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Sammanfattning 
I och med en ändring i skollagen, som trädde i kraft juli 2011, får inte längre elever med 

autism eller autismliknande tillstånd vara inskrivna i någon särskoleform om de inte även har 

en utvecklingsstörning. Syftet med detta examensarbete var att undersöka aktörernas tankar 

och uppfattningar kring hur kommunen och skolan har organiserat sig för att ta emot och 

inkludera samt arbeta med elever med autism eller autismliknande tillstånd i grund- och 

gymnasieskolan utifrån den nya skollagsförändringen. Syftet var vidare att undersöka vilka 

möjligheter den undervisande personalen har eller anser sig behöva för att kunna genomföra 

sitt uppdrag.  

Studien utgår från en kvalitativ intervjumetod där pedagoger, specialpedagoger, representant 

från SPSM, rektorer samt skolchef intervjuas. Studien bygger på Urie Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska perspektiv som menar att barnet är ett subjekt i sig och utvecklas samt 

påverkar sin egen omgivning. Studien rör sig även på en organisatorisk nivå och därför har vi 

även använt ett systemteoretiskt perspektiv. Analysen av de intervjuades tankar och 

uppfattningar tog sin utgångspunkt utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt.   

Resultatet av de intervjuades tankar och uppfattningar visade på att inkludering är något alla 

önskar skolan ska sträva mot men att den kan se olika ut samt att pedagogerna upplever det 

som svårast att få elever med autism eller autismliknande tillstånd att fungera i klassrummet. 

Dessa elever ställer krav på kompetensutveckling kring funktionsnedsättning, handledning 

från specialpedagoger till pedagoger samt organiseringen inom skolan såsom 

klassammansättningar, möjlighet till mindre grupper eller enskilda platser menar de flesta. 

Pedagogerna som arbetar direkt med dessa elever behöver arbeta med tydlighet och struktur 

vilket även forskningen påvisar. Specialpedagogen kan utifrån sin yrkesroll hålla sig ajour 

med senaste forskning och genom detta skapa bättre förutsättningar för organisationen, 

pedagogen samt eleven att göra fullgoda arbeten. De kan handleda pedagoger, arbetslag och 

skolor i arbetet med dessa elever. Med sin expertis i funktionsnedsättningen kan de hjälpa 

rektor, skolledning och även skolpolitiskt så att insatserna blir rätt. det vill säga gynnar den 

enskilde eleven, elevgruppen, skolan.     

Nyckelord: autism, autismliknande tillstånd, inkludering,   
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1. Inledning 

 

I slutdelen av augusti månad 2011 startade skolor runt omkring i Sverige åter igång sina 

verksamheter efter ett sommarlov. För elever med autism eller autismliknande tillstånd kom 

denna skolstart, hösten 2011 att betyda något nytt. I och med en ändring i skollagen, som 

trädde i kraft juli 2011, hade dessa elever längre inte rätten, enligt lagen, att vara inskrivna 

och ta del av särskolans pedagogik och mål. Efter att avslutat skolan i juni 2011 inom sin 

klass på särskolan stod nu dessa på andra sidan strecket med den skolpolitiska intentionen att 

läsa efter grund- eller gymnasieskolans kunskapsmål och krav. De skulle nu få möjligheten att 

på samma vis som många andra elever kunna få betyg och på sikt kanske även kunna nå 

vidare studier, kunna få andra/samma förutsättningar i livet.  

På hemsidan för ”Sveriges kommuner och Landsting” går det att läsa följande, ”Många elever 

med autism som byter skolform kommer att behöva stöd för att övergången till den nya 

skolformen ska bli så smidig som möjligt. De kommer också behöva mycket stöd när de ska 

följa andra kursplaner och ges förutsättningar att nå målen i grund- och gymnasieskolan” 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2011). Utifrån det ovan tagna citatet ställer detta krav på 

skolans organisation samt organisationen kring eleven. Beslutsprocessen tar sin början från 

politisk nivå men landar på rektors och förhoppningsvis specialpedagogs bord och i slutändan 

hos den enskilde pedagogen som ska utföra arbetet. Examensarbetet grundar sig på 

lagändringen för elever med autism eller autismliknande tillstånd. Dessa elever får inte längre 

skrivas in i någon särskoleform om de enbart har diagnosen autism eller autismliknande 

tillstånd. De tillhör nu grund- eller gymnasieskolan och därigenom har de möjligheten att nå 

kunskapsmål inom olika ämnen. Syftet med detta examensarbete är att undersöka aktörernas 

tankar och uppfattningar kring hur kommunen och skolan har organiserat sig för att ta emot 

och inkludera samt arbeta med elever med autism eller autismliknande tillstånd i grund- och 

gymnasieskolan utifrån den nya skollagsförändringen. Syftet är vidare att undersöka vilka 

möjligheter den undervisande personalen har eller anser sig behöva för att kunna genomföra 

sitt uppdrag.    
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2. Bakgrund 

 

Skolan har ett antal lagar och regler att rätta sig efter. Till hösten 2011 förändrades vissa av 

dessa och skolan fick ta del av nya direktiv, som bland annat medförde andra premisser för 

barn med autism eller autismliknande tillstånd. Dessa lagar och regler presenteras här utförligt 

för att ge en grund att stå på vad det gäller styrdokumentens inverkan på skolan utifrån vårt 

syfte. Vi kommer sedermera att göra en genomgång av centrala begrepp såsom autism, 

autismliknande tillstånd samt inkludering.  

2.1 Lagar, styrdokument och bestämmelser 

Här nedan kommer en genomgång av rådande lagar, styrdokument och bestämmelser 

relaterade till skolan. Examensarbetet har en utgångspunkt utifrån den lagförändring som 

trädde i kraft 2011 och som då berörde elever med autism eller autismliknande tillstånd.  

2.1.1 Skollagen 

I den nya skollagen (SFS 2010:800) som trädde i kraft första juli 2011 framgår att:  

”Personer med autism eller autismliknande tillstånd ska vid tillämpningen av denna lag jämställas 

med personer med utvecklingsstörning endast om de också har en utvecklingsstörning eller en 

sådan funktionsnedsättning som avses i första stycket” (SFS 2010:800, 29 kap 8§).  

De individer som avses i första stycket är personer som av någon anledning fått en 

begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada, orsakad av sjukdom eller 

yttre våld. Detta innebär nu att elever med autism eller autismliknande tillstånd inte längre får 

skrivas in i särskolan utan ska tillhöra grundskolan. Dock har de rätten att få sin undervisning 

i grundsär- eller gymnasiesärskolan men följer då de kunskapskrav som grund- eller 

gymnasieskolan ställer på individen. Detta ställer krav på att alla inblandade parter såsom, 

huvudmän och vårdnadshavare är överens om hur skolgången ska se ut för respektive elev. 

Detta lagstadgas i skollagens 7 Kap, 9§. I föregående skollag (SFS1985:1100) står det 

följande: ”Det som i lagen sägs om utvecklingsstörda gäller även dem som har fått ett 

betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, 
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föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt personer med autism eller 

autismliknande tillstånd” (SFS1985:1100, 1 kap 16§). Här gavs individer med autism eller 

autismliknande tillstånd rätten att tillhöra särskolan oavsett om de har en utvecklingsstörning 

eller ej samt rätten att läsa utifrån särskolans läroplan. 

När det gäller rätten till särskilt stöd för elever i skolan finns en rad bestämmelser i Skollagen 

(SFS 2010:800) 3 Kap, Barns och elevers utveckling mot målen. Här är 7-12 § av stor vikt för 

de elever vi väljer att rikta oss mot. Paragraferna ger möjligheter och beskriver ramarna för 

huruvida skolan ska handha ärenden med elever som är i behov av särskilt stöd. Här visas att 

det särskilda stödet kan ges inom elevens klass eller att eleven även har möjlighet att 

undervisas i en mindre grupp eller inom en annan skolform. I det sistnämnda fallet är 

huvudman (rektor) den ytterst ansvarige för att en elev med anpassad studiegång får en så 

likvärdig utbildning så långt som det är möjligt. Vid anpassad studiegång och särskilt stöd i 

annan elevgrupp har rektor yttersta beslutande rätt och åtgärdsprogram ska upprättas. Kraven 

för måluppfyllelse kan enligt Skollagen (SFS 2010:800) 10 kap 21§ sänkas för en elev med 

autism eller autismliknande tillstånd då elevens funktionsnedsättning sätter hinder för att den 

ska kunna nå målen.  

2.1.2 Läroplan 

Skolans huvudmän och pedagoger har ansvaret för alla elevers kunskapsmässiga utveckling 

och ska därmed ta hänsyn till varje elevs förutsättningar och behov. Denna undervisning kan 

aldrig utformas lika för alla då det finns olika vägar att nå målen. Utöver skolans arbete med 

elever att få dem att nå målen har skolan även syftet att ge eleverna grundläggande 

demokratiska värderingar och främja hänsyn för varje människas egenvärde. Skolan som 

arena ska skapa vilja och lust att lära. Alla som arbetar inom skolan ska uppmärksamma 

elever som är i behov av någon hjälp för att sedan stimulera, handleda och stötta dem. Detta 

innebär att läraren ska utgå från varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande i 

sitt dagliga arbete (Lgr 11).  

I ovanstående stycken har vi haft som mål att ta upp relevant text ur de olika skrivelserna och 

som ska hjälpa oss att besvara vårt syfte med examensarbetet. Examensarbetet i sig grundar 

sig på lagändringen för elever med autism eller autismliknande tillstånd då dessa elever inte 
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längre får skrivas in i någon särskoleform om de enbart har diagnosen autism eller 

autismliknande tillstånd och nu tillhör grund- eller gymnasieskolan och därigenom har 

möjligheten att nå kunskapsmål inom olika ämnen. Skollagen ger även möjligheten för dessa 

berörda elever att få ha hela sin studiegång eller delar av den hos någon av särskoleformerna 

och detta anser vi blir av intresse för de intervjuer som kommer ske i och med detta 

examensarbete. Detta är en fråga som berör organisationen kring dessa elever.  

2.2 Autism eller autismliknande tillstånd 

Begreppen autism eller autismliknande tillstånd tillhör den större gruppen inom 

autismspektrumstörning. Skollagen benämner enbart autism eller autismliknande tillstånd och 

då kopplat till elever med diagnosen och som är av relevans för detta arbete. Därför väljer vi 

även att hålla oss till dessa två begrepp och i kommande avsnitt väljer vi att redogöra för 

begreppen genom några av oss valda forskare. Eftersom forskningsfältet är brett vilket vi 

upptäckte då vi sökt forskning som är av betydelse för vårt syfte kommer de forskare som 

nämns vidare grunda sig på våra egna val. Valet av forskare grundar sig i hur vi senare i 

arbetet problematiserat vårt syfte. Eftersom dessa elever nu genom lagändringen deltar i 

inkluderande undervisning inom grundskolan eller gymnasieskolans organisation och inte 

längre tillhör grund eller gymnasiesärskolan ser vi det viktigt att få med alster från 

forskningsfältet som berör just inkludering inom skolan. Avsnittet som berör pedagogiska 

insatser för elever med autism eller autismliknande tillstånd förefaller viktigt och vi väljer 

därför att ta med forskning även från detta fält då detta i första hand berör vårt syfte, men att 

det även är det som är mest primärt i förhållande till de elever med autism eller 

autismliknande tillstånd som vi önskar behandla indirekt i detta arbete.  

2.2.1 Vad är autism eller autismliknande tillstånd? 

Socialstyrelsen (2010) beskriver autismspektrumtillstånd som en funktionsnedsättning och att 

det inte handlar om specifika sjukdomar. Inom detta spektrum finns autism eller 

autismliknande tillstånd. Gunilla Gerland & Ulrika Aspeflo (2009) menar att Autistiskt 

syndrom, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd är de tre huvudsakliga diagnoserna 

som ingår i autismspektrumtillståndet. Gemensamt för barn med någon av diagnoserna är 
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inom följande tre områden; Begränsningar i socialt samspel, begränsningar i kommunikation 

samt begränsningar i intresse och beteende. Dessa begränsningar ses som olika 

symtomområden som förekommer tillsammans inom autismspektrumtillståndet. Inga-Lill 

Jakobsson & Inger Nilsson (2011) menar att de sociala begränsningarna hos dessa individer 

kan ses genom exempelvis bristande förmåga i att använda ögonkontakt, använda samt läsa av 

kroppsspråk, i det sociala samspelet, förstå social- och/eller emotionell ömsesidighet, 

svårighet i relationer med jämnåriga samt brist på att samspela med andra i olika aktiviteter. 

Bristande förmåga att kommunicera kan visa sig genom en försenad talutveckling eller 

uteblivet tal samt att individen inte kompenserar detta med att försöka göra sig förstådd på 

annat vis. Individer som har utvecklat talet får ändå svårigheter att föra normalt samtal då det 

exempelvis är svårt för dem att inleda eller upprätthålla ett samtal då deras språk ofta är 

stereotypt med upprepningar. Vidare menar Jakobsson och Nilsson att dessa individer ofta har 

begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster. De har ett specifikt intresse med stort 

fokus på eller speciella rörelsemönster som ständigt är återkommande. Socialstyrelsen (2010) 

menar att svårigheterna som tillkommer med autism eller autismliknande tillstånd skiljer sig 

från individ till individ. 

Diagnoserna skiljs åt i form av svårighetsgraden inom varje symptomområde (Gerland & 

Aspeflo 2009). Christoffer Gillberg & Theo Peeters (1999) härrör till 

diagnostiseringssystemen DSM-IV (en diagnostisk och statistisk manual gjord av American 

Psychiatric Association) och ICD-10 (International Classification of Diseases, är en manual 

från Världshälsoorganisationen). För att diagnosen autism ska kunna ställas och enligt detta 

system är det likt Gerland & Aspeflos tre symptomområden som ligger till grund för 

diagnosen autism. Enligt både Gerland & Aspeflo och Gillberg & Peeters är varje 

symptomområde i sin tur indelat i ett antal underkriterier. För att en viss specifik diagnos, 

Autistiskt syndrom, Aspergers syndrom eller autismliknande tillstånd ska kunna ställas 

behöver man veta vilka olika underkriterier som en individ uppfyller eller inte uppfyller. Om 

ett barn har stora svårigheter i begränsningarna vad det gäller socialt sampel, kommunikation 

samt intresse och beteende men inte uppfyller tillräckligt många kriterier för diagnoserna 

autistiskt syndrom eller Aspergers syndrom definieras det istället som ett autismliknande 

tillstånd enligt Gerland & Aspeflo.  
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Kenneth Åström (2009) menar att autism uppkommer på grund av en hjärnskada. Det utmärks 

bland annat av allvarliga kontaktstörningar men även att individen blir försjunken inom sig 

själv. Gillberg & Peeters (1999) menar att autism kan härleda från två olika orsaker. En är 

flerfaldiga avvikelser i hjärnan och den andre kan vara genetiskt betingad. Åström definierar 

autism utifrån fyra symptomområden. Svårigheter till socialt samspel med andra individer är 

den första. Den andra är begränsad kommunikationsutveckling samt språkliga hinder. 

