yrkesverksam i särskolan.  

 

L3 – Läraren är fritidspedagog, men hon har en tjänst som lärare i särskolan. Hon har även en 

specialpedagogikutbildning. Hon har arbetat i 22 år som lärare.  

 

L4 – Läraren har en lärarutbildning med inriktning mot specialpedagogik. Utöver det så har 

han fått kompetensutveckling och vidareutveckling inriktat mot autism via hans arbete. Han 

har varit yrkesverksam i särskolan i 4 år. Han har även erfarenhet av arbete inom psykiatrin.  

 

L5 – Läraren är i grunden förskollärare, men har en lärartjänst sen många år tillbaka. Hon har 

utöver det en tvåårig autismutbildning och varit verksam som lärare i 15-16 år.  

 

L6 – Läraren har en lärarutbildning med inriktning teckenspråk samt specialpedagogik. Han 

har varit yrkesverksam i särskolan i fyra år.  

 

L7 – Läraren är fritidspedagog och har utöver det 20 poäng specialutformad utbildning för att 

arbeta med utvecklingsstörda. Samt en tvådagars autismutbildning. Hon har arbetat som lärare 

i 5 år men varit yrkesverksam i särskolan i 7 år.  

 

5.1.1 Anser du att du har den kompetens som krävs för att möta elever med autism?   

Eventuell följdfråga: Vilken kompetens tror du skulle underlätta ditt arbete? 

Samtliga deltagare svarade att det hela tiden krävs kompetensutveckling inom detta område.  

L2 säger att man alltid kan få mer kompetens, men han tycker att det fungerar bra eftersom 

han vet kriterierna för autism. Deltagaren L1 betonar även hon individualiteten och hon säger 

sig behöva en utbildning för varje elev. L4 svarade på följande sätt: 

 

Alltså man får aldrig riktigt nog med kompetens i det här området känner jag 

utan man måste hela tiden utvecklas och få mer kunskap. Eftersom autister 

är ju inte likadana. De har ju sina egna individuella svårigheter och styrkor 

som alla andra människor. Så genom att träffa dom och möta dom så lär man 

sig alltid nya saker (L4). 
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Alla deltagare anser att de inte är fullärda inom autismområdet utan de behöver 

fortbildning. L5 håller med om att man aldrig blir fullärd inom detta yrke. Men hon tycker att 

den kompetens som finns i arbetslaget för tillfället är tillräcklig eftersom arbetslagets alla 

olika kompetenser skapar en helhet. Överlag så efterfrågas längre autismutbildningar på 

universitet eller högskolor och fortbildningsdagar med inriktning mot autism. L1 berättar så 

här: 

 

Jag alltså i stora drag så kan man läsa själv. Men jag kan känna att jag skulle 

vilja ha lite mer information om eleverna från förra personalen. Och att det 

skulle finnas mer tid till att få veta mer om deras bakgrund och hur de har 

arbetat med eleven. Vad som har fungerat och vad som inte har fungerat. Det 

skulle det behövas mer utav. För det finns nästan aldrig den tiden (L1) 

 

5.2 Diagnosen autism i skolan 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa om lärarna menar att en autismdiagnos genererar mer 

resurser och om lärarna tycker det är viktigt med en ställd autismdiagnos.  

 

5.2.1 Ger diagnosen autism mer resurser till ditt pedagogiska arbete? 

Tre av sju deltagare (L2, L3 och L4) anser att diagnosen autism ger mer resurser till deras 

pedagogiska arbete. L3 anser också att en autismdiagnos ger mer resurser till det pedagogiska 

arbetet. Hon nämner resurser så som avlastning och datorer. L4 menar att särskolan i sig ger 

mer resurser än den vanliga skolan. I och med att eleven har fått diagnosen autism så får 

personalen handledning av psykolog vilket är en resurs menar han. L2 resonerar så här:   

 

Ja, det gör den ju. I och med att man får en ökad lärartäthet och i och med 

att eleven har en diagnos kan man få speciella hjälpmedel. Så det är klart att 

det hjälper (L2). 

 

 4 deltagare (L1, L5, L6 och L7) anser inte att autismdiagnosen ger mer resurser 

till deras pedagogiska arbete. L1 anser att det redan finns resurser åt eleverna med autism 

eftersom de är placerade i särskolan och särskolan i sig genererar mer resurser. L5 uttrycker 

sig på nedanstående sätt: 

 

Nej, det gör det inte egentligen alls, eftersom det här är en särskola och 

eftersom vi jobbar med den här typen av elever så har vi ju de resurser som 
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vi har. Och det är inte just autism diagnosen som gör att vi behöver mer 

resurser. Om det är något som kräver mer resurser så får vi ansöka om det (L 

5). 

 

L7 i sin tur anser inte autismdiagnosen ger mer resurser men hon menar att en utåtagerande 

elev får mer resurser. Vare sig eleven har en autismdiagnos eller inte.  

 

5.2.2 Är en ställd autism diagnos viktig i ditt arbete?  

På den frågan varierade svaren men en gemensam faktor i alla svar var att alla elever med 

en autismdiagnos är för den skull inte lika. Detta illustreras på följande sätt av L4: 

 

Eftersom alla människor med autism är ju inte likadana, men om man har en 

grund en kunskap om vad autism innebär så kan man utgå från den. Sedan lär 

man känna människan eller eleven när den kommer hit så det är både och. Inte 

så jätteviktigt kanske eftersom alla är individuella (L4).  

 

L3 tycker inte att autismdiagnosen är av betydande vikt och framhåller att man 

som lärare ska bemöta elever som en individ.  

 L2 i sin tur uttrycker att ställd autismdiagnos är viktig för att få resurser. Han 

anser också att det kan vara skönt för föräldrarna att veta att barnet har en diagnos. Att barnet 

har rätt till hjälpmedel och en anpassad undervisning. Fortsättningsvis uttrycker L2 att det 

inte borde vara så, eftersom man har rätt till en individuell undervisning enligt läroplanen.  

  L5 i sin tur anser inte att en ställd autismdiagnos är viktigt, eftersom eleverna 

får resurser ändå och inte på grund av deras diagnos. L6 menar även han att autismdiagnos 

inte är av betydande vikt i hans arbete. Däremot anser han att det kan vara bra att få en grund 

men överlag är inte diagnoser viktiga för L6. L7 anser att det är viktigare att få reda på 

svårigheter och styrkor vid överlämning än att få reda på att en elev har diagnosen autism.  

  

5.2.3 På vilket sätt spelar studiemiljön roll för elever med autism?  

Eventuell följdfråga: Anpassar du studiemiljön på något sätt? 

På denna fråga var samtliga lärare eniga om att studiemiljön spelar en stor roll för elever 

med autism. Alla utav lärarna nämnde vikten av att studiemiljön är lugn samt att struktur 

finns men att strukturen anpassas efter elevernas individuella behov. L6 säger: 
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Det är jätteviktigt med miljön och vi försöker att anpassa den. Men det är 

olika hur eleverna reagerar på om det är rörigt så man måste prova sig fram. 

Men jag tror att det påverkar och det påverkar alla det gäller inte bara autister. 

Studiemiljön är viktig (L6).  

 

L1 framhäver vikten av små grupper och tydlighet. L3 anser också att elever ska kunna 

arbeta enskilt under vissa stunder. L5 betonar även han enskilt arbete men han anser detta 

ska bedömas individuellt.  L2 menar att det är viktigt för elever med autism att veta vad de 

ska göra, hur länge de ska hålla på och vad de ska göra sen. Detta görs med hjälp av 

särskilda scheman. L4 resonerar som L2 och nämner särskilda scheman med bildstöd för 

att förtydliga för eleven.  

 L2, L4 och L7 menar att studiemiljön ska vara genomtänkt utan en massa 

saker som ger för mycket impulser. Studiemiljön ska på så sätt vara ganska ren och 

strukturerad menar dem. Men miljön ska för den skull inte vara avskalad menar L2, L4 och 

L7.  

 

5.2.4 Vilka positiva effekter i ditt arbete kan du se med en ställd autismdiagnos?  

Alla deltagare menar att diagnosen medför att de får en grund att stå på. Vilket underlättar 

deras arbete, L2 och L3 poängterar att det är positivt med en diagnos eftersom det genererar 

mer resurser till den enskilda eleven. Fortsättningsvis menar L2 att ytterligare en positiv 

effekt med en ställd diagnos är att eleverna får rätt att gå i mindre klasser om det så behövs.  

 L4 menar att diagnostisering är positivt eftersom de bakomliggande 

utredningarna ger ledtrådar var eleven har styrkor och svagheter vilket underlättar arbetet. 

Samma resonemang för L5 och L6 och de säger att den informationen som diagnosen ger kan 

spara tid och kraft i arbetet med den diagnostiserade eleven. L7 för liknande resonemang som 

L4, L5 och L6. Hon poängterar att informationen som diagnosen medför gör att man snabbt 

kommer in i rätt ”tänk”.  

 För att illustrera den kunskapsgrund som lärarna nämner som en positiv effekt 

av en ställd autismdiagnos följer nu ett citat från L1: 

 

Lite är det väl att det ger större möjlighet att veta var man ska söka kunskap 

om diagnosen om man vet vad diagnosen handlar om är det lättare att ta reda 

på saker kring den. Sen så använder man ju det i arbetet (L1).  
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5.2.5 Vilka negativa effekter i ditt arbete kan du se med en ställd autismdiagnos?  

Fem deltagare (L1, L2. L3, L6 och L7) kan se att det förekommer vissa negativa effekter 

med en ställd autismdiagnos. Dessa lärare benämner de negativa effekterna som exempelvis 

att man blir låst i sitt tänkande och inte vågar prova nya saker. Att man kategoriserar och 

stämplar eleverna. L1 uttrycker att man blir rädd att prova nya saker eftersom man tror att 

elever med autism kanske inte kan klara av att utföra uppgiften på grund av att den har 

autism. L2 pratade om att det föreligger en risk som lärare att man förväntar sig olika 

förklaringar till saker som sker utifrån elevens autismdiagnos. Fortsatt poängterar han att 

man måste se skillnad på vad som beror på autistiska beteenden och vad som inte gör det. 

Även L3 påpekar faran med att bara utgå från autismdiagnosen. L6 menar att man kanske har 

förutfattade meningar om elever utifrån deras diagnoser. Vilket blir en negativ effekt. L7 

beskriver att det kan vara negativt om man har en föreställning att alla elever med autism är 

lika. Vilket gör att man förväntar sig vissa beteenden av eleven som man inte skulle förvänta 

sig om den inte hade en diagnos. L2 berättar om negativa effekter med en ställd 

autismdiagnos på följande sätt: 

 

Ja, man kan ju alltid säga att det är fel att kategorisera och stämpla människor. 

Det är alltid farligt att dela in människor i kategorier. Det leder till att man 

förväntar sig en förklaring till saker som inträffar och beteenden som 

uppenbarar sig. Här gäller det att som lärare se skillnad på när något beror på 

autismdiagnosen eller inte. Det är farligt att låta diagnosen betyda för mycket  

(L2).  

 

L4 och L5 anser inte att de kan se några negativa effekter med en ställd autismdiagnos. L5 

har inte sett några negativa effekter i sitt jobb men tror att det kanske hade varit vanligare om 

hon hade arbetat i en vanlig klass. L4 illustrerar detta så här: 

 

Nej, det kan jag inte se eftersom det är en sådan noggrann utredning innan 

diagnostisering. Jag kan inte se några direkta negativa effekter med 

autismdiagnoser (L4).  