Återkommande, likartade men begränsande intressen samt beteendemönster är det tredje 

symptomområdet. Det sista beskrivs som upptäckten av autism i tidig ålder, oftast i två- 

treårsåldern. Gerland & Aspeflo (2009) nämner inte upptäckten av autism i tidig ålder som ett 

symptomområde. De anser att autistiskt syndrom är det som kan upptäckas tidigast medan 

Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd oftast visar sig först i jämförelse med andra 

barns utveckling.  

2.2.2 Pedagogiska insatser för elever med autism eller autismliknande tillstånd 

Christoffer Gillberg (1999) menar att barn med autism är i behov att följa strikta rutiner. 

Förändringar som inte är förbereda kan lätt leda till emotionella utbrott och en ökning av 

stressen. Detta kan skapa problem i en skolmiljö. Skolan har här en skyldighet att skapa ett 

bra arbetssätt med tydliga rutiner för att dessa elever ska ha förutsättningar att klara av skolan. 

Begränsningar i att förstå det talade språket samt kroppsspråk grundar sig att dessa barn i tidig 

ålder har svårt med sociala härmlekar vilket leder till försenad språkutveckling och tal. Dessa 

kommunikationsavvikelser påverkar skolgången och dessa barns förmåga att förstå helhet och 

sammanhang. Detta för att det som ovan beskrivet har svårt med kommunikation samt social 

interaktion (Gillberg, 1999). Barn med autism eller autismliknande tillstånd har ett behov att 

lära sig integrera och läsa av kroppsspråk och detta kan de enligt Gillberg & Peeters (1999) 

göra genom leken där turtagning samt att läsa av andras kroppsspråk och sinnesstämning 

kommer till uttryck. Enligt Socialstyrelsen (2010) behövs mer än talat språk såsom visuellt 

stöd i form av sociala berättelser och seriesamtal för att dessa elever ska förstå. Detta 

utvecklar Gillberg & Peeters med att anse att skoluppgifterna bör kompletteras med visuella 

bilder vilket kan innebära att eleven kan associera till något system denne redan har lärt sig att 

bemästra. Gerland & Aspeflo (2009) menar att bilderna som används måste kompensera för 

rätt funktionsnedsättning, annars fyller de ingen funktion för eleven.       
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Socialstyrelsen (2010) anser att kunnighet och förståelse kring vilka svårigheter barn som har 

autism eller autismliknande tillstånd är viktigt då dessa kan uttryckas på en mängd olika vis. 

Då barn med autism eller autismliknande tillstånd har stora individuella skillnader anser Lotta 

Abrahamsson (2010) att det inte bara finns en metod som är funktionabel för alla och inte 

heller en metod som fungerar i alla situationer. Att utgå från barnet och vilken metod den 

framhåller som bäst är sättet en skola bör arbeta och så länge den inte skadar barnet eller 

någon i dess närhet bör pedagogen fortsätta att arbeta så. Pedagogen bör vara flexibel och 

anpassa arbetet så att alla barn blir stimulerade och kan utvecklas. Gerland & Aspeflo menar 

att ”Med förståelse kommer ofta metoden av sig självt, medan metoder utan förståelse kan 

leda till ett mer mekaniskt bemötande där man riskerar att lägga skulden på barnet om inte 

metoden fungerar” (Gerland & Aspeflo 2009 s37).  Socialstyrelsen (2010) anser att det inte 

finns tillräckligt med forskning kring vilken metod som bäst möter upp dessa barn. Vidare 

menar Gillberg att oavsett metodval behöver dessa elever en pedagogik som stärker deras 

förmågor och kringgår deras svårigheter. Ett tydligt schema, träna en sak i taget samt få 

miljöbyten spelar stor roll för att barnet ska klara av skolgången. Helheten för dessa elever är 

av vikt och att ett bra samarbete utifrån delar i pedagogiken som eleven möter i skolan även 

arbetas med i hemmet. Socialstyrelsen (2010) menar att det krävs en kunnig personal som kan 

kartlägga behoven hos barnen för att skapa en gynnsam miljö som möter barnens behov. Här 

menar Gillberg att både den inre och yttre miljön i skolan är beroende av kontinuitet.     

Skolverket (2001) menar att en engagerad personal som är villig att samarbeta med eleven, 

hemmet samt kollegor är av yttersta vikt för att eleven ska utvecklas kunskapsmässigt men 

även fungera i skolan. Vidare menar Skolverket (2001) att klasstorleken är en avgörande 

faktor för hur pedagoger i grundskolan har möjlighet att anpassa för en elev med autism eller 

autismliknande tillstånd. De menar dock inte att storleken på klassen i sig är avgörande för 

hur barnens kunskapsutveckling ser ut, men att storleken påverkar på så vis att en stor klass 

gör att en pedagog utan någon assistent eller hjälplärare oftare känner sig stressad och 

utbränd. Indirekt påverkar därmed klasstorleken barnens lärande. Valet mellan om ett barn 

ska gå i en liten grupp eller i en klass i avseende på vart barnet får störst kunskapsutveckling, 

skriver författarna att den lilla gruppen enbart är bättre då den använder sig av andra 

arbetsformer, om inte barnets behov säger annat.  
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2.3 Inkluderingens för- och nackdelar 

Då elever med autism eller autismliknande tillstånd nu ska inlemmas i grund- eller 

gymnasieskolan ställer detta nya krav på hur skolans organisation där eleven hamnar 

inkluderar dem. Hur ser inkluderingen ut och hur kommer den att gynna eleven är viktiga 

frågor att fundera kring. Skolan bör ställa för- mot nackdelar utifrån elevens perspektiv. 

Diagnosen autism eller autismliknande tillstånd kan innebära att eleven har svårt med social 

kontakt samt relationer till andra vilket är mycket möjligt att den utsätts för då den inkluderas 

helt i en grundskole-, eller gymnasieklass. Att diskutera och ta upp relevant forskning kring 

inkluderingens för- och nackdelar anser vi är väldigt viktigt för att besvara vårt syfte med 

examensarbetet. Yvonne Karlsson (2007) menar att inkludering är ett ideal som är 

eftersträvansvärt och något som anses som politiskt korrekt. Dock menar hon att begreppen 

inkludering och exkludering är ideologiska och därför svåra att applicera in i skolans sätt att 

ordna elever.  Dennis Groth (2007) lyfter fram tre begrepp som forskaren anser har varit och 

är centrala inom den specialpedagogiska verksamheten; segregering, integrering och 

inkludering. Groths definition av begreppet integrering är ”… kan handla om att eleven går i 

en vanlig klass men får extra stöd enskilt eller i mindre grupp”, avseende segregering ”… 

innebär det oftast ett avskiljande från den ordinarie studiegruppen/ klassen”, med inkludering 

”… menas att eleven går i sin ordinarie klass och får sitt stöd där” (Groth 2007 s.33). 

När Salamanca-deklarationen (1994), som är en handlingsplan för undervisning av elever i 

behov av särskilt stöd, antogs av Förenta Nationernas medlemsländer fick begreppet 

inkludering ett internationellt erkännande menar Vislie enligt Claes Nilholm (2007). 

Inkluderingsbegreppet kom då att ersätta det tidigare begreppet integrering, ett begrepp som 

lanserades under 1960-talet. Skillnaden mellan de begreppen kan enligt Rosenqvist, som 

Nilholm (2007) benämner ses som att i inkludering anpassas helheten till delarna medan 

integrering anpassar delarna till en helhet. Rosenqvist menar vidare enligt Nilholm att 

integreringens delar inte är anpassade till delarnas egenskaper. Nilholm (2007) refererar till 

Thomas Skrtic och denne anser att inkluderingsbegreppet är av vikt i hela 

undervisningssituationen, det vill säga att hela undervisningssituationen bör anpassas efter 

elevernas individuella förutsättningar. Claes Nilholm (2006) poängterar att den sociala 

samarbetsarenan även är av vikt för den inkluderande tillvaron för eleverna. Ofta hamnar 
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begreppet i diskussioner rörande klassrumsnivå. Gemenskap är det han framhäver som 

viktigast för inkludering. Inkludering är enligt Skolverket (2009) en process och i den måste 

skolans organisation och arbetet i klassen anpassas efter varje barn. I processen måste hela 

skolan vara engagerad och skapa en miljö där barnet är en del av verksamheten och är 

accepterad. Dessutom måste barnet få möjligheten att nå de mål som krävs för ett godkänt 

betyg.  Peder Haug (1998) använder sig av inkluderande integrering som ett begrepp och 

anser att det är varje människas rätt att få gemensam undervisning i en klass oavsett 

individens förutsättningar. Forskaren menar att denna sociala rättvisa lägger grunden för att 

fungera socialt i samhället som vuxen. Abrahamsson (2010) menar att vissa är i behov av att 

vara med ”normala” barn för att utvecklas mer.   

Inga-Lill Vernersson (2007) menar att social inkludering är viktigt för att skapa en bra 

lärandemiljö för elever i skolan. Det motsatta, social segregering, kan få negativa följder i 

frågan om en bra lärmiljö för eleven och dess möjlighet att inhämta kunskaper. Dock menar 

hon att särskilda undervisningsgrupper för exempelvis elever med funktionshinder och/eller 

koncentrationssvårigheter kan betraktas som segregerade fast de ändå är integrerade på den 

vanliga skolan. Jakobsson & Nilsson (2011) nämner Eva Heimdahl Matsson som menar att 

det finns två olika sätt på hur skolan reagerar på elevers funktionsnedsättningar, antingen 

anpassas inte elevens undervisning efter dess förutsättningar eller så ses eleven som väldigt 

speciell vilket oftast leder till segregerande åtgärder. Hon anser att det bör finns ett tredje sätt 

att befästa den inkluderande tanken och detta genom att pedagogen får kompetens i hur denne 

ska bemöta elevers olikheter och ta ansvar för alla elever. För att nå målen med 

inkluderingstanken menar Vernersson att pedagoger behöver kompetensutvecklas inom det 

specialpedagogiska området. Men även är den enskilde pedagogens attityd till elever i behov 

av särskilt stöd en viktig faktor i ett inkluderande perspektiv. Egenskaper hos pedagogen 

såsom tålamod, uthållighet, nyfikenhet samt att kunna läsa av elever och anpassa sig efter 

stundens infinnande har stor betydelse för hur en inkludering kan lyckas väl.  

I en undersökning gjord av Skolverket (2009) angående inkludering eller exkludering inom 

grundskolan för barn med autism eller autismliknande tillstånd framkommer det att det finns 

tre olika områden av inkludering eller exkludering som spelar roll. Dessa områden är det 

rumsliga, sociala samt didaktiska. I undersökningen framkommer det att små permanenta 
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grupper exkluderar barn inom alla tre områden. På vissa skolor är eleven med en klass ibland 

och inkluderas då i något av de tre områdena. En kritik riktas dock mot att ett barn kan vara 

med i ett klassrum, rumsligt, men ändå exkluderas genom att den inte är med socialt eller 

didaktiskt. Barn med autism eller autismliknande tillstånd kan ha nytta av mindre grupper 

men enbart om individerna inom denna grupp är någorlunda likartade. Eftersom dessa barn 

ofta har någon ytterligare diagnos och kräver ytterligare behov är det svårt att skapa en sådan 

grupp. Undersökningsresultatet framhåller att en stor avgörande faktor för dessa elevers 

skolgång har att göra med hur skolans inställning till mindre konstellationer samt hur väl 

skolan är organiserad. I en liten klass kan det enligt Skolverket (2001) vara lättare att passa in 

och kunna koncentrera sig och för vissa barn är en liten klass den enda förutsättningen för att 

eleven ska kunna fullfölja sina studier. 

Alan Dyson & Alan Millward (2000) och Nilholm (2006) ser att det finns skillnader inom 

begreppet inkludering. De menar att det finns en svagare form av inkludering vilken de anser 

är eftersträvansvärd. Denna svagare form av inkludering ser forskarna som en längre 

pågående process där man inte har total segregering av elever i behov av särskilt stöd. Vidare 

poängterar forskarna att alla elever inte kan passa in i skolans ordinarie verksamhet.  

3. Tidigare forskning 

Här kommer vårt val av tidigare forskning att presenteras. Vi har i vårt undersökningsarbete 

sökt på orden autism, autismliknande tillstånd och inkludering i databaserna DIVA och Libris 

vid Örebro universitetsbibliotek. Då vi sökt efter relevant forskning för att kunna nå målet att 

besvara vårt syfte med studien har vi funnit att väldigt lite finns kring detta på 

avhandlingsnivå i och med att lagändringen som står i fokus för denna studie inte trädde i 

kraft förrän juni 2011. Forskning finns kring begreppen autism eller autismliknande tillstånd 

samt inkludering i relation till varandra, dock är forskningen inte kopplade till vad den nya 

lagändringen innebär för elever med autism eller autismliknande tillstånd. Vi anser här att vi 

funnit ett för oss veterligen nytt eller relativt outforskat fält inom detta område. Den forskning 

vi väljer att presentera är alla empiriska undersökningar utförda av forskarna själva, dels 

nationell forskning inom Sverige men även internationell sådan som är forskning vi funnit 

relevant i förhållande till vårt syfte. I Gun-Britt Tornberg (2006) samt Joshua K Harrower & 
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Glen Dunlap (2001) studier är inkluderingsbegreppet centralt, varav den förstnämnda 

forskaren ser en vikt i att kunna möta alla elever medan i den andre ligger fokus på barn med 

autism. Kristina Hellberg (2007 samt Yvonne Karlsson (2007) lägger fokus på särskilda 

anpassade undervisningsgrupper där den förstnämndas inriktar sig mot elever med en 

neuropsykiatrisk diagnos. Elisabeth Barrat (2005) behandlar hur barn i behov av särskilt stöd 

och främst de med autism möjliggörs stöd i den ordinarie skolundervisningen. Catrin 

Tufvesson (2007) har ett intresse för hur miljöfaktorer påverkar barn med autism i lärmiljön.   