 

5.2.6 Anser du att diagnoser har en stämplande effekt?  

L4 och L5 anser diagnoser överlag så som ADHD kan ha en stämplande effekt på elever, 

eftersom dessa elever i större utsträckning finns i grundskolan. De anser inte att själva 
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autismdiagnosen har en specifikt stämplande effekt eftersom dessa elever oftast finns i 

särskolan. L4 förklarar ovanstående resonemang så här: 

 

Ja, det beror på om eleven går i särskola eller i vanlig skola. Det beror också 

helt på hur själva autismen tar sig uttryck. Men jag tror att det är mer ADHD 

och damp som kan få mer stämplande effekt. Eftersom de oftast i större 

utsträckning är kvar i grundskolan efter att de har fått sin diagnos. 

Autismdiagnosen tror jag inte är lika mycket stämplande eftersom de oftast 

finns hos oss i särskolan (L4). 

 

Fem deltagare (L1, L2, L3, L6 och L7) anser att autismdiagnosen har en stämplande effekt på 

elever. L1 säger att omgivningen skapar stämpeln. Vidare tror hon att om vi inte skulle se det 

som en stämpel så tror hon att diagnosen skulle ha en stor nytta för alla. L2 anser att 

diagnoser kan ha en stämplande effekt, men han anser att det viktigaste är att man som lärare 

förklarar och medvetandegör för eleven vilken diagnos den har och vad den betyder. L6 tror 

att det kan ha en stämplande effekt men att det är väldigt individuellt. Vidare menar L7 att 

diagnoser kan ha en stämplande effekt och att det kan leda till att man stoppar in eleverna i 

ett fack och därigenom missar elevernas utveckling. L3 anser även hon att diagnoser har en 

stämplande effekt. Hon resonerar så här: 

 

Ja, det beror alldeles på människorna runt omkring. Hur de behandlar en elev 

som har fått en diagnos. Om man ser människorna först och främst, men sen 

finns det dom som läst massa autismböcker och ser diagnosen och behandlar 

dem bara utefter de. Då tror jag det kan vara negativt (L3). 

 

5.3 Lärarnas samarbete med föräldrar 

Vi undersökte hur samarbetet såg ut mellan lärare och föräldrar utifrån lärarens perspektiv. 

Samt hur vad som viktigt tänka på för att samarbetet ska fungera.  

 

5.3.1 Hur ser samarbetet ut mellan dig och eleverna med autism föräldrar?  

Alla deltagare anser sig ha ett gott samarbete med föräldrarna. L3 uttrycker att samarbetet 

med föräldrarna har varit bra under alla år. L6 och L7 har en tät kontakt med föräldrarna via 

telefon. L7 menar att deras samarbete bygger på en trygghet vilket gör att föräldrarna kan 

höra av sig när som helst. L1 anser sig ha en tät kontakt med olika instanser och föräldrarna. 

Hon anser att kontakten med föräldrarna ger mycket information. L2 beskriver att samarbetet 

med föräldrar och andra instanser är tät. Detta på grund av att eleverna har svårigheter i att 
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förmedla sig vilket leder till att ett samarbete är av största vikt menar han. L4 har en tät 

telefon kontakt med föräldrarna för att underlätta för eleverna. ”Vi berättar hela tiden vad det 

är vi gör så att föräldrarna kan ha liknande struktur hemma. För det är viktigt att vi arbetar på 

liknande sätt”(L4). L5 beskriver samarbetet med föräldrarna på följande sätt: 

 

Vi har utvecklingssamtal som alla andra men våra utvecklingssamtal är lite 

oftare. Eftersom vi är en mindre klass så kommer vi varandra närmre och vi 

har mycket telefonkontakt. Eftersom det är elever som berör mycket mer och 

kräver mycket mer i hemmet, skola och på fritids. Jag tror att man ska försöka 

att jobba på liknande sätt. Att få rutiner så att det inte skiljer så mycket. 

Ansvaret ligger på alla parter att söka kontakt (L5). 

 

5.3.2 Vad är det viktigaste man bör tänka på i samarbete med föräldrar? 

Alla deltagare tycker att det viktigaste som man bör tänka på i samarbete med föräldrar är att 

lyssna på dem. L7 uttrycker att föräldrar ska lyssnas på för att de är viktiga personer i 

elevernas liv. Samt att se föräldrarna som ett ”bollplank” för att nå framåt. L3 resonerar på 

liknande sätt som L7 och säger att föräldrarna är experter på eleverna och bör därför lyssnas 

på. L2 framhåller att man som lärare bör ha en förståelse för föräldrarna. Detta på grund av 

att föräldrarna kan ha det ganska jobbigt och att de kanske inte alltid orkar.  

 L4, L5 och L6 framhåller öppenhet som en viktig aspekt i samarbetet med 

föräldrar, men det kräver också att man är tydlig i sitt arbete och inte låst i principer menar 

de. Samt att kontakten ska vara positiv där man utgår från elevens positiva sidor istället för 

elevens svaga. Det viktigaste man som lärare bör tänka på i samarbetet med föräldrar är 

enligt L1 följande: 

 

Ja, just nu känner jag att det viktigaste är att lyssna på dom och låta dom få 

prata. Och inte att man själv försöker sitta inne på kunskapen utan att man 

lyssnat på vad dom säger i första hand. Och hoppas att dom lyssnar tillbaka. 

Förhoppningsvis kan man få respekt genom att lyssna och att den sedan blir 

ömsesidig även om man tycker att dom har fel ibland (L1). 

 

6 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi resultaten av vår intervjustudie och kopplar det till forskningen 

som presenterades i Bakgrundskapitlet. Resultatet kommer att analyseras och belysa 

skillnader och likheter mellan deltagarna. I denna diskussion kommer vi även att besvara 
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uppsatsens syfte som är; att problematisera värdet av en diagnos beträffande autismspektrum 

syndrom utifrån lärares uppfattningar och erfarenheter. Vidare kommer uppsatsens 

forskningsfrågor som är formulerade utifrån syftet att besvaras. Frågorna är: 

 

 Hur ser lärarna på diagnosen autism? 

 Hur samarbetar lärare med föräldrar till elever med autism? 

 

Diskussionsdelen är uppdelad i tre avdelningar: Lärarnas kompetens, Autism i skolan och 

Lärarnas samarbete med föräldrar.  

 

6.1 Lärarnas kompetens 

Frågor som ställdes till deltagarna handlade om vilken utbildning de har och om de har en 

specifik utbildning för att arbeta med autistiska elever. Vi frågade även hur länge de har 

arbetat som lärare och vilka erfarenheter de har av att arbeta med autistiska elever. Samt om 

de anser att de har den kompetens som krävs för att möta elever med autism och om inte 

vilken kompetens de tror skulle underlätta arbetet. 

 Vi kan se att gemensamt för deltagarna är att de har en pedagogisk 

grundutbildning. Alla har dock inte en lärarutbildning. Majoriteten av deltagarna har 

specialpedagogisk kompetens. Detta ligger i linje med Peeters (1998) resonemang där han 

menar att lärare som arbetar i skolan med autistiska elever måste vara välutbildade eftersom 

det oftast handlar om att använda olika avvikande pedagogiska strategier. Lärarnas kompetens 

handlar alltså om att de måste få kunskap om elevernas olika inlärningsprofiler. Detta för att 

kunna bestämma och utveckla vilka olika pedagogiska strategier som krävs för just den 

eleven. Utifrån ovanstående resonemang av Peeters kan vi se att den specialpedagogiska 

kompetens som majoriteten av deltagarna besitter är av stort värde.  

På frågan om de anser att de har kompetens som krävs för att möta elever med 

autism så svarar L1 att hon vill betona individualiteten hos eleverna. Hon säger sig behöva en 

utbildning för varje elev. Alin Åkerman & Liljeroth (1998) anser att det är av betydande vikt 

att pedagogen inte enbart ser diagnosen utan också ser till den enskilda individens förmågor 

och möjligheter. Utifrån L1:s resonemang kan vi se att hon utgår ifrån enskilda individers 

förmågor och möjligheter som Alin Åkerman & Liljeroth (1998) betonar. Vi tror också att det 

pedagogiska arbetet gynnas av ett sådant synsätt. Vi anser att utifrån L1:s uttalande att hon 

har den kompetens som krävs för möta elever som har autism.  
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Deltagarna som uppgav sig inte ha någon specifik specialpedagogisk utbildning 

har ändå goda specialpedagogiska kunskaper, anser vi, eftersom de har andra utbildningar 

som riktar sig mot autism och utvecklingsstörning.  

 Alla deltagare är överens om att man aldrig blir fullärd inom autismområdet. 

Även Gillberg & Peeters (2001) menar att man aldrig blir fullärd. En autismutbildning kan 

aldrig avslutas. Vi anser att L4 illustrerar ovanstående resonemang på ett bra sätt. 

 

Alltså man får aldrig riktigt nog med kompetens i det här området känner 

jag utan man måste hela tiden utvecklas och få mer kunskap. Eftersom 

autister är ju inte likadana. De har ju sina egna individuella svårigheter och 

styrkor som alla andra människor. Så genom att träffa dom och möta dom så 

lär man sig alltid nya saker (L4). 

 

Gillberg & Peeters (2001) talar om att man som lärare attraheras av individers skillnader och 

att man använder sin fantasi och går bortom information som finns. Vidare menar forskarna 

att lärare ska ha en nyfikenhet inför nya kunskaper. I ovanstående citat kan vi se att L4 verkar 

attraheras av individers skillnader samt ha en nyfikenhet inför nya kunskaper. Vilket speglar 

att en autismutbildning aldrig kan avslutas. 

Deltagarna i studien har arbetat som lärare olika lång tid allt från 4 år till 34 år. 

Vi kan inte se att det föreligger några stora skillnader i kompetens mellan dem. Däremot 

finns det naturligt erfarenhetsmässiga skillnader mellan alla utav deltagarna.  

 

6.2 Diagnosen autism i skolan 

6.2.1 Ger diagnosen autism mer resurser till ditt pedagogiska arbete? 

Svaren på ovanstående fråga visar att det föreligger skillnader i deltagarnas åsikter. Knappt 

hälften (L2, L3 och L4) anser att diagnosen autism ger mer resurser till det pedagogiska 

arbetet. Vi finner deltagarnas resonemang intressant eftersom vi själva ställer oss frågan om 

det verkligen ska krävas en diagnos för att läraren ska få mer resurser till sitt pedagogiska 

arbete.  

 Gustafsson menar att diagnosen autism genererar mer resurser till skolan. Enligt 

tidigare forskning så tyder det på att diagnoser genererar mer resurser. Detta illustreras av 

Gustafson som uttrycker att en diagnos ger mer resurser till skolan. En diagnos krävs nästan 

för att en elev ska få hjälp eftersom det ofta är en stor kamp om resurser i skolan 
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(http://www.skolverket.se/publikationer?id=923). Vidare menar Jakobsson (2002) att man 

kan förstå diagnoser som en möjlighet till att få stöd eller andra specialpedagogiska resurser.  