I studien ”Bara man ser till barnens bästa” En studie av lärares yrkesetiska överväganden i 

en skola för alla” skriven av Gun-Britt Tornberg (2006) har denna som syfte att bidra till 

kunskap om hur pedagoger förstår och ser på uppdraget att möta alla elever på ett likvärdigt 

sätt oavsett bakgrund, förmåga och behov. Genom sin avhandling önskade Tornberg att få 

pedagogerna att möta elevers olikheter och ta hänsyn till alla elever i skolans verksamhet. 

Detta har forskaren sett som både en komplex och moralisk utmaning för pedagogerna. I 

resultatet kommer Tornberg fram till att pedagogerna behöver få en mer tydlig yrkesetisk 

inramning, både empiriskt och teoretiskt, för att de ska förstå och kunna hantera olika 

problem. Svaren från de intervjuade pedagogerna visade stor spridning kring begreppen 

inkludering/exkludering. Merparten av de intervjuade förespråkade inkludering, men dock 

hävdade ett par exkludering som en möjlig lösning, detta utifrån att de ansåg att vissa elever 

ibland behöver sitta i en mindre undervisningsgrupp för elevens bästa. För att detta skulle vara 

en bra lösning var det av vikt att eleverna själva påverkade detta beslut. Dock kan Tornberg i 

sin avhandling inte klarlägga eller bedöma med sin studie vad man ska göra och hur man ska 

göra för att nå fram till alla pedagoger. Ska man se till individen eller gruppens behov? Ska 

eleven vara inkluderad eller exkluderad? Tornberg anser att samtalen visar att pedagogerna 

behöver utveckla ett yrkesetiskt språk som ett reflekterande verktyg. Tornberg trycker på att 

förskolan och skolan måste organiseras så de inkluderar alla barn och elever. Forskaren har 

samlat in data med hjälp av samtal i 12 fokusgrupper, dessa grupper bestod av pedagoger från 

en förskola, grundskola och skolledare. Dessa fokusgrupper är ett slags gruppsamtal som kan 

ses som en kvalitativ undersökningsmetod. Forskaren använder sig inte av någon given 

analysmodell utan knyter an teorin till några begrepp och modeller utifrån en yrkesetisk 

teoribildning. I denna avhandling fokuseras det på att samtala och tänka kring elevers 
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olikheter och pedagogers uppdrag. I och med att det yrkesetiska innehållet är i fokus i 

samtalen så använder även Tornberg sig av tankar kring den normativa etiken som innebär 

vad som är en rätt handling och hur man bör agera. Detta eftersom pedagogerna i den 

vardagliga skolmiljön bör ta i beaktning och reflektera över de moraliska ställningstagandena 

de ställs inför.  

I Joshua K Harrower & Glen Dunlap (2001) studie som heter ”Including Children With 

Autism in General Education Classroom” vill de undersöka vilka strategier pedagoger kan 

använda för att lättare inkludera elever med autism i sitt klassrum samt se vilka fördelar som 

detta har för just dessa elever. De anser sig även ha funnit bra fördelar för att inkludering 

gynnar dessa och kommit fram till fyra stycken sådana. Dessa är ökat engagemang och social 

interaktion hos dessa individer, ökad förmåga i att kunna ge och ta i samband med de sociala 

interaktioner individen deltar i, ett utökat ”kompisnät” samt mer individuellt utvecklade 

studiemål gentemot andra barn med samma problematik men som befinner sig i en segregerad 

situation. Forskarna har funnit hur viktigt det är att pedagoger har kunskap om och tillgång till 

strategier med forskningsanknytning för att inkluderingen ska lyckas fullt ut. De ser även att 

ett bra förarbete av den som ska vara pedagog för en elev med autism är viktigt. Pedagogen 

måste få tillgång och lära sig förstå elevens starka sidor samt svagheter. Forskarna menar att 

dessa elever kan förberedas enskilt innan pedagogen ger en uppgift till hela klassen. Genom 

att göra detta har det också visat sig att eleverna, då är förberedda och har det lättare att 

interagera med andra klasskamrater då uppgiften ska utföras. En annan viktigt 

framgångsprocess som visat sig fungera väl är att eleverna genom att bedöma sitt eget 

handlande, ta ansvar för det och genom träning lärt sig skilja på lämpligt och olämpligt 

beteende kunnat acklimatisera sig. Genom att träna upp denna förmåga i att förstå sig själv 

och sitt handlande menar forskarna att det på sikt kan leda fram till en större möjlighet att 

eleverna blir mer självständiga och utifrån detta att de på sikt även klarar sig utan en assistent, 

både i klassrummet och utanför. 

Kristina Hellberg (2007) utgår i sin avhandling ”Elever på ett anpassat individuellt 

gymnasieprogram: Skolvardag och vändpunkter” från elever som går på ett särskilt anpassat 

gymnasieprogram. Eleverna är placerade i denna särskilda undervisningsgrupp utifrån deras 

neuropsykiatriska diagnos som de fått under sin skoltid. Hennes syfte med avhandling är att 
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undersöka och beskriva elevernas väg in på programmet och vad det kan betyda för eleverna 

att gå på ett särskilt gymnasieprogram. Vidare vill Hellberg genom att utgå från ett 

aktörsperspektiv även lyfta fram och analysera mötet mellan elever som anses vara i behov av 

särskilt stöd och gymnasieskolans organisation. Hellbergs intresse är riktat mot hur 

segregerade undervisningsgrupper har möjliggjorts och kan förstås när det gäller elever som 

inte passar in i gymnasieskolan. I sitt resultat av avhandlingen kommer Hellberg fram till att 

det bemötande som eleverna anser att de får i gymnasiets lärmiljö är avgörande för elevernas 

berättelse om deras skoltid och en vändpunkt i elevernas berättelser om deras skoltid. 

Eleverna hade innan de kom till gymnasiet en negativ bild av skolan, detta utifrån faktorer 

som segregering, det vill säga saknaden av klasskamrater. I sin tidigare skolmiljö kunde de ha 

undervisats i hemmet eller skolan men då enskilt. På gymnasiet menar eleverna att de 

upplevde en positiv lärandemiljö och att pedagogernas positiva bemötande, pedagogernas 

tilltro till eleverna samt det didaktiska upplägget hade gynnat dem. Elevernas syn på sig själva 

och sin diagnos har legat i fokus genom avhandlingen.  

Hellberg menar att kategorisering av olika diagnoser har stor betydelse för pedagogernas 

förhållningssätt gentemot eleverna. Eleverna har inte själva valt att bli kategoriserade men 

trots detta måste de förhålla sig till detta anser forskaren och problematiken kring 

individfokuseringens koppling till diagnosen. För Hellbergs avhandling är utgångspunkten att 

identiteten inte är fast och på förhand given, utan beroende på hur situationen i sammanhanget 

förändras. Forskaren har ett intresse för hur lärande sker och hur identitet skapas i ett specifikt 

sammanhang, därför utgår hon i sin avhandling från de två olika processerna; identitets- samt 

lärandeprocesserna. Enligt forskaren förhandlas och förvandlas identiteter och 

identitetsprocesser ständig i olika sammanhang. Det är i samspel mellan omgivning och 

individ som lärandet sker, det vill säga fenomenet är inte isolerat utan en social aktivitet.     

Elevernas skolsituation är i fokus i avhandlingen och i och med detta använder sig Hellberg 

av ett etnografiskt angreppssätt. Hellberg motiverar sitt val av metod utifrån Hammersley & 

Atkinson tolkning av etnografi, där dessa menar att etnografisk forskning utgår från den 

praktiska vardagen och att insamlingen av data ska ske i sitt naturliga sammanhang samt 

under en längre period. Forskningsprocessen inom den etnografiska metodiken ska sträva mot 
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öppenhet, detta inkluderar även intervjufrågornas karaktär. Hellberg har genomfört ett års 

fältarbete i form av observationer av elever i två särskilt anpassade gymnasieklasser samt 

intervjuat elever och pedagoger för att utifrån dessa samtal få en förståelse för den praktiska 

vardagen. Hon har gjort detta för att studera återkommande aktiviteter av interaktioner i 

klassrummet. Vidare har forskaren använt sig utav dokument, både kommunala och nationella 

där riktlinjer för arbetet med elever i behov av särskilt stöd anges. Dessa texter menar hon ger 

vägledning för politiska beslut kring arbetet med just dessa elever. Hon anvisar detta till 

policyetnografi och då främst forskarna Beach, Ekström och Gustavsson beskrivning av detta, 

då denna metod belyser hur olika beslut på politisk nivå nedtecknas för att sedan omsättas i 

läroplanen samt till den pedagogiska praktiken. Hellberg vill belysa de olika synsätten som 

används i det vardagliga skolarbetet för att hantera dessa elever som anses vara i behov av 

särskilt stöd. Hon vänder sig då till ett diskursanalytiskt perspektiv och menar då att språket 

spelar en viktig roll och fokus förskjuts från de enskilda aktörerna till de gemensamma 

användarna av språket. 

I avhandlingen ”Att inte vilja vara problem- social organisering och utvärdering av elever i 

en särskild undervisningsgrupp” har Yvonne Karlsson (2007) genomfört en undersökning 

som handlar om hur skolan organiserar verksamhet för elever i en särskild 

undervisningsgrupp. Avhandlingens genomgående syfte är att beskriva vad pedagoger, 

föräldrar, elever och elevernas tidigare klasslärare anser vara elevernas skolsvårigheter. 

Undersökningen speglar elevers vardag i en särskild undervisningsgrupp, och forskaren vill 

förstå deltagarnas aktörskap och vilken mening de själva tillskriver vardagliga återkommande 

aktiviteter. Det framkommer i resultatet att skolans verksamhet osynliggör den särskilda 

undervisningsgruppen och att elevernas delaktighet i skolaktiviteter är minimal. Resultatet 

visar att elevernas svar skiljer sig från de övriga då de säger att deras svårigheter är att inte 

kunna sitta still och koncentrera sig, att de ligger efter och att de är busiga och leker mycket 

medan tidigare klasslärare och pedagogerna definierar deras svårigheter genom att de är i 

behov av extra stöd och att de har skolsvårigheter samt att de är ”socialt handikappade”. De 

viktigaste resultaten är att den särskilda undervisningsgruppen osynliggörs på olika nivåer: på 

central nivå i kommunen och i den lokala skolpraktiken, och att eleverna har lågt aktörskap. 

Karlsson använder etnometodologiska utgångspunkter för att undersöka skolans organisering 

av den särskilda undervisningsgruppen och för att belysa pedagogers, elevers, föräldrars och 
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f.d. klasslärares beskrivningar som sociala aktiviteter. Orsaken till detta val ligger i att inom 

etnometodologin anses deltagarnas aktiviteter, tal och samspel, vara en del av att de är aktiva 

aktörer i konstruktionen av sin sociala värld, och forskaren anser att de etnometodologiska 

utgångspunkterna ger möjligheter att lyfta fram och synliggöra barns deltagande och 

aktörskap. Karlsson genomförde undersökningen under ett år genom fältarbete, inspelningar 

och intervjuer med fem elever mellan åldrarna 7-12 år, samt pedagoger, föräldrar och f.d. 

klasslärare. Karlsson har använt sig av en etnografisk metod i sin avhandling för att få 

ingående kunskaper om den särskilda undervisningsgruppen, detta för att forskaren anser att 

denna metod ger henne möjligheten att undersöka vilka aktiviteter som är centrala och 

återkommande för deltagarna.   

Elisabeth Barrat (2005) har skrivit studien Inclusion and exclusion of children with special 

educational needs och väljer att använda sig av aktionsforskning i sin studie och relaterar 

denna till bland annat Coghland & Brannick som beskriver det som ett syfte att bygga 

samarbete mellan forskaren och klienten. I sin studie vill Barrat undersöka hur skolsystemet i 

Singapore fungerar och hur barn med särskilda behov ryms inom detta system. Hon vill med 

sin undersökning få information om huruvida barn med (special education needs, förkortas 

SEN) ingår i den normala skolundervisningen och även vilket stöd de får där men även se om 

de var undantagna från den lokala skolan och i stället behöver gå i en specialskola. Barrat har 

valt att begränsa sig i avhandlingen och inriktar sig enbart till barn på det högfungerande 

intervallet för autism. I sin studie kommer Barrat fram till att föräldrar med barn i behov av 

särskilt stöd valde att placera sina barn i den ordinarie skolan. Barrat genomförde en intervju 

med en psykolog arbetandes hos ministeriet för utbildning (Ministry of Education, MUN) 

samt enkätundersökningar med föräldrar med barn i behov av särskilt stöd och med barnen 

själva. I den intervjun hon utfört framkom det att regeringen inte prioriterar och att 

lagstiftning saknas då det gäller arbetet och förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd. 

Dock har utbildningsdepartementet en föreskrivelse som menar att varje barn måste fritt 

accepteras inom den allmänna skolan oavsett ras, religion och inlärningsförmåga.   

Följaktligen alla barn med behov av särskilt stöd, oavsett vilken diagnos de har, måste tillåtas 

att delta i en vanlig skola, även om deras behov kunde vara mer lämpat för att gå i en 
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specialskola. Detta stärker en bild av att skolan i Singapore är mer inkluderande istället. Ändå 

väljer föräldrar att tiga om sina barns behov för att trygga en placering inom den ordinarie 

skolan. Inom den ordinarie skolan kan eleverna erbjudas särskilda anpassningar (SEA, 

engelsk förkortning för Special Exam. Arrangement) för att klara sina examina. Hur denna 

anpassning utformas beslutas av en grupp psykologer från bland annat 

utbildningsdepartementet. Den psykolog som forskaren intervjuat menar dock att de som 

bestämmer över vilka som ska få ta del av denna anpassning ser ganska hårt på vilka som har 

rätt att få hjälpen. Om det är så att en elev får denna hjälp beviljad så innebär det att eleven 

bland annat får extra tid för att slutföra tentor, möjlighet att sitta enskilt vid ett examenstest. 

Barrat har också funnit att lärarna, generellt, behöver se hjälp till kunskap om elever i behov 

av stöd som en bra möjlighet istället för att se det som en ytterligare arbetsuppgift. Lärarna 

behöver kunskap i att arbeta med barns uppförande och menar att detta då kanske kan leda till 

att eleverna slutas behandlas som om de var blyga eller ses som annorlunda. I sin studie 

framkommer det också att skolor kan ansöka om olika sorts hjälp men att de helt enkelt inte 

gör detta och att föräldrar inte vet om denna möjlighet.  

I avhandlingen ”Concentration difficulties in the school enviroment - with focus on children 

with ADHD, autism and down’s syndrome” har Catrin Tufvesson (2007) syftet att identifiera 

miljöfaktorer som påverkar barn med ADHD, autism och Downs syndrom och deras förmåga 

att under längre tid kunna fokusera och fungera i sin egen lärmiljö som de befinner sig i inom 

skolan. Forskaren menar att det på politisk nivå inte finns några specifika riktlinjer som utgår 

ifrån barn med de ovannämnda diagnosernas lärmiljö ska utformas i skolan. På politisk 

utbildningsnivå finns det däremot en önskan att skapa en skola för alla. Tufvesson menar 

också att hennes avhandling grundar sig i att skolan inte behöver tillföras mera resurser utan 

att studien i stället ska ge förslag på hur det går att ordna undervisningsmiljöerna på bästa 

möjliga vis utifrån dessa elevers individuella behov. Resultaten visade bland annat på olika 

slags påverkan beroende på vilken funktionsnedsättning barnen hade. Det påvisades att 

miljöaspekter såsom fasadöppningar, passager mellan rum, utsikt, akustik, inredning, 

utsmyckningar, hur sittplatserna var arrangerade samt storleken på klassen och klassrummet 

kunde påverka barnens förmåga att koncentrera sig, både positivt och negativt.  Resultaten av 

denna studie belyste också svårigheterna med att använda befintliga klassrum till barn med 

nedsatt kognitiv förmåga i syfte att stödja deras olika behov. En slutsats som kan dras är att de 
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här barnens förmåga att koncentrera sig påverkas av faktorer i deras lärmiljö, som behöver tas 

med i beräkningen vid planeringen av skolbyggnadens utformning. Vidare kunde slutsatsen 

dras att denna kunskap bör implementeras i byggprocessen. Det teoretiska ramverk Tufvesson 

använder sig av är baserad på the HEI-model (the Human Eniviroment Interaction model), på 

svenska (en modell för interaktion mellan människa och miljö). Denna grundar sig på att 

miljön och dess faktorer såsom fysiska och sociala variabler, val av aktivitet påverkar barnets 

emotionella sfär.  

Tufvesson har valt att dela in sin avhandling i fyra delar, fyra empiriska studier. I studie I så 

mätte forskaren tiden (i minuter) som eleverna mäktade med att sitta på sin plats och fokusera 

på den uppgift de skulle utföra. Studie II använde forskaren som underlag för att kunna 

formulera generella principer och slutsatser för varje typ av handikapp ifråga om 

påverkansfaktorer i skolmiljön. Lärare och personliga assistenter kontaktades i den första 

studien, detta för att de dagligen arbetar med de barn som avhandlingen behandlar. I den 

andra studien kontaktades personer på Barn- och vuxenhabiliteringen. Detta för att få en 

annan bild av barnen då dessa personer har en annan relation till barnen. Alla dessa iblandade 

kontaktades genom frågeformulär. I den första studien svarade 125 och i studie II så svarade 

137 stycken. Tufvesson motiverar också varför hon inte valde att lyssna till vad eleverna som 

ingick i hennes studie hade att säga, då hon menar att dessa barn på grund av sina diagnoser 

och deras svårigheter med tid och rum, kommunikation och sociala förmåga är svåra att fråga 

och samtala med. Hon ville inte komma in och förändra och experimentera i deras fungerande 

vardag. Så valet av de hon vände sig till grundade sig i att personalen som dagligen möter 

dessa elever besitter kunskaper och erfarenheter som Tufvesson ansåg tillräckliga för att 

skapa en rättvis bild av barnen.  I den tredje studien skedde sex observationer av grupparbeten 

och forskaren observerade utan att delta huruvida eleverna hade förmågan att koncentrera sig 

på de uppgifter de hade att göra. Den fjärde studien hade som syfte att hitta var i 

byggnadsprocessen, kunskaper om faktorer som skapar en bra lärmiljö i den fysiska miljön 

för barn med ADHD, Downs syndrom och Autism kunde tillämpas. Studierna I-III och 

resultatet från dessa skulle implementeras på studie IV för att vara en hjälp för hur eleverna i 

avhandlingen kunde hjälpas att koncentrera sig i en skolmiljö. 
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En faktor som framkommer i ett par av de studier vi valt (Tornberg, Barrat  samt Hellberg) är 

att kompetens hos pedagogerna är av vikt för att klara av arbetet med elever som är i behov av 

särskilt stöd. Alla dessa forskare har som gemensamt att kompetensen hos personalen är 

viktigt. Tornberg fick fram att pedagogerna sökte ett gemensamt yrkesetiskt språk som ett 

reflekterande verktyg för att gynna deras arbete. Barrat kom fram till att pedagogerna är i 

behov av mer kompetens för ett lyckat arbete. Hellberg fann i resultatet av sin studie att 

eleverna fått en mer positiv bild av sin skolgång och att en av orsakerna berodde på hur 

pedagogerna bemött dem men även att det didaktiska upplägget gynnat dem. Flera av 

forskarna (Tornberg, Harrower & Dunlap, Hellberg, Karlsson samt Barrat) har i sina resultat 

sett fördelar med inkluderingen. Harrower & Dunlap har även poängterat att pedagogerna 

behöver få kunskap om inkludering med forskningsanknytning för att inkluderingen ska 

lyckas fullt ut. Karlsson väljer att lyfta fram hur en särskild undervisningsgrupp som 

exkluderas lätt osynliggörs på olika nivåer både utom och inom skolan och menar att det får 

negativa effekter för eleverna inom dessa grupper. Tufvesson fann i sitt resultat hur viktig en 

lärmiljö är för den enskilde individen. Det forskaren kom fram till var att det för hennes 

gällande undersökningsgrupper saknades politiska riktlinjer för hur lärmiljön skulle utformas 

men att det istället fanns en tanke kring en skola för alla på politisk nivå. De faktorer som 

olika forskare lyft fram ovan, vikten av kompetens kring elever i behov av särskilt stöd hos 

pedagogerna, fördelarna med inkludering samt kunskap om inkludering och utformandet av 

en gynnande lärmiljö, grundar sig i undersökningar kring elever med autism eller 

autismliknande tillstånd. Dessa delar är faktorer som enligt författarna påverkar skolgången 

för elever med autism eller autismliknande tillstånd. Den forskning som vi funnit och som 

berör elever med autism eller autismliknande tillstånd samt deras skolgång är forskning som 

är gjord innan den skollagsändring som står i fokus för denna studie trädde i kraft. Forskning 

finns kring begreppen autism eller autismliknande tillstånd samt inkludering i relation till 

varandra och lagändringen aktualiserar frågan och denna forskning i allra högsta grad för 

elever med autism eller autismliknande tillstånd. Vi finner att forskningen ger den ändrade 

skollagen stöd då det blivit ett faktum att dessa elever med autism eller autismliknande 

tillstånd nu ska inkluderas grund- och gymnasieskolan. Vi önskar med denna studie att 

upptäcka huruvida aktörerna anser sig ha tillgång eller avsaknad till de ovan nämnda 

faktorerna som ur forskningen lyfts fram samt hur aktörerna uppfattar att deras skolor 
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förberett sig inom organisationen det vill säga förberett sig med inkluderingen av elever med 

autism eller autismliknande tillstånd.  

 

4. Syfte och frågeställningar 

I juli 2011 trädde den nya skollagen igenom. Den beskriver att barn med autism eller 

autismliknande tillstånd inte längre får tillhöra grund- eller gymnasiesärskolan om de inte 

även har diagnosen utvecklingsstörning. Hösten 2011 påbörjade dessa berörda elever sin 

skolgång utifrån nya krav men även möjligheter. Grundskolan eller gymnasiet som 

organisation skulle från hösten 2011 ha dessa elever i sin organisation och även se till att 

dessa elever nådde upp till målen för de olika ämnena. Möjligheten till att placera dessa elever 

i särskolans organisation om det passar dem bättre styrks i skollagen och genom beslut av 

huvudman, men eleverna ska ändock läsa utifrån de mål som grund- eller gymnasieskolan 

ställer på dem. Socialstyrelsen (2010) beskriver att funktionsnedsättningar såsom autism eller 

autismliknande tillstånd kan innebära begränsningar i relation till omgivningen samt i 

vardagen. Att inkludera elever med autism eller autismliknande tillstånd i grundskole- eller 

gymnasieklass och få dem att lyckas att nå målen ställer krav på organisationen runt omkring 

denna elevgrupp. I bakgrunden och den tidigare forskning fann vi faktorer som olika forskare 

ansåg relevanta. Där lyftes den enskilde pedagogens människo- och kunskapssyn fram som 

viktig faktor. Pedagogens kompetens kring hur det är att arbeta med elever som har diagnosen 

autism eller autismliknande tillstånd är också en primär beståndsdel. En annan betydelsefull 

faktor som påverkar är hur klassammansättning är och hur elevens skolschema är utformat. 

Ytterligare en faktor är hur bunden eleverna är till ett klassrum eller om de är tvingade till 

dagliga förflyttningar för att hämta material i skåpet, ha andra lektioner på annan plats etc.  

För att besvara vårt syfte behöver vi intervjua ett antal utvalda personer. Dessa är skolchef, 

personer med expertkunskaper i autism (personal hos SPSM), specialpedagoger, rektorer samt 

pedagoger, mer kring detta urval redogörs senare i avsnittet urval. En elevs skolgång påverkas 

av olika instansers och personals tyckande. Med detta menar vi att eleven är del av en stor 

organisation där olika personer påverkar eleven direkt eller indirekt. Till denna studie önskade 
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vi att få med personer inom olika befattningar men med direkt eller indirekt koppling till 

skolans värld och som även var av intresse för studiens syfte. Eftersom vi gärna ville se en röd 

tråd i studien utifrån hur lagförändring tolkats från politisk nivå ner till den enskilde 

pedagogen ville vi gärna ha personer från högsta till lägsta nivå också. Genom att lyfta fram 

de ovan nämnda personernas tankar och uppfattningar anser vi att vi får en bredare bild av hur 

skolgången kan komma att utformas för elever med autism eller autismliknande tillstånd. Det 

vi söker är inte fakta utan vi önskar få reda på de intervjuades subjektiva uppfattningar utifrån 

respektive persons erfarenhet samt kompetenser.  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka aktörernas tankar och uppfattningar kring 

hur kommunen och skolan har organiserat sig för att ta emot och inkludera samt arbeta med 

elever med autism eller autismliknande tillstånd i grund- och gymnasieskolan utifrån den nya 

skollagsförändringen. Syftet är vidare att undersöka vilka möjligheter den undervisande 

personalen har eller anser sig behöva för att kunna genomföra sitt uppdrag. Frågeställningar: 

 Vilka uppfattningar finns kring inkludering och vad betyder dessa i relation till den 

lagändring som berör elever med autism eller autismliknande tillstånd? 

 Vad krävs av den enskilde pedagogen samt skolan som organisation i det dagliga 

arbetet för att möta eleverna med autism eller autismliknande tillstånd i skolan? 

4.1 Avgränsning 

I och med den nya lagändringen nämns det att individer med autism eller autismliknande 

tillstånd inte längre har rätten att tillhöra särskolan om de inte även har en 

utvecklingsstörning. En diagnos som inte alls inte nämns är personer som har Aspergers 

syndrom. Detta kan bottna i att diagnosen är på väg bort från och med 2013, och istället 

kommer det heta autismspektrumtillstånd (Anna Carling, 2011). Därför väljer vi att avgränsa 

oss till att använda och skriva kring begreppen autism eller autismliknande tillstånd. 

Ytterligare en avgränsning som vi medvetet valt att göra är att inte intervjua barn med autism 

eller autismliknande tillstånd. En orsak till detta är för att vi inte vill anlägga dem pressen att 

behöva ställa upp i en tidskrävande intervju som ställer krav på dem att kunna svara. Vi har 

därför utifrån vårt syfte valt att intervjua personer med anknytning till elever med autism eller 
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autismliknande tillstånd eller med anknytning till deras skolgång. Dessa personer har antingen 

direkt eller indirekt kontakt med eleverna.   

5. Teori 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som studien utgår ifrån och i vilket 

sammanhang resultaten ska sättas in. Studien har sin utgångspunkt i det systemteoretiska 

perspektivet samt den utvecklingsekologiska modellen som kan kopplas samman med det 

systemteoretiska tankesättet. I vår studie ser vi det systemteoretiska perspektivet som ett 

organisationsteoretiskt perspektiv men vi ser att detta måste kompletteras med en teori som 

behandlar individ-samhälle-miljö.  