 Majoriteten av deltagarna (L1, L5, L6 och L7) anser att diagnosen autism inte 

genererar mer resurser till deras pedagogiska arbete. Skillnaderna mellan deltagarnas åsikter 

finner vi fascinerande eftersom tidigare forskning betonar att en diagnos oftast krävs för att få 

resurser till skolan. Vi tycker det är märkligt att en diagnos ska krävas för att få resurser i 

särskolan eftersom det i skollagen står följande:  

 

Utbildningen i särskolan syftar till att ge utvecklingsstörda barn och 

ungdomar en till varje elevs förutsättningar anpassad utbildning som så 

långt det är möjligt att motsvara den som ges i grundskolan och 

gymnasieskolan (SFS 1992:800). 

 

Vi tolkar ovanstående citat från skollagen att utbildningen i särskolan ska vara anpassad efter 

elevernas förutsättningar. Vi kan inte se att en diagnos då ska behövas för att en elev ska få 

resurser. Utifrån detta resonemang ställer vi oss frågan om det kan vara så att de deltagare 

som inte upplever att diagnosen ger mer resurser redan har en verksamhet som är anpassad 

till elever med autism? 

 

6.2.2 Är en ställd autismdiagnos viktig i ditt arbete? 

Deltagarnas åsikter går isär när det gäller värdet av en autismdiagnos i deras pedagogiska 

arbete. Trots att åsikterna går isär kan vi se att samtliga deltagare betonar elevernas 

individuella behov hos elever med autism.  L1, L3, L5, L6 och L7 kunde inte se värdet av en 

autism diagnos i deras pedagogiska arbete och det går i linje med Jakobssons (2002) 

resonemang. Hon menar att pedagoger oftast inte ser diagnoser som avgörande i deras 

pedagogiska arbete. Även Haug (1998) för ett liknande resonemang men beskriver det som 

att diagnosen inte har en avgörande roll för lärarna. Detta på grund av de pedagogiska 

strategierna som en diagnos för med sig inte används i det pedagogiska arbetet. Vi uppfattar 

det som att ovanstående deltagare ser till eleven och inte till diagnosen. Därav tror vi att 

betydelsen av en diagnos inte har en avgörande roll i deras arbete.  

 L2 och L4 betonar även dem elevernas individuella behov. L2 uttrycker att en 

ställd autismdiagnos är viktig hans arbete eftersom diagnoser ger mer resurser och en 

anpassad undervisning. Men L2 anser att en ställd autismdiagnos inte borde vara viktig, 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=923
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eftersom det i läroplanen betonas att undervisningen ska vara individuell. Lpo 94 beskriver 

den individuella undervisningen på följande sätt: 

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling.  Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledningar som har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför 

kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lpo 94). 

 

L4 anser att diagnoser inte är jätteviktigt, men att diagnosen ger en kunskapsgrund som man 

kan utgå ifrån i arbetet. L2 och L4 anser att en ställd autismdiagnos är viktig i deras arbete 

för att få resurser och en kunskapsgrund. Utöver det tror vi att de inte lägger så stor vikt vid 

en autismdiagnos. Detta grundar vi på att de ser till individen och inte till diagnosen.  

 

6.2.3 På vilket sätt spelar studiemiljön roll för elever med autism? 

Anpassar du studiemiljön på något sätt? 

Powell & Jordan (1998) betonar att elever med autism är beroende av en strukturerad miljö, 

men struktureringen måste ske utifrån elevens individuella behov. Vår studie visar att en 

strukturerad miljö som anpassas efter eleverna är av betydande vikt. L6 illustrerar deltagarna 

gemensamma åsikter kring studiemiljöns roll på följande sätt:  

 

Det är jätteviktigt med miljön och vi försöker att anpassa den. Men det är 

olika hur eleverna reagerar på om det är rörigt så man måste prova sig fram. 

Men jag tror att det påverkar och det påverkar alla det gäller inte bara 

autister. Studiemiljön är viktig (L6). 

 

Vi anser att ovanstående citat speglar det Powell & Jordan (1998) framhåller då de menar att 

lärarna bör förhålla sig till sina autistiska elever utifrån kunskapen om hur eleven uppfattar 

och reagerar på sin omgivning. Vi ser alltså att man som lärare måste prova sig fram utifrån 

elevens individuella behov, precis som L6 uttrycker i citatet ovan.  

 Alla deltagare menar att förtydligande arbetssätt är viktigt för elever med 

autism. Detta styrks av Powell & Jordan (1998). De menar att förtydligandet handlar om att 

man som yrkesverksam använder sig av klara påståenden istället för underförstådda budskap. 

Vilket underlättar för elever med autism att förstå omgivningen anser Powell & Jordan 

(1998).  
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 Vi håller med deltagarna i deras uttalande om att studiemiljön bör vara ”ren” 

från olika intryck som kan störa individens koncentration. Miljön bör även vara strukturerad. 

Vi finner det anmärkningsvärd att bara en utav deltagarna (L1) framhäver vikten av små 

grupper. Tidigare forskning genom bland annat Alin Åkerman & Liljeroth (1998), poängterar 

att små grupper är viktigt för elever med autism för att ge dem trygghet och stimulans. 

Däremot har alla deltagare i studien svarat att studiemiljön ska präglas av lugn och ro. Vilket 

får oss att tro att små grupper är en självklarhet för de deltagare som inte nämner det vilket 

gör att det inte kom på tal. Då samtliga intervjuer skedde på deltagarnas arbetsplats i deras 

klassrum kunde vi se att klassrummen utformades för små grupper.  

 Kristiansen (2002) beskriver autismens kännetecken. Där bland annat 

överkänslighet för ljud och andra stimuli ingår. Detta finner vi att L2, L4 och L7 tar hänsyn 

till då de säger att studiemiljön ska vara genomtänkt utan en massa stimuli som kan ge för 

mycket impulser.  