5.1 Systemteoretiska perspektivet 

Bengt Abrahamsson & Jon Aarum Andersen (2005) menar att utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv är organisationen en del av ett samhälleligt system och beroende av systemet och 

omvärlden. Organisationen kan ses som en struktur, som försöker motsvara och anpassa sig 

till olika utomståendes krav, vilket vi exempelvis menar kan motsvara politiskt lagda 

styrdokument och riktlinjer som exempelvis följt med den nya skollagsförändringen. Enligt 

Oscar Öquist (2008) innebär tänkandet inom systemteorin att se världen i helheter som har 

gemensamma egenskaper. Öqvist hänvisar till Senge som menar att det behövs ett ramverk av 

helheter där sambanden kan utläsas och mönster av förändringar behövs för att skapa en 

lärande organisation, vilket innebär att det skapas en medvetenhet kring att se helheter och 

inte skilda delar. Det är av vikt att det finns kopplingar mellan dessa delar och kopplingarna 

kan vara normer och värden. Även Liv Gjems (1997) poängterar att förändringar i de olika 

delarna i ett system kan leda till påverkning av en annan del av systemet. Ett socialt system 

har enligt Gjems både en inre och en yttre styrning där den inre framträder i samverkan och 

påverkan mellan de olika delarna i ett system medan den yttre styrningen exempelvis kan vara 

politisk och ekonomisk påverkan utifrån. Begreppet systemteori beskriver Lars Svedberg 

(2007) som att: ”Systemteorin har ambitionen att beskriva skeenden mellan individer i grupp 

eller mellan olika grupper i en organisation eller mellan olika organisationer” (Svedberg 2007 

s. 49). Vidare menar han att systemteori inte kan förklaras av den enskilde individens enskilda 
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egenskaper. Istället menar forskaren att teorin ser det mänskliga handlandet och de mänskliga 

problemen som något som sker och uppstår i ett samspel mellan människor, en slags process 

som både Svedberg samt Öquist ser som ett cirkularitetsbegrepp. Begreppet innebär en 

fokusering på gemensamma påverkningsprocesser där händelser är beroende av varandra och 

orsakerna kan vara fler än en, ett icke linjärt orsak – verkan perspektiv. Eftersom vi i vårt 

syfte även rör oss på organisatorisk nivå anser vi att det är av vikt att ha en teori som kan 

belysa hur den inre och yttre styrningen påverkas av varandra. Ett helhetstänk där varje 

enskild del påverkar och förändrar helheten. I vår studie innebär detta att lagar, styrdokument 

och bestämmelser är en del, skolchefen är en del, rektor är en del, specialpedagogen är en del 

samt pedagogen en annan. Den allmänna kritiken mot systemteorin bottnar i att det är svårt 

och ibland även omöjligt att förklara varför vissa saker och ting sker eller varför det finns 

samband mellan dessa. Kritiker understryker att systemteorin inte gör det möjligt att 

kontrollera effekterna av olika insatser, samt hur de påverkat varandra. Inom teorin är det 

cirkulära tänkandet i fokus och det är svårt att hitta några linjära förklaringar med specifika 

sanningar samt utmärkande orsakssamband (Malcolm Payne, 2002).  

5.2 Utvecklingsekologi 

Thomas Nordahl m.fl. (2007) skriver om upphovsmannen Urie Bronfenbrenner som ligger 

bakom utvecklingsekologin. Enligt Bronfenbrenner har hans modell som syfte att förstå 

samspelet mellan individ och samhälle. Enligt Dagmar Lagerberg & Claes Sundelin (2000) 

ska modellen inte bara ses som en framställning av sociala och samhälleliga sammanhang 

utan även vara ett verktyg för att få djupare förståelse av samspelet mellan barn, familj och 

samhället samt upptäcka nya relationer mellan individer, grupper och sociala inriktningar. 

Vidare anser de att modellen är av vikt då den visar oss komplexiteten med utvecklingen, och 

kan ge förståelse för hur det kommer sig att ett barn blir hindrat i sin utveckling och 

möjligheten till problematisering samt hur alternativa åtgärder till förändring kan ses. Gunvor 

Andersson (2002) menar att utvecklingsekologin kan ses som en övergripande teoretisk 

modell, som ska hjälpa oss att förstå betydelsefulla och väsentliga förhållanden i miljön. 

Dessa kan ses som hjälpmedel för att gynna en persons sociala utveckling samt dennes 

interaktion med omgivningen. Enligt forskaren menar Bronfenbrenner att individ och 

omgivningsfaktorer samspelar med varandra. Bronfenbrenner menar att barnet som ett subjekt 
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i sig utvecklas och påverkar sin egen omgivning. Utvecklingen sker i en kontext, det vill säga 

sammanhang menar han. Vidare anser han att utvecklingsekologin står för begreppet miljö, 

men det är inte enbart den direkta miljön som påverkar ett barn, utan hela omgivningen i ett 

större sammanhang. Bronfenbrenner har delat upp sättet att se på detta i nivåer. Han använder 

sig av nivåerna: mikro-, meso-, exo- och makronivå. I mikronivån är barnet i centrum 

tillsammans med dess närmiljö exempelvis familjemedlemmar och jämnåriga men detta kan 

sedermera utvecklas och gälla skolan. Nästa nivå, meso, är relationer mellan olika miljöer 

som barnet befinner sig i vid en viss bestämd tidpunkt centralt. De erfarenheter barnet får med 

sig från den skolmiljö den befinner sig i påverkar i sin tur hur barnet samspelar med 

exempelvis föräldrar och syskon i hemmet men även tvärtom. Utanför barnets egen närmiljö 

finns andra indirekt påverkande miljöer för barnet. Det vill säga samhället, massmedia, 

föräldrars arbete, syskons och kamraters miljöer. Denna nivå är den så kallade exonivån. 

Makronivån är den yttersta nivån. I denna nivå är det biologiska, psykologiska och sociala 

faktorer såsom; lagar, ekonomi, religion, politik, kultur och historia, den rådande 

samhällsandan som påverkar barnets utveckling. Alla dessa nivåer, vilka alla behöver ses och 

tas hänsyn till vid barns utveckling, kan inte finnas oberoende av varandra. Beroende vilka 

relationer ett barn utvecklar, påverkar nivåerna mer eller mindre varandra och får i sin tur 

konsekvenser för barnet (Andersson, 2002). Om dessa nivåer inte stämmer överrens 

sinsemellan kan det enligt Philip Hwang & Björn Nilsson (2003) leda till att barnet slits 

mellan dessa nivåer vilket kan leda till problem med självbilden och sin egen tillhörighet.  

För att koppla detta till detta examensarbete ser vi att när det gäller barn med autism eller 

autismliknanden tillstånd är det som tidigare forskning visar viktigt att delarna i deras liv hålls 

samman och hjälper dem i deras vardag. Utveckling av deras sociala förmågor är viktig för att 

det ska fungera för dem i skolan. När dessa barn tagit klivet in i en ny arena, den inom skolans 

verksamhet i samband med att lagen för deras skolplacering förändrades så är behovet ännu 

större att nivåerna som Bronfenbrenner beskriver i sin teori fungerar sinsemellan för barnet 

och som ovan beskrivet så tar barnet med sig erfarenheter från skolan till hemmet och 

tvärtom.  



24 

 

6. Metod 

I metodkapitlet presenteras forskningsmetoden som vi använder för studien. Sedan 

presenteras undersökningen med urval, genomförande samt analysmetod. Vidare förs en 

diskussion om studiens reliabilitet och validitet. 

6.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Användningen av det kvalitativa synsättet är vanligt enligt Karin Widerberg (2002) inom den 

kvalitativa forskningen som i stor utsträckning ligger på att beskriva och skildra egenskaper 

hos en företeelse samt införskaffa kunskap kring hur upplevelser och uppfattningar hos 

människor utformas. Inom den kvalitativa forskningen undersöks ofta händelser, fenomen och 

åsikter kring outforskade områden där fenomenen oftast är abstrakta och kunskapen kring 

dem är bristfälliga. Genom en kvalitativ metod kan det insamlade materialet visa på mer djup 

och detaljrikedom då samtal med olika människor kan leda till att olika nyanser av ett begrepp 

framställs (Pål Repstad, 2007). I vår studie kan autism samt inkludering vara begrepp där det 

uppträder många olika tolkningar och åsikter, vilket gör det lämpligt att undersöka genom 

kvalitativa metoder. Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009) menar att det är ur den 

intervjuades perspektiv och dennes syn på verkligheten som den kvalitativa forskningen 

syftar. Forskarna ser även att det i den kvantitativa metoden inte går att finna andemeningen 

eller kvalitén i det som ska undersökas utan här är kvantifierbara resultat och statistik centrala. 

Vi anser att vi i vår studie har som mål att undersöka de intervjuades tankar och uppfattningar 

vilket innebär att en kvantitativ metod med generaliserbara resultat saknar möjlighet att finna 

en djupare förståelse av de intervjuades tankar och uppfattningar.  

6.1.1 Intervjuer 

Runa Patel & Bo Davidsson (2011) anser att syftet med en kvalitativ intervju är att ta reda på 

samt upptäcka den intervjuades uppfattningar kring ett fenomen, vilket är vårt syfte med 

studien. Forskarna antyder att den kvalitativa intervjun är en komplex process och att det finns 

en rad olika aspekter behandlade för hur en sådan intervju ska kunna utföras. Repstad (2007) 

talar om det viktiga med att analysera och tolka det framkomna resultatet då en kritik finns 

riktad mot intervjumetoden i sig. Forskaren menar att aspekter som sociala och materiella 
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strukturer och ramvillkor negligeras till förmån för den intervjuades individuellt sagda åsikter. 

Frågorna som ställs bör därför enligt Repstad beröra intervjupersonen i en viss situation, det 

vill säga är realistisk för denne och att inte frågorna är för allmänna. Idar Magne Holme & 

Bernt Krohn Solvang (1997) poängterar också detta och menar att det är en klar fördel när 

undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal.  

När intervjufrågor ska utformas finns två viktiga aspekter enligt Patel & Davidsson (2011) att 

tänka på, nämligen standardisering samt strukturering. Standardisering innebär att frågorna 

formuleras i en inbördes ordning och graden av standardisering kan vara låg eller hög 

beroende på vad jag som intervjuare önskar för resultat av den intervju som utförs. Vad gäller 

huruvida en intervju är strukturerad eller ej är också av stor vikt. En strukturerad intervju ger 

inte informanten utrymme för friare svar medan en ostrukturerad sådan skapar möjligheter för 

detta. Holme och Solvang menar att det inte ska finnas för mycket styrning från forskarens 

sida vid en kvalitativ intervju och de anser att standardiserade frågeformulär inte ska 

användas. Detta grundar de på att de synpunkter som framkommer under en intervju är ett 

resultat av den intervjuades egna uppfattningar. Dessa anser att den intervjuade därför själv 

bör få styra intervjun. Grunden till våra intervjufrågor bottnar de två frågeställningar vi vill 

besvara i denna uppsats. Utifrån de två frågeställningarna fann vi faktorer såsom inkludering, 

kompetens, lärmiljö och organisering som väsentliga utgångspunkter till våra intervjufrågor. 

Innan en intervju sker menar Holme & Solvang att den som ska utföra intervjun har en 

uppfattning om vilka faktorer denne anser är av vikt. Dessa har skrivits ner i någon form av 

intervju-, manual, guide eller handledning. Holme & Solvang menar att det är viktigt att dessa 

tre ovannämnda dock täcker de områden de ska beröra men att de inte behöver följas till 

punkt och pricka. Repstad (2007) menar att en intervjuhandledning måste kunna anpassas och 

förändras. Han trycker också på att den kvalitativa intervjun måste vara helhetsorienterad men 

samtidigt målinriktad. För att en intervju ska vara bra krävs det en grundlig planering. Ska 

frågorna ställas till flera personer är det viktigt att informera de som ska intervjuas inom 

vilken referensram intervjun ska hållas, för att det i slutändan ska bli lättare att analysera 

materialet. I våra intervjuer tillkom följdfrågor, individuellt baserade utifrån de intervjuades 

svar för att deras upplevelser och erfarenheter lättare ska kunna lyftas fram (se bilaga 2).    
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6.2 Undersökning 

6.2.1Urval  

Vår undersökning genomfördes i en kommun med ca 30000 invånare. Inom kommunen finns 

sju F-5 skolor, tre 6-9 skolor samt ett gymnasium. Väldigt tidigt insåg vi att vårt gällande 

syfte skulle komma att omfatta en rad personer men med olika roller inom skola och 

utbildning. Bronfenbrenners teori utgår från fyra olika nivåer (mikro, meso, exo, makro), 

nivåer som barnet berörs indirekt eller direkt av. Detta gjorde att vi valde aktörer som 

innefattas inom dessa olika nivåer. Då vi även använder oss av systemteorin finner vid den 

lämplig att använda då Svedberg menar att ”Systemteorin har ambitionen att beskriva 

skeenden mellan individer i grupp eller mellan olika grupper i en organisation eller mellan 

olika organisationer” (Svedberg 2007 s. 49).  Utifrån detta ansåg vi att vi behövde intervjua 

skolchef, personer med expertkunskaper i autism (personal hos SPSM), specialpedagoger, 

rektorer samt pedagoger. Vi såg även att dessa behövdes delas in i tre undersökningsgrupper, 

för att de bland annat i sina yrkesroller har olika arbetsuppgifter. På så sätt ville vi se hur 

tankarna kring den nya lagändringen gällande elever med autism eller autismliknande tillstånd 

tolkas, och används av de olika aktörerna. På detta vis ansåg vi att vi fick en övergripande 

syn, en helhetssyn på hur något som först definieras på politisk nivå (skollagen) och vidare 

ner i systemet till den enskilde pedagogen och i slutändan eleverna som indirekt behandlas i 

detta arbete.  Urvalet av vilka yrkespersoner som skulle intervjuas var inte svårt men att finna 

personer inom dessa roller blev mer ett detektivarbete för oss, därför är inte urvalet något som 

är slumpmässigt genomfört. En motivering till detta är att de pedagoger vi behövde intervjua 

behövde i sin tur arbeta med elever med autism eller autismliknande tillstånd. Valet av 

specialpedagoger samt rektorer grundades på att de förstnämnda arbetar med elever väsentliga 

för vår undersökning, medan rektorerna i dessa fall har elev/eleverna inom sin organisation. 

Valet av skolchef föll sig naturligt i och med att kommunen enbart har en sådan. Valet av den 

som skulle intervjuas inom SPSM blev också enkelt då vi behövde någon med kunskaper 

inom gällande ämne för studien. Urvalet skedde därför utifrån av vad Bernt Gustafsson (2004) 

kallar för ett bekvämlighetsurval, vilket är ett icke slumpmässigt urval.    
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6.2.2 Genomförande  

De etiska principer som är framtagna av Vetenskapsrådet (2002) ska följas i all typ av 

forskning där dessa har som syfte att ge normer mellan forskaren och informanten. Det finns 

fyra etiska krav forskaren bör följa, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren måste 

informera informanten om följande; undersökningens innehåll, deltagande på fri vilja samt 

rätten att när som helst avstå intervjun. Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär 

informantens val att vilja deltaga överhuvudtaget. Det tredje som är konfidentialitetskravet 

vilket handlar om sekretessen som råder. Inga uppgifter om informanten utlämnas. När det 

gäller nyttjandekravet som innebär att den information som framkommer och som enbart har 

med gällande intervju att göra får enbart användas till detta. Den får därmed inte användas i 

annan undersökning. 

I denna studie tillfrågades de tilltänkta intervjupersonerna via mail samt vid vissa fall 

personlig kontakt. Varje tilltänkt person fick ett informationsbrev via mail (se bilaga 1) där 

syftet med studien framlades, vad deras medverkan innebar samt att de själva kunde välja att 

vara delaktiga eller inte. Varje intervjuperson informerades vi intervjutillfället om att de var 

anonyma, att deras intervjusvar enbart ska användas till denna studie samt att det inspelade 

materialet raderas efter studiens godkännande. Intervjuerna utfördes på platser som de 

intervjuade själva valt och alla platser hade en lugn atmosfär.  

Före intervjuerna valde vi att genomföra en pilotintervju, för att kunna ändra intervjufrågorna 

om vi märkte att de var felaktigt utformade. Pilotintervjuerna utfördes på en pedagog och en 

rektor. Intervjufrågorna diskuterades även av handledaren till detta examensarbete. Enligt 

Patel & Davidsson (2011) är det viktigt att låta testa sina intervjufrågor eftersom detta leder 

till att intervjuaren kan se om frågorna är relevanta eller inte. En pilotintervju bör enligt 

författarna genomföras på personer som tillhör samma kategori som de som senare ska 

intervjuas. Efter pilotintervjun samt handledarens hjälp ändrades en del av de inledande 

frågorna för att få en bättre och mer öppen inledning för dem som intervjuades.  
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Alla intervjuer genomfördes av oss båda, vi ansåg att detta var ett sätt att höja tillförlitligheten 

då nu en av oss hade möjligheten att anteckna under intervjun. Vid intervjutillfället användes 

en diktafon för att spela in intervjun vilket gav oss möjligheten att kunna fokusera helt på 

dialogen med intervjupersonerna.  

6.2.3 Analysmetod 

Vi har i vår studie använt hermeneutiken som ett verktyg, tolkningsmetod för att analysera 

våra intervjuer. Enligt Patel & Davidsson (2011) är hermeneutiken en tolkningslära som ser 

till helheten vilket innebär att våra tidigare erfarenheter samt vilka förutsättningar vi haft 

påverkar oss och leder till att vi aldrig kan vara helt objektiva i vår tolkning. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) studerar denna tolkningslära tolkning av texter där fokus är att få en helhet 

och en förståelse av en texts mening. Per-Johan Ödman (2007) menar att begreppet text idag 

även kan innebära diskurser och handlingar. Steinar Kvale (1997) menar att hermeneutiken 

kan användas som en metod vid analysen av kvalitativa intervjuer, där forskaren vill skaffa 

sig en helhetsuppfattning av sina intervjuer genom att först läsa dem. Att sedan se mönster, 

teman eller särskilda uttryck gör att forskaren går ner på en delnivå som sedermera ska hjälpa 

denna att analysera helheten återigen genom att forskaren fått en djupare förståelse för 

delarna. Ödman och Patel & Davidsson menar att all tolkning från en forskare är subjektiv 

och görs utifrån den egna förförståelsen av ämnet. Denna förförståelse samt en forskares 

intryck, tankar och kunskap ska ses som en tillgång för att tolka och förstå forskningsobjektet. 

Vår förförståelse grundar sig dels på direkt och indirekt arbete kring elev inom 

autismspektrumet men även genom studier och litteratur rörande ämnet inom utbildningen till 

specialpedagoger.  

I vår kvalitativa studie använder vi hermeneutiken genom att vi utgår från helheten, 

intervjuutskrifterna, och därefter granskar vi och letar efter teman/särskilda uttryck i de delar 

som framkommer i vardera intervjuutskrift för att få en djupare förståelse, för att sedan tolka 

detta i sin helhet igen. I vår studie har vi utgått från vårt syfte samt frågeställningar när vi 

kategoriserat utsagorna. De utsagor vi ansåg ha relevans till en viss forskningsfråga sorterades 

in under en viss huvudkategori. Inom dessa kategorier bildade vi sedan teman, underrubriker 
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för att hitta minsta gemensamma nämnare i utsagorna. De huvudkategorier samt 

underrubriker vi kom fram till var följande; 

 Fördelar och nackdelar med inkludering 

 Definition av inkludering 

 Sociala behov 

 Organisering 

 Faktorer som pedagoger anses behöva för att eleven ska nå målen 

 Anpassningar för pedagoger 

 Inkluderande åtgärder i lärmiljön 

 Organisatoriska lösningar 

Ödman (2007) menar att hermeneutiken är en cirkulerande process där forskaren införskaffar 

sig ny kunskap hela tiden genom dialoger och verkligheten och detta medför att denna nya 

kunskap kan innebära att olika följdfrågor ställs vid varje dialog. I vår studie kan detta 

innebära att följdfrågorna under intervjuerna kan komma att vara olika då vår förförståelse 

kring det vi undersöker kommer att ändrats under vägens gång. Enligt Kvale (1997) kan den 

hermeneutiska metoden genom tolkning, meningsskapande och förståelse leda till kunskap. 

En forskares förkunskaper får därför betydelse eftersom en forskare inte är helt neutral.  

6.3 Reliabilitet och validitet 

Kirsti Malterud (1998) menar att begreppen reliabilitet och validitet handlar om insamling 

samt analys av den data som är av relevans för en studie. Vidare menar Malterud att det 

handlar om att beskriva hur insamling skett och bearbetats samt att data bearbetats på ett 

hederligt och systematiskt vis. Patel & Davidsson (2011) menar att reliabilitet skiljer sig åt 

mellan kvantitativ- och en kvalitativ studie. Där den kvantitativa studiens reliabilitet bygger 

på bra instrument, en gedigen teoriunderbyggnad samt en bra noggrannhet under 

mätningsprocessen. I den kvalitativa studien, som är relevant för oss, menar forskarna att 

fokus ligger på att upptäcka, tolka och förstå olika företeelser samt beskrivningen av dessa. 

Vidare anser forskarna att varje kvalitativ studie är unik i och med att dessa är så 

variationsrika. Det viktiga är att forskningsprocessen noggrant beskrivs i alla steg, från 
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problemområdets uppkomst till hur resultatet redovisas. Vi förberedde intervjuerna och de 

intervjuade utifrån Vetenskapsrådets fyra etiska krav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi deltog båda två vid intervjuerna och en av oss 

hade möjlighet att fokusera på det som sades medan den andre antecknade. Ingen av oss har 

någon större erfarenhet av att intervjua och därför fann vi vår intervjuguide som ett stöd till 

detta men även de pilotintervjuer vi utförde skapade en ökad reliabilitet, en säkerhet på att 

frågorna var relevant formulerade och förståeliga. Frågorna hade även synats och godkänts av 

vår handledare för studien. Att vi båda har erfarenhet inom skolans organisation gjorde det 

också lättare för oss att acklimatisera oss med de intervjuade och deras yrkesspråk vid 

intervjutillfällena. Eftersom vi även spelade in alla intervjuer och dessa håller god kvalitet vad 

gäller ljudupptagningen anser vi att vi ökat tillförlitligheten och minimerat risken för 

feltolkningar av sagda ord i det material som utkom från våra intervjuer.  

Studiens validitet är enligt Staffan Stukat (2005) att forskaren kontrollerar om undersökningen 

verkligen undersöker det som den var avsedd att göra. Vi har tydligt återkopplat till studiens 

syfte under arbetets gång som en hjälp för att inte glida ifrån studiens egentliga syfte samt för 

att resultatet inte ska kunna tolkas utifrån någon annan ansats som ej varit avsedd för detta 

arbete. Eftersom det är viktigt att hela tiden hålla sig till det valda syftet menar Kvale & 

Brinkmann (2009) att begreppet giltighet, dess validitet är viktigt. För att verkligen hålla sig 

till det syfte som önskas undersökas är då hög giltighet väldigt viktigt. Intervjufrågorna som 

vi ställde utgick från vårt syfte och frågeställningar som i sin tur var kopplade till bakgrund 

och tidigare forskning. Detta möjliggjorde att vi verkligen höll oss till syftet med studien och 

att intervjuerna mätte det vi avsåg oss att mäta, en röd tråd genomsyrar arbetet genom detta 

anser vi.  
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7. Resultat och Analys 

I denna del kommer de intervjuades tankar och uppfattningar att redovisas samt analyseras. 

Då den inledande intervjufrågan bottnar i en mer allmän syn på ett barn i svårigheter i skolan 

kommer vi att redovisa denna syn som en tolkningsgrund för att förstå deras svar på andra 

frågor och dessa tankar och uppfattningar kan även nyansera sig i hur de svarat på de följande 

frågorna i intervjun. Avsnittet är indelat i olika rubriker efter de temakategoriseringar som vi 

fått fram i bearbetningen av materialet. Dessa rubriker har i sin tur ett antal underrubriker där 

de intervjuades skillnader kring deras uppfattningar kommer till uttryck. De intervjuade 

kommer inte att nämnas vid namn utan vi har valt att redovisa samt kategorisera de 

intervjuade på följande vis;  

 Pedagog 1 (P1), Pedagog 2 (P2) och Pedagog 3 (P3) 

 Specialpedagog 1 (SP1), Specialpedagog 2 (SP2) och Representant från SPSM (SP3) 

 Rektor 1 (R1), Rektor 2 (R2) samt Skolchef (SC) 

7.1  Fördelar och nackdelar med inkludering 

Ur det empiriska material vi fått fram har vi funnit mycket intressant rörande tolkningen av 

begreppet inkludering hos de intervjuade. I de följande underrubrikerna kommer vi att lyfta 

fram intressanta tankegångar som de intervjuade ansett. Vi väljer även här att dela upp 

underrubrikerna i tre delar, dessa är, definition av inkludering, sociala behov samt 

organisation.  

7.1.1 Definition av inkludering 

Gemensamt för nästan alla intervjuade vad det gäller definitionen av inkludering är att de för 

uppsatsen relevanta elever ska finnas en samhörighet till en klass/grupp. Nilholm (2006) 

menar att gemenskap är det viktigaste för att inkludering ska fungera och Karlsson (2007) ser 

det som ett eftersträvansvärt ideal och menar även att det är något som ses som politiskt 

korrekt. Dock anser pedagog 3 att ”många elever inte ska vara i skolan eftersom de inte fixar 

det eller att de förstör”, men anser även att inkludering kan skapa en förståelse för att alla 
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människor kan vara olika. Även pedagog 2 säger att ”Inkludering är inte alltid bra tror jag, 

eftersom visa elever tyvärr inte passar ihop med andra elever eller att vara i en stor klass”.   

Representanten från SPSM understryker att inkluderingstanken är något som hon tror på men 

det måste även finnas en liten grupp vid sidan om, som en möjlighet. Detta synsätt med 

möjlighet till en grupp vid sidan om stöds även av de två intervjuade specialpedagogerna. 

Skolchefens grundinställning till inkludering är att undervisningen till största mån ska ske på 

elevens ordinarie lektioner och då med stöd om så behövs eller krävs. Möjlighet till 

extraundervisning eller mindre grupp bör ske undantagsvis.  

Nilholm (2007) refererar till Rosenqvist som menar att det finns en skillnad i begreppen 

inkludering och integrering, där inkludering anpassar helhet med del medan integrering 

anpassar del med helhet. De två rektorer vi intervjuat hade följande syn på begreppen 

inkludering samt integrering;  

Man kan skilja på inkludering och integrering om man vill, att vara i en skola för alla kan man 

kalla för integrering, att vara i samma klassrum som alla andra alltid där kan man kalla för 

inkludering (om man vill) och vill man skilja det åt kan man tänka att den första lösningen som jag 

alltid söker och som jag tycker att skolan har ett uppdrag att söka är inkludering, att man är med i 

klassrummet på samma villkor som alla andra. (R1)  

Inkludering är integrering som går längre. Har du full delaktighet i gruppen är du inkluderad 

medan du kan vara integrerad i en grupp men inte riktigt tillhöra. (R2) 

7.1.2 Sociala behov 

Man ska aldrig bort från någonting utan till något. (R1) 

Ord som ödmjukhet, förståelse, acceptans, hänsyn, tolerans, lyhördhet, social träning och 

olika värderingar är begrepp som framkommit hos intervjuade i alla de tre intervjugrupperna 

då det handlar om att elever med autism eller autismliknande tillstånd ska inkluderas i ”den 

ordinarie klassen”. Specialpedagog 1 menar bland annat att pedagog och elever i klassrummet 

lär sig samspel och ta hand om varandra. Specialpedagog 2 anser att elever med autism eller 
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autismliknande tillstånd får social träning. ”Att få vara tillsammans med barn i sin egen ålder” 

anser pedagog 1 är viktigt för att öka förståelsen, toleransen och ödmjukheten, både elev till 

elev och elev till pedagog. Den intervjuade skolchefen menar att dessa elever kan tillföra 

annan kunskap och nya värderingar. Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologi menar han att 

ett barn ska ses som ett subjekt i den omgivning som barnet befinner sig i och att barnet 

utvecklar och påverkar sin egen omgivning.  

Rektor 1 lägger stor vikt vid värdegrundsarbetet och anser att det är en del av en lyckad 

koppling till inkludering. Ett värdegrundsarbete som utgår från tidigare ovan nämnda begrepp. 

Dessa uppfattningar kring elevens sociala inkludering stämmer väl överens med Harrower och 

Dunlaps (2001) teorier för lyckad inkludering. De nämner bland annat ökad förmåga att 

kunna ge och ta i samband med de sociala interaktioner individen deltar i. Tre av de 

intervjuade lyfter fram begreppet hänsynstagande ur ett negativt perspektiv kopplat till 

inkludering och menar att ”detta kan komma till korta i stor klass” (SP1), ”kan vara ett hinder 

om det krävs i sådan utsträckning att det hindrar eller hämmar de övriga gruppen” (SC) samt 

”vara en nackdel för personen om det blir så att den far illa om man inte anpassar, om man 

inte tar hänsyn” (P1).  