 

6.2.4 Vilka positiva effekter i ditt arbete kan du se med en ställd autismdiagnos? 

På denna fråga svarade alla av deltagarna att diagnosen autism ger dem en grund att stå på 

vilket underlättar deras arbete. Jakobsson (2002) nämner en positiv effekt som pedagoger kan 

se med en ställd autismdiagnos. Hon förklarar att diagnosen kan förhindra att pedagoger 

känner osäkerhet inför kunskaper och erfarenheter som krävs. Diagnosen blir alltså en hjälp 

och en trygghet menar samtliga utav deltagarna. Jakobsson (2002) har sett i sin undersökning 

att många utav pedagogerna känner en viss trygghet som en diagnos kan ge dem. Tryggheten 

kommer av att diagnosen ger en förklaring och en vägledning som pedagogerna tror sig 

behöva i sitt pedagogiska arbete. Kan det vara så att tryggheten som deltagarna upplevde 

kommer av att de förlitar sig på de medicinska och psykologiska klassificeringar som 

används då en diagnos ställs? 

 Alin Åkerman & Liljeroth (1998) menar att pedagogers arbetssätt och 

arbetsform kan utformas och utvecklas utifrån en diagnos. Det har ingen av deltagarna tagit 

upp som en positiv effekt av en ställd autismdiagnos. Tidigare forskning har genom 

Jakobsson (2002) påvisat att specialpedagogiska insatser underlättas då barn får en diagnos. I 

vår studie så visade det sig at deltagarna ansåg att diagnosen autism kan spara tid och kraft 

och generera mer resurser, precis som Jakobsson (2002) uttrycker ovan.  
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6.2.5 Vilka negativa effekter i ditt arbete kan du se med en ställd autismdiagnos? 

En majoritet (L1, L2 L3, L6 och L7) uttrycker att det förekommer negativa effekter med en 

ställd autismdiagnos så som att man blir låst i tänkandet och kategoriserar. Nilholm (2003) 

påvisar att det kan föreligga en risk att diagnoser kan skapa en statisk beskrivning. 

Gustafsson för ett liknande resonemang som Nilholm (2003) men Gustafsson benämner det 

som en handikappsidentitet som kan leda till att professionella låser sitt tänkande 

(http://www.skolverket.se/publikationer?id=923). Utifrån ovanstående deltagares svar kan vi 

se att de har en medvetenhet inför risken att låsa sitt tänkande och att inte se individen bakom 

diagnosen.  

 L7 beskriver att det kan vara negativt om man har en föreställning att alla elever 

med autism är lika. Hennes resonemang går helt i linje med Nilholm (2003) som menar att 

alla barn med samma diagnos är för den skull inte lika. Även fast de har samma diagnos så 

utvecklas de olika betonar Nilholm (2003). Alin Åkerman & Liljeroth (1998) poängterar 

också att pedagoger inte bara ska se diagnosen utan de måste se till individens förmågor och 

möjligheter, annars kan det bli negativa konsekvenser. Vi kan se L2 resonemang om att 

diagnoser kan leda till olika förväntningar på en förklaring till varför vissa beteenden uppstår. 

Vilket även Alin Åkerman & Liljeroth (1998) poängterar ovan.  

 L4 och L5 anser att det inte finns några negativa effekter med en ställd 

autismdiagnos. Men däremot tror L5 att det eventuellt kan ha varit vanligare med negativa 

effekter om hon hade arbetat i en vanlig klass. Hur kommer det sig att bara L4 och L5 inte 

ser några negativa effekter med en ställd autismdiagnos i särskolan? Kan det vara så att L4 

och L5 ser till eleven och inte till diagnosen? Vilket gör att de inte ser de negativa effekterna 

som kan uppstå. Eller kan det vara så att de inte är upplysta om vilka negativa effekter som 

en ställd autismdiagnos kan ge? Enligt Alin Åkerman & Liljeroth (1998) så ska individuella 

skillnader vara vägledande i lärares arbete. Lärare ska uppmärksamma hinder som blockerar 

elevers intressen. Men däremot ska läraren inte utgå från sådana hinder utan undervisningen 

ska präglas av det som är positivt det vill säga elevers möjligheter. Kan det vara så att L4 och 

L5 har kännedom om ovanstående resonemang och på sätt väljer bort diagnosen till förmån 

för individualiteten? 

 

6.2.6 Anser du att diagnoser har en stämplande effekt på elever? 

Precis som föregående fråga skiljer sig L4 och L5 från övriga deltagare. L4 och L5 anser till 

skillnad från övriga deltagare att själva autismdiagnosen inte har en specifikt stämplande 

effekt eftersom dessa elever oftast finns i särskolan. Vi finner det intressant att L4 och L5 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=923
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betonar att den stämplande effekten är större i vanliga skolor än i särskolor. Vi ställer oss 

frågan om de menar att diagnoser i vanliga skolan är mer stämplande än diagnoser i 

särskolan? Är det för att vi redan har stämplat eleverna genom att sätta dem i särskolan? 

 L1 beskriver den stämplande effekten mer som omgivningens problem. Hon 

menar att det är människorna runt omkring som styr om det blir en stämpling på eleven. Vi 

finner det anmärkningsvärt att bara en utav deltagarna i studien har svarat att den stämplande 

effekten skapas av omgivningen. Tidigare forskning genom Jakobsson (2002) som menar att 

diagnoser kan vara stämplande och upplevas begränsande och Danielsson & Liljeroth (1996) 

som poängterar att omgivningens inställning till detta är av stor vikt.  

 Vi anser att det är viktigt att poängtera att det inte bara är omgivningen som kan 

stämpla elever som har en diagnos utan också att eleverna kan, menar Axeheim (1999), 

stämpla sig själva. Vidare menar Axeheim (1999) att lärarna har ett ansvar i att uppmuntra 

eleverna att känna glädje och stolthet för sin diagnos. Vilket leder till att eleven kan ta 

makten över sitt eget liv poängterar Axeheim.    