Något annat som även framkom från specialpedagoger, representanten från SPSM samt rektor 

1 var att dessa elever kan vara i behov av en exkluderande lösning. Rektor 1 menar att ”en 

elev kan vara exkluderad från klassrummet men integrerad i den sociala gemenskapen i 

skolan”. Representanten från SPSM sa att, ”Jag tror på mycket på inkluderingstanken, men 

jag tror att det måste finnas den lilla gruppen på sidan om”. Vidare ställer hon sig kritisk till 

en total exkludering och motiverar detta genom att säga följande, ”Men att gå i en klass med 

många som är annorlunda, hur ska man då kunna ta till sig, vad är det normala: Man umgås 

bara med avvikare”. Specialpedagogerna menar att exkludering utifrån enskild undervisning 

eller mindre grupp bör ske utifrån elevens individuella behov och specialpedagog 1 säger att;  

Jag tror inte, är säker på alls att det är bra för dem här barnen att vara i den vanliga skolan. För 

några kan de vara bra, man ska inte dra alla över samma kant, några kan klara av det och funka 

medan andra inte alls mår bra här fast man försöker på alla möjliga vis, kan behöva ha kamrater 

som har samma svårigheter. (SP1) 
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Skolchefen anser att det ”som sista lämplig lösning kan organisation i mindre grupper både 

inom och utanför skolan fungera, dock är det ett undantag”. Inga Andersson (1999) anser att 

dagens skola inte passar alla barn. Detta påstående understyrks även av Tornberg (2006) som i 

sin avhandling fann att en del av de intervjuade pedagogerna hävdade att exkludering var en 

möjlig lösning, och detta utifrån att elever ibland har behov att sitta i en mindre 

undervisningsgrupp, och det sett för elevens bästa. Även Inga Sandén (2000) har i sin 

forskning kommit fram till att den bästa lösningen för en del elever är en avskild miljö där 

omgivningen är anpassad för just den individuella eleven. Hon menar att den omgivande 

anpassningen kan innebära mindre grupper, olika hjälpmedel och kompetenta pedagoger, 

vilket ska skapa en miljö med lugn och ro.  

7.1.3 Organisering  

Man sopar lite problemet under mattan tycker jag på något sätt. De är inte utvecklingsstörda de ska 

vara i skolan men man har inte funderat på hur det ska gå till. (SP1) 

Vi kan inte tro att man kan komma från särskolan och ingå i en stor klass och finnas där hela 

dagarna utan att ge anpassningar och utan att få stöd. Och det är så det har blivit litegrann för 

många, man har tagit emot men man har inte varit förberedd och då blir det kaotiskt. (SP3) 

I den nya skollagen (SFS 2010:800) som trädde i kraft första juli 2011 framgår att ”Personer 

med autism eller autismliknande tillstånd ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med 

personer med utvecklingsstörning endast om de också har en utvecklingsstörning eller en 

sådan funktionsnedsättning som avses i första stycket” (SFS 2010:800, 29 kap 8§). 

Representanten från SPSM beskriver lagändringen som en chock för de kommuner som 

använt skollagen utifrån att man hade rätt till särskola om man inte beräknades nå målen. 

Större kommuner valde att placera dessa elever i grundskolan eftersom de hade en 

normalbegåvning. Många kommuner saknade organisatoriska lösningar och då placerades 

eleverna i särskolan. Vidare menar hon att hela denna process gick väldigt fort och 

kommunerna trodde att de skulle få mer tid att förbereda sig. Inom vissa kommuner fanns 

autismvänliga klasser inom särskolan och där fick eleverna fortsätta men läsa efter 

grundskolans kursplaner. För att åter koppla detta till Bronfenbrenners utvecklingsekologi 
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anser han att barnets utveckling behöver tas hänsyn till då nivåerna (mikro, meso, exo och 

makro) som barnet utvecklas i påverkar varandra och makronivån är den nivån där bland 

annat lagar och rådande samhällsanda innefattas. Rektor 2 menar att en liten kommun 

(kommunen som berör denna uppsats), inte har resurser att kunna ha speciella klasser för 

elever med autism. Han menar att det inte byggts upp någon särskild kunskap i kommunen för 

att ta hand om dessa elever. 

Både pedagog 2 samt pedagog 3 anser att en inkludering av dessa elever ställer krav på att det 

finns resurser. Den förstnämnde anser att mindre klasser och mer pedagoger skulle skapa 

bättre förutsättningar för elever att lyckas och inte bara elever med autism. Pedagog 3 

uttrycker sig att det måste finnas resurser i form av mindre grupper, ”[…] man måste ge 

personalen och eleverna förutsättningar att lösa det här”. Rektor 2 nämnde i intervjun att 

elever som inte skrivs in på särskolan utan nu istället tillhör grund- eller gymnasieskolan blir 

schablonmässigt billigare. Representanten från SPSM anser att det i en skola behövs 

grupprum på nära håll så att man kan ha en flexibilitet mellan enskild undervisning, liten 

grupp och storklass. För att eleverna inte ska bli segregerade eller exkluderade från klass. 

Vidare menar hon att ”Stödet behöver heller inte i alla lägen vara en elevassistent eller 

resurshandledare som följer eleven hela tiden”. Även de intervjuade rektorerna medhåller 

detta och rektor 1 anser att det inte alltid behövs en elevassistent utan att ett vidare långsiktigt 

stödbehov kan utvecklas genom att en klass görs mindre. Rektor 2 ser att man hela tiden bör 

sträva mot att resurser i former av elevassistenter bör trappas ned. Han nämner även att stödet 

ibland inte följer med då det sker stadieförflyttningar och att det har varit lyckat. ”Det är inte 

givet att man kraschar när stödet förändras eller tas ifrån en”. Han menar vidare att en elev 

kan växa och utvecklas i sig själv och att det egna intresset kan spela stor roll för att det ska 

lyckas. Tufvesson (2007) hade i sin avhandling avsikten att finna förslag som inte tillför mer 

resurser utan istället se hur skolan kan ordna undervisningsmiljöerna på bästa möjliga vis.   

7.2 Faktorer som pedagoger anses behöva för att eleven ska nå målen 

Ur det empiriska materialet fann vi olika faktorer som kan vara av vikt för pedagogen i arbetet 

med elever med autism eller autismliknande tillstånd. I de följande underrubrikerna kommer 

vi att lyfta fram intressanta tankegångar som de intervjuade ansett. Vi väljer även här att dela 
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upp underrubrikerna i tre delar, dessa är, Anpassningar för pedagoger, inkluderande åtgärder 

i lärmiljön samt organisatoriska lösningar.  

7.2.1 Anpassningar för pedagoger 

Alla lärare kommer någon gång att ha elever med autism för första gången och då måste man ha en 

backup för det och att man kan få råd och stöd runt omkring det. (R1) 

Socialstyrelsen (2010) menar att barn med autism eller autismliknande tillstånd har stora 

individuella skillnader och som kan uttryckas på en mängd olika vis, detta gör att kunnighet 

och förståelse kring dessa svårigheter är viktigt. Alla de intervjuade anser sig behöva eller 

anser att det behövs någon form av kompetensutveckling då det gäller elever med autism eller 

autismliknande tillstånd. Skolchefen menar att det ska finnas relevant kompetens för de elever 

som ska undervisas, krav på spetskompetens inom funktionsnedsättningen är också viktig. 

Detta är något som även specialpedagogerna samt representanten från SPSM håller med om. 

Specialpedagog 1 menar att, ”Om vi ska ha eleverna med den problematiken så måste vi 

utbilda oss mycket mer, även specialpedagogerna. Vi har inte den kunskapen”. Rektorerna 

anser även de att fortbildning är viktig och rektor 2 menar att det behövs både kunskap och 

erfarenhet kring vilka behov eleven har och att detta saknas. Pedagog 1 uttrycker sig vilja ha 

kunskap om material och kompetens i att förstå vad eleven kan. Specialpedagog 2 samt 

representant från SPSM anser att det behöver göras pedagogiska kartläggningar för att visa 

vilka styrkor och svårigheter som finns hos eleven. Detta styrks av Harrower & Dunlap 

(2001) som funnit hur viktigt det är med förarbetet kring dessa elever och att pedagogen bör 

lära sig att förstå elevens starka sidor samt svagheter. Socialstyrelsen (2010) anser även de att 

det krävs kunnig personal som kan kartlägga behoven hos barnen för att skapa en gynnsam 

miljö som möter barnens behov.  

Någonstans är särskolan duktigare på elever med utvecklingsstörning och autism. De har en 

anpassad pedagogik i särskolan och har förstått att personer med autism behöver ännu mer. (SP3) 

Ur det empiriska materialet har det även framkommit att många av de intervjuade ser 

handledning bland annat från specialpedagog, SPSM, elevhälsoteam samt skolledare som 
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primärt.  Rektor 2 anser till och med att en pedagog kan vara i behov av handledning när det 

gäller elever med autism eller autismliknande tillstånd och då rörande hur pedagogen lagt upp 

sin planering för eleven. Han anser att pedagogen bör få feedback på planeringen av någon 

som är kunnig inom undervisning av barn med autism. Rektor 1 säger att det alltid vid varje 

terminsstart sker en gemensam genomgång med lärarkåren där fokus ligger på information 

kring elever med särskilda behov. Specialpedagogerna har här en viktig del i handledning för 

sina kollegor. Denne menar att det skapar en större medvetenhet hos lärarna gällande dessa 

elever. Detta får stöd även av specialpedagog 2 som menar att pedagogerna bör få stöd av 

specialpedagog, elevhälsoteam samt skolledare. Som en motsats till detta ställer sig pedagog 3 

kritiskt till det specialpedagogiska arbetet på dennes skola och menar att (pedagogerna) 

undanhålls information från utredningar gällande elever skapade av specialpedagogerna och 

som de aldrig får se. Pedagog 3 menar att dessa utredningar skulle skapa förutsättningar och 

ge förslag på åtgärder för att hjälpa berörda elever. ”Informationen från specialpedagogerna är 

noll eller inget”, anser denne. Pedagog 3 säger att det finns möjlighet att prata med särskolans 

personal för råd och stöd men denne har själv inte gjort det än. Att få stöd och värdefull 

kunskap av personal från särskolan som arbetar och arbetat med barn med autism eller 

autismliknande tillstånd menar pedagog 2 är bra och har även bett om detta. Stöd och råd från 

SPSM rörande elever med autism eller autismliknande tillstånd är också något som pedagog 2 

tagit del av och som denne verkligen rekommenderar för andra pedagoger att också göra. 

Detta är något som även pedagog 1 har haft. Representanten från SPSM anser att handledning 

av specialpedagog kan ges i form av direkt stöd i klassrummet vid vissa tillfällen. De 

intervjuades svar kring handledning finner stöd i Birgit Lendahls Rosendahl samt Karin 

Rönnermans studie om ”Handledning av pedagogiskt yrkesverksamma” från 2003 där dessa 

menar att behoven, erfarenheterna och kunskaperna som finns på en skola är det handledning 

ska utgå ifrån. Detta ska ses som ett led i skolans utveckling. Genom att viktiga frågor för den 

egna yrkeskompetensen och för verksamhetens utveckling diskuteras, prövas och utmanas av 

pedagogerna kan man se handledningen som ett verktyg.  

7.2.2 Inkluderande åtgärder i lärmiljön 

Barn med autism är i behov av strikta rutiner anser Gillberg (1999). Vidare menar han att för 

att minska stress och emotionella utbrott bör förändringar förberedas. Skolan är skyldig att 
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skapa tydliga rutiner och bra arbetssätt, detta för att skapa förutsättningar för att dessa elever 

ska klara av skolmiljön. Gillbergs syn på tydlighet och struktur genomsyrar sig i alla våra 

intervjugruppers utsagor, från pedagog upp till skolchef. Pedagogerna 1 och 2 anser att 

tydlighet och noggrann planering där utgångspunkten ligger i tankesättet, från del till helhet. 

Rektor 1 poängterar åter att ett arbete med värdegrundsfrågor kan leda till en gynnsam 

lärmiljö. Rektor 2 menar att struktur är lika med trygghet och för att skapa detta behöver du 

vara väldigt tydlig som pedagog.  

Flexibilitet och frihet råder idag och detta innebär svårigheter för elever som behöver ordning och 

förutsägbarhet. Teman, och lärarlöst är inte bra för eleven. (R2) 

Skolchefen är inne på samma linje men betonar att klara direktiv och förväntningar är viktigt 

från pedagogens sida. Representanten från SPSM anser att en trygg lärmiljö där rutiner och 

tydlighet är i fokus kan skapa en stressfri skola. Vidare tycker hon att det för elevens bästa ska 

finnas en förstående skola och rektor, ”en rektor som förstår att dessa elever behöver något 

mer än andra elever, en rektor som diskuterar alla elever med sin personal”. Rektor 2 menar 

att det på dennes skola råder diskussioner kring att kunna skapa hemklassrum utifrån att detta 

kan anses skapa en tryggare miljö på skolan.   

Vi har i det empiriska materialet funnit att många av de intervjuade anser att det i 

klassrummet, lärmiljön behöver göras olika anpassningar. Sådant som nämns är hörselkåpor, 

skärmar för att avskilja, elevs placering, praktiska material, alternativa verktyg i form av 

laptop, förstorade texter, enklare texter, klass- eller personschema, utsmyckningar/saker på 

väggar samt enskilda skriftliga eller muntliga instruktioner till eleven. Rektor 2 menar att 

”datorn ökar möjligheten för eleven att lyckas, förutsatt att lärare och elev har kunskapen att 

använda del lärplattformar som finns och då kan man komma långt”. Representanten från 

SPSM menar att det ska finnas naturliga hjälpmedel integrerade i lärmiljön som till exempel 

en laptop med direkta utskriftsmöjligheter ”[…] för att få skriva ut det man (eleven) 

producerat för att snabbt få se det”. Denne ser även att den undervisande pedagogen ska vara 

nyfiken och flexibel kring det annorlunda tänkandet. Till exempel kan pedagogen använda sig 

av flera olika böcker i sin undervisning, ”[…] vilket inte gör det konstigt med en tredje bok”. 
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Specialpedagog 2 samt representanten från SPSM ser pedagogisk kartläggning av elevens 

styrkor och svårigheter som ett viktigt förarbete för att kunna genomföra rätt anpassningar av 

lärmiljön i klassrummet. Rektor 2 anser även att i det stöd som utarbetas för eleven behöver 

det finns kontinuitet. Pedagog 2 vill att kommunerna ska se över skolorna och anpassa vissa 

klassrum efter elevers speciella behov, då pedagogen trycker på arbetsmiljön för dessa elever 

men även elever i allmänhet. Pedagog 3 uttrycker följande,  

Chanser att kunna avskärma sig i klassrummet men då blir problemet att man inte ser vad eleverna 

gör, om de jobbar eller inte. Lokalerna på skolan skapar inga möjligheter för att kunna avskärma. 