 

6.3 Lärarnas samarbete med föräldrar 

6.3.1 Hur ser samarbetet ut mellan dig och eleverna med autisms föräldrar? 

Alla utav deltagarna anser sig ha ett gott samarbete med föräldrarna. Där en tät 

telefonkontakt nämns som ett medel för att skapa ett gott samarbete. Alin Åkerman & 

Liljeroth (1998) menar att samarbetet mellan lärare och föräldrar bör präglas av respekt och 

acceptans.  

 L2 beskriver att samarbetet är tätt på grund av elevernas svårigheter i att kunna 

förmedla sig. Vi tror också elevernas eventuella svårigheter i att kommunicera och förmedla 

sig leder till att samarbetet måste vara tätare än med de elever som inte har de svårigheterna. 

Eleverna blir på det viset mer beroende av andras samarbete än andra elever. Svårighet i att 

kunna förmedla sig förklarar Danielsson & Liljeroth (1996) som att kommunikationen är ofta 

försenad och mycket begränsad vilket innebär att vissa barn talar inte alls. Fortsatt menar 

Danielsson & Liljeroth (1996) att det kan föreligga svårigheter för dessa individer att förstå 

omvärlden och sig själva. Powell & Jordan (1998) och Gillberg & Peeters (2002) menar att 

diagnosen autism sällan förekommer i ”ren form” vilket innebär att många har 

tilläggshandikapp som leder till ytterligare begränsningar i utvecklingen.  Ovanstående 

författares resonemang tror vi kan vara en bidragande faktor till att samarbetet mellan lärare i 

särskolan och föräldrar måste vara tät. Vilket samtliga av deltagarna i vår studie stödjer.  
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 L5 beskriver att elever som berör mer och kräver mer är en orsak till att man 

måste ha en tätare kontakt med föräldrarna. L5: s åsikt kan man koppla till Powell & Jordan 

(1998) samt Gillberg & Peeters (2002) ovanstående resonemang om att autism sällan 

förekommer i ”ren form”.  

 

6.3.2 Vad är det viktigaste man bör tänka på i samarbete med föräldrar? 

Samtliga deltagare anser att det viktigaste man bör tänka på i samarbetet med föräldrar är att 

lyssna på dem. L1 förklarar detta följande sätt: 

 

Ja, just nu känner jag att det viktigaste är att lyssna på dom och låta dom få 

prata. Och inte att man själv försöker sitta inne på kunskapen utan att man 

lyssnat på vad dom säger i första hand. Och hoppas att dom lyssnar tillbaka. 

Förhoppningsvis kan man få respekt genom att lyssna och att den sedan blir 

ömsesidig även om man tycker att dom har fel ibland (L1). 

 

Utöver det svarar deltagarna på lite olika sätt. De framhåller bland annat att man som lärare 

bör ha förståelse för föräldrarna samt att man måste se föräldrarna som experter på sitt barn. 

Detta framhåller även Gillberg och Peeters (2002) som säger att föräldrar är de som har mest 

direktkontakt med sitt barn. Vidare menar han att lärarna bör kunna samarbeta med 

föräldrarna för att arbeta fram livslånga resurser. Även Alin Åkerman & Liljeroth (1998) 

belyser vikten av att se föräldrar som samarbetspartners på grund av deras erfarenhet av deras 

eget barn.  

 Ytterliggare en aspekt som är viktigt i samarbetet med föräldrarna som två utav 

deltagarna (L5 och L6) framhåller är att man måste vara tydlig i sitt arbete och inte låst i sina 

principer. Detta poängterar Åkerman & Liljeroth (1998). De menar att samarbetsparterna inte 

ska ta över varandras roller. Föräldrar ska vara föräldrar och lärare ska vara lärare. Vi tror att 

det finns en risk att båda parterna tar över varandras roller. Läraren blir förälder och föräldern 

blir lärare. Detta illustreras av L1:s citat ovan. Där hon beskriver hur viktigt det är att vara 

medveten om att föräldrarna vill bli lyssnade på. Vi anser också att hon illustrerar 

verkligheten. Man kan inte alltid tycka att föräldrarna har rätt, men man är skyldig att lyssna 

på dem.  
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6.4 En sammanfattning av svaren på studiens forskningsfrågor 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av studiens två forskningsfrågor och vad vi 

kommit fram till i diskussionskapitlet. Vi har valt att göra denna sammanfattning för att 

förtydliga svaren på forskningsfrågorna.  

 

6.4.1 Hur ser lärarna på diagnosen autism? 

Utifrån studien kan vi se att en majoritet av deltagarna anser att diagnosen autism inte 

genererar mer resurser till deras pedagogiska arbete. Detta på grund av att eleverna redan 

finns inskrivna i särskolan och särskolan i sig genererar mer resurser än den vanliga skolan. 

Både Gustafsson (http://www.skolverket.se/publikationer?id=923) och Jakobsson (2002) 

uttrycker i sin tur att en diagnos ger mer resurser till skolan. Detta går inte i linje med vad 

majoriteten av deltagarna i studien har svarat, eftersom deltagarna inte ansåg att diagnosen 

autism genererar mer resurser till deras pedagogiska arbete. Som det tidigare nämnts i 

diskussionen förmodar vi att det kan bero på att särskolans verksamhet redan är anpassad för 

elever med autism. Det vill säga resurserna finns redan tillgängliga i särskolan.  

 Vidare anser flertalet av deltagarna i studien att de inte kunde se att en 

autismdiagnos är avgörande i deras pedagogiska arbete. Däremot betonar dock samtliga 

deltagare i studien individualiteten i en autismdiagnos. Haug (1998) och Jakobsson (2002) 

för ett liknande resonemang där de pekar på att diagnoser inte behöver vara en avgörande 

faktor för lärares pedagogiska arbete. Vår tolkning som tidigare i diskussionen nämnts är att 

autismdiagnosens värde minskar för att deltagarna i studien ser eleven och inte diagnosen.  