(P3) 

Specialpedagog 1 samt rektor 2 trycker även på att det kan behövas anpassningar i 

klasstorlekar för dessa elever. Detta är något som Tufvesson (2007) fick fram i sin avhandling 

där en av slutsatserna var att det finns flera olika faktorer i barnens lärmiljö, barn med nedsatt 

kognitiv förmåga, som påverkar deras förmåga att koncentrera och lära sig. Denne kommer 

bland annat fram till faktorer som akustik, inredning, utsmyckningar, hur sittplatser är 

arrangerade samt storlek på klass samt klassrummet. Rektor 1 säger att ”eleverna får längre 

tid vid prov, förstorade texter och enklare texter”. Detta är något som Barrat (2005) skriver 

om i sin avhandling, där erbjuder den ordinarie skolan (motsatsen är specialskolan) särskilda 

anpassningar för elever i svårigheter för att klara sina examina.  

7.2.3 Organisatoriska lösningar 

Då det handlar om vilka kompetenser som ska finnas inom organisationen så anser rektor 1 att 

både specialpedagog och speciallärare bör finnas tillgängliga som stöd till pedagoger och 

elever. Skolchefen utökar denna specialistkompetens till utöver de två tidigare nämnda även 

ta med logoped, hörselpedagog samt musikterapeut.  

Skolchefen anser att det bör råda en stor flexibilitet då det handlar om gruppsammansättningar 

inom skolan. Detta håller pedagog 2 samt pedagog 3 med om där den förstnämnde vill att 

klasstorlek ska anpassas samt öka personaltätheten. Pedagog 3 menar att lokalfördelningen i 

dagsläget inte är bra på deras skola. Denne säger sig sakna grupprum som skulle innebära 
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chans för eleverna och för denne som pedagog att gå undan för att kunna arbeta med eleverna. 

Denne säger även att, ”Det skapas inga förutsättningar för elever som behöver lugn och ro”. 

Vidare menar han att det heller inte görs någon skillnad i gruppanpassningar, utan att elever 

med autism får tillhöra stora grupper om 25-27 elever. Att skapa olika grupper, 

individanpassade grupper, inte bara för lågpresterande utan även för högpresterande elever är 

något som måste göras. Rektor 1 trycker på små undervisningsgrupper men med fortbildad 

personal och menar även,  

Man kanske inte behöver en elevassistent alltid utan beroende på hur utvecklingen ser ut så kanske 

man bara behöver ha en klass som är lite mindre, som ett vidare långsiktigt stödbehov. (R1) 

Detta kan kopplas till den systemteoretiska teorin och då utifrån Gjems (1997) tankar kring 

inre och yttre styrningen. Den inre är påverkan mellan de olika delarna i ett system och i detta 

fall hur exempelvis lokaler fördelas/organiseras eller hur gruppstorlekar organiseras inom en 

skolverksamhet. Då påverkar den yttre styrningen i form av exempelvis politiska och 

ekonomiska faktorer.  

7.3 Att förstå resultatet i sin helhet 

I denna del har vi för avsikt att jämföra och knyta samman de olika utsagorna för att kunna 

urskilja skillnader samt likheter mellan de olika intervjugrupperna som vi redogjorde för 

under delen Urval. Grupperna som vi utgår från är en grupp bestående av rektorer samt 

skolchef, en grupp bestående av specialpedagoger samt representant ifrån SPSM och en grupp 

bestående av pedagoger.  

För att förstå resultatet utifrån sin helhet har vi valt att använda vår första intervjufråga (se 

bilaga 2) som en slags tolkningsgrund. Frågan bottnar i en mer allmän syn på ett barn i 

svårigheter i skolan och kan då ge en förståelse till varför aktörerna besvarat efterföljande 

frågor som de gjort. Genom att få ta del av aktörernas definition av elever i svårigheter anser 

vi att man får en inblick i deras människosyn samt vilka tankar och uppfattningar de har kring 

synen på dessa elevers kunskapsinhämtning samt organiseringen runt dem. I uppfattningarna 

kring ett barn i svårigheter fann vi att de som arbetar närmast eleverna, det vill säga 
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pedagoger samt de skolplacerade specialpedagogerna (SP1 och SP2) tagit upp situationer 

baserade på undervisningstillfällen eller observationer de gjort i dessa. Deras definitioner 

handlade om inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter i form av att sitta stilla och 

lyssna eller arbeta, svårigheter på den sociala arenan samt utåtagerande elever. Rektorer, 

skolchef samt representanten på SPSM synsätt på barn i svårigheter vände sig mer till vad 

exempelvis skollagen förordnar, eller på organisatorisk nivå samt ur ett mer övergripande, 

abstrakt synsätt på barn i svårigheter. Rektor 1 menade ”[…] att det finns elever som är i 

behov av särskilt stöd och för dem finns det särskilda regler i lagen. Skolan har att bedöma 

hur det stödet ska se ut och rätt stöd har du när du klarar kunskapskraven, fram till att du inte 

klarar kunskapskraven har du ännu inte fått rätt stöd av skolan”. Representanten från SPSM 

uppfattning var också att […] det handlar om elever som inte tillhör, inte får vara med utifrån 

mänsklig syn där inte skolan är tillgänglig för dessa. Rektor 2 såg det ur ett perspektiv där det 

handlar om att ”alla barn som inte passar in i ramen”, där menar denne att skolans 

organisation kan påverka att eleven inte passar in utifrån de speciella problem som barnet har. 

Generellt ser vi att alla grupper anser att inkludering är något som skolan ska sträva mot. 

Inkludering handlar om samhörighet för eleven, en klasstillhörighet. Detta skapar enligt 

många av de intervjuade möjligheterna till gemensamma värderingar, socialt samspel och 

förståelse för andra människor. Enligt Bronfenbrenners teori så är omgivningen viktig och 

påverkar ett barns utveckling, utvecklingen bör ske i en kontext, till exempel i ett klassrum 

med andra elever. Några av de intervjuade nämnde exkludering för eleven (mindre grupper, 

enskild undervisning) som en möjlig lösning men att exkludering måste ske utifrån elevens 

individuella behov. Forskningen har visat att elever med autism eller autismliknande tillstånd 

har begränsningar i socialt samspel (Gerland & Aspeflo 2009, Jakobsson & Nilsson 2011) och 

styrker denna åsikt. Dock fann vi utsagor från samtliga undersökningsgrupper som visade 

negativa perspektiv gällande inkludering. Det handlade om komplikationer vid exempelvis 

hänsynstagande.    

I utsagorna från pedagogerna, de som arbetar närmast eleven, fann vi att pedagogerna vill 

sträva mot inkludering men att de av olika anledningar finner sig oförmögna att få elever med 

autism eller autismliknande tillstånd fungerande i en stor klass, både pedagogiskt men även 
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socialt. Inkludering enligt pedagogerna kräver organisatoriska lösningar och de framhäver 

lösningar som mindre grupper och mer personalresurser. Representanten från SPSM lyfte 

fram åsikten att många kommuner inte var förberedda på att ta emot dessa elever med autism 

eller autismliknande tillstånd och detta styrker pedagogernas uppfattning om att 

organisationen inte är förberedd. Rektorerna samt representanten från SPSM såg dock att 

elevassistenter inte behöver vara en organisatorisk lösning utan att en klass kan göras mindre 

eller att grupprum finns tillgängliga, något som även Tufvesson (2007) menade i sin 

avhandling. Skolverket (2001) menade att klasstorleken är en avgörande faktor för hur 

pedagoger i grundskolan har möjlighet att anpassa för en elev med autism eller 

autismliknande tillstånd.  

Ur empirin fann vi att de flesta av de intervjuade känner sig otillräckliga kring kunskapen om 

och i arbetet med elever med autism eller autismliknande tillstånd och de flesta anser sig 

behöva eller anser att det behövs någon form av kompetensutveckling. Harrower och Dunlap 

(2001) framhåller hur viktigt det är att pedagoger har kunskap om och tillgång till strategier 

med forskningsanknytning för att inkluderingen ska lyckas fullt ut.  Ur intervjuerna framhölls 

vikten av att det görs pedagogiska kartläggningar kring eleverna för att finna elevernas styrkor 

och svårigheter. Det framkom i utsagorna att många av de intervjuade ansåg att handledning 

var något de tyckte var bra och pedagogerna önskade få mer av detta. Många av de 

intervjuade lyfte fram att denna handledning går eller skulle kunna fås inom den organisation 

de verkar. Handledning från specialpedagogerna och särskolans pedagoger fanns att tillgå. Att 

få stöd kring arbetet med dessa elever är viktigt enligt de flesta intervjuade. Pedagog 3 fann 

dock detta stöd nästintill obefintligt på sin skola, det vill säga stödet från de specialpedagoger 

som arbetar där. Förutsättningarna att arbeta med gällande elever för uppsatsen men även 

andra elever som är i behov av något stöd blir omöjligt då de inte tillhandahålls det som 

framkommit i utredningar menade han.  

De intervjuade nämner inkluderande åtgärder såsom tydlighet och struktur och som de anser 

skulle kunna bidra till en bättre lärmiljö för elever med autism eller autismliknande tillstånd. 

Skolverket (2009) trycker på tydlighet för eleven i fråga då det gäller muntlig och skriftlig 

information såsom personliga dagsscheman med tydlig lektionsplanering. Några av de 
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intervjuade menar att struktur i arbetet för dessa elever är en förutsättning för att skapa 

trygghet och som på så sätt leder till en gynnsam lärmiljö. Vidare menar Skolverket (2009) att 

plötsliga förändringar och överraskningar i dagsschemat inte är bra för elever med autism 

eller autismliknande tillstånd om de inte förbereds och får tydliga instruktioner innan.  

Alla intervjuade är klara över att lärmiljön för elever med autism eller autismliknande tillstånd 

måste anpassas. Det bör finnas naturliga hjälpmedel integrerade i miljön. Skolverket (2009) 

anser att elever med autism eller autismliknande tillstånd behöver specifika anpassningar i sin 

undervisningsmiljö men de individuella skillnaderna mellan dessa elever gör det svårt att 

definiera vilken anpassning som är den rätta. De trycker även på att en individuell 

kartläggning bör göras på elevens förmågor och att detta är av vikt för hur miljön runt eleven 

bör anpassas. 

Vårt sätt att förstå resultatet är att aktörernas definition av elever i svårigheter speglas i deras 

tankar och uppfattningar kring de olika faktorer som framkommit i resultatet.  Hur aktörerna 

förstår betydelsen av faktorerna såsom inkludering/exkludering, organisatoriska lösningar, 

kunskap kring funktionsnedsättningen samt en gynnsam lärmiljö är enskilda delar men är 

beroende av varandra men skapar även en fungerande helhet och det beror också på hur de 

definierar eleven i svårigheter i stort. För att elever med autism eller autismliknande tillstånd 

ska kunna klara av en skolgång med förutsättningar att kunna nå mål samt må bra socialt 

anser vi utifrån våra resultat att dessa faktorer (delar) bör finnas med för att en helhet kring 

eleven ska kunna skapas. Här ser vi att varje enskild aktör som vi intervjuat har en viktig del 

för att helheten ska fungera och att alla bör sträva åt samma håll. 
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8 Diskussion 

I denna del kommer först en diskussion kring metoden i studien att genomföras. Sedan följer 

en resultatdiskussion med avsikt att sätta de framkomna resultaten från intervjuerna i relation 

till tidigare forskning, annan relevant litteratur samt till uppsatsen teoretiska ansatser. Vi 

avslutar med förslag till fortsatt forskning inom det för uppsatsen gällande område.  

Syftet med detta examensarbete var att undersöka aktörernas tankar och uppfattningar kring 

hur kommunen och skolan har organiserat sig för att ta emot och inkludera samt arbeta med 

elever med autism eller autismliknande tillstånd i grund- och gymnasieskolan utifrån den nya 

skollagsförändringen. Syftet var vidare att undersöka vilka möjligheter den undervisande 

personalen har eller anser sig behöva för att kunna genomföra sitt uppdrag. I resultatet 

framkom det att inkluderingen är något de intervjuade ser att man ska sträva mot men att 

organiseringen kring detta kan se olika ut. Kompetensutveckling kring funktionsnedsättning, 

handledning från specialpedagoger till pedagoger samt organiseringen inom skolan såsom 

klassammansättningar, möjlighet till mindre grupper eller enskilda platser menar de flesta är 

viktigt för att få elever med autism eller autismliknande tillstånd att fungera i klassrummet. 

8.1 Metoddiskussion 

Vi valde i vår studie att göra en kvalitativ undersökning utifrån en hermeneutisk tolkningslära 

då vi var ute efter att tolka de intervjuades tankar och uppfattningar och koppla dessa 

uppfattningar till vårt syfte samt frågeställningar. En kvantitativ undersökning (exempelvis 

enkäter) hade givit oss möjligheten till en större empiri och då ökad tillförlitlighet samt 

generaliserbarhet men vi hade inte fått möjlighet att få mer personliga svar samt en fördjupad 

inblick i de intervjuades tankar och uppfattningar kring de frågor vi söker svar på i denna 

uppsats såsom en kvalitativ undersökning ger oss. Patel & Davidsson (2011) menar att den 

hermeneutiska tolkningsläran bygger på tidigare erfarenheter och förutsättningar som 

påverkat oss. Vår tolkning av de intervjuades svar kan inte ses som helt objektiva utan 

tolkningen bygger på vår förförståelse av ämnet även om vår önskan har varit att vara så 

objektiva som möjligt av respekt för de intervjuades tankar och uppfattningar. Vi fann den 

hermeneutiska metoden relevant för oss i denna uppsats då den pendlar mellan del och helhet 
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och mellan förförståelse och förståelse. När vi skapade intervjufrågor var målet att dessa 

frågor skulle vara av en mer öppen karaktär, detta för att följdfrågor skulle kunna läggas till 

och för att de intervjuades upplevelser och erfarenheter lättare skulle kunna lyftas fram.  

Urvalet av intervjupersonerna skedde inte slumpmässigt då vi personligen tillfrågade personer 

att ställa upp på intervju och detta genom ett brev vi mailade ut. Tanken på de som skulle 

intervjuas kategoriserades utifrån Bronfenbrenners nivåer (mikro, meso, exo, makro) i vilket 

barnet är en del av. Även det systemteoretiska perspektivet har varit del av urvalet eftersom 

det bland annat innefattar påverkan av inre och yttre styrning sett ur ett organisatoriskt 

perspektiv. Representanten från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) valde vi för att 

få tankar och uppfattningar för hur de arbetar på en riksomfattande nivå. Vi hade som 

ambition att få en bred empiri (intervjumaterial) av personer arbetandes på olika nivåer i 

kommunen, så som F-5, 