 Studien visar fortsättningsvis på att deltagarna anser att elever som har 

diagnosen autism är i behov av en strukturerad miljö och ett tydligt arbetssätt. Däremot anser 

alla deltagare att man som lärare måste utgå från elevernas individuella behov i första hand 

och inte diagnosen autism. Tidigare forskning genom Powell & Jordan (1998), Alin Åkerman 

& Liljeroth (1998) och Kristiansen (2000) betonar vikten av att strukturera omgivningen för 

elever med diagnosen autism. Nämnda forskare framhåller även de elevernas individuella 

behov.  

 Samtliga av deltagarna menade att diagnosen ger en grund att stå på vilket de 

ser som positivt i sitt pedagogiska arbete. Detta på grund av att diagnosen ger kunskaper som 

underlättar för dem i deras arbete i form av tid och kraft. Jakobsson (2002) och Alin 

Åkerman & Liljeroth (1998) betonar även de att diagnosen kan ge en viss trygghet då den 

tillför kunskap. Även negativa effekter med en ställd autismdiagnos såg en majoritet av 

deltagarna. Deltagarna beskriver de negativa effekterna som kategorisering, statisk 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=923


38 

beskrivning och låst tänkande. Resultatet antyder att majoriteten av deltagarna är medvetna 

om ovanstående risker i sin profession. Nilholm (2003) och Alin Åkerman & Liljeroth (1998) 

nämner även dem negativa effekter som kan komma av diagnoser i lärarnas arbete.  

 Avslutningsvis visar studien att majoriteten av deltagarna kan se att diagnosen 

autismspektrumsyndrom kan ha en stämplande effekt.  

 

6.4.2 Hur samarbetar lärare med föräldrar till elever med autism? 

Svaren på ovanstående forskningsfråga visar som sagt att det föreligger ett tätt samarbete 

mellan lärarna och föräldrarna. Detta på grund av att elever med autism har svårigheter att 

förstå omvärlden och sig själva, menar Danielsson & Liljeroth (1996). Även att elever med 

autism berör mer och kräver mer anges som en orsak till att det krävs en tätare kontakt med 

föräldrarna. Ett medel som deltagarna anger för att skapa ett gott samarbete är telefonkontakt 

till föräldern.  

 Både deltagarna och forskarna så som Gillberg & Peeters (2002) och Alin 

Åkerman & Liljeroth (1998) menar att det viktigaste som man bör tänka på i samarbetet med 

föräldrar är att lyssna dem, ha förståelse, vara tydlig och flexibel.  

 Vår slutsats är att deltagarnas åsikter om diagnosens värde i särskolan 

beträffande autismspektrumsyndrom går isär. Vilket vi även har sett att litteraturen inom det 

specialpedagogiska fältet gör. Trots att åsikterna går isär kan vi se att både deltagarna och 

litteraturen sätter individen i fokus. 

 

7 Slutord 

Studien har gett oss nya kunskaper om diagnosen autism. Detta utifrån litteraturstudier inom 

det specialpedagogiska fältet och intervjuer med lärare verksamma i särskolan. Denna studie 

har bidragit till av vi har fått en större medvetenhet kring olika positiva och negativa effekter 

som kommer av att en individ har en diagnos. Medvetenheten har lett till att vi senare i vårt 

yrkesliv eventuellt kan förhindra att vi hamnar i olika svårigheter som exempelvis negativa 

tankemönster. Vi tror att denna medvetenhet stärker vår syn på att se individen och inte 

diagnosen.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Innan studien genomfördes gjorde vi en pilotundersökning för att få en god grund för 

fortsatta intervjuer. Personen vi valde till pilotundersökningen valdes på grund av sina goda 
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kunskaper inom det specialpedagogiska fältet. Pilotdeltagaren gav efter intervjun respons 

både på frågornas karaktär och på vår roll som undersökningsledare. Deltagaren ansåg att 

frågorna var bra och informativa. Vissa av frågarna ansåg deltagaren vara lite kluriga, men 

för den skull inte obesvarbara. Den respons som pilotdeltagaren gav oss bar vi med oss i 

fortsatta intervjuer.  

 Vårt val av intervju som metod föll sig naturligt för oss eftersom vi riktade oss 

mot att få kvalitativa och nyanserade beskrivningar av lärares erfarenheter om diagnosen 

autism. Intervjuerna kändes bekväma för oss och vi fick informativa svar av samtliga 

deltagare. Detta på grund av att vi var väl förberedda och ställde följdfrågor till det som 

sades. Vi tror att deltagarna kände sig trygga med oss eftersom vi strävade efter ett samspel 

där inga frågor eller svar var fel. Innan intervjun startade fick alla deltagare information om 

vad som skulle ske. I denna information fanns även Vetenskapsrådets (2003) fyra huvudkrav: 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet när det 

gäller intervjuetik. Deltagarnas vetskap om detta var nog en bidragande orsak till att de kände 

sig trygga med oss. Efter intervjun fick vi en känslan av att deltagarna var nöjda med sitt 

deltagande. 

 Sammanfattningsvis anser vi att vårt metodval var riktigt. Vi fick det djup vi 

strävade efter och en inblick i hur det fungerar i särskolan när det gäller diagnosen autism.  

 

7.2 Fortsatt forskning 

Under arbetes gång har det väckts nya frågeställningar om diagnosen autism hos oss. 

Följande frågor anser vi vara intressanta att forska vidare om:   

 

 Hur ser samarbetet ut mellan föräldrar och lärare till barn med autism utifrån 

föräldrarnas perspektiv? 

 Hur upplever elever med autism sin skolgång i särskolan? 

 Vad kan förbättras i särskolan för elever med autism? 
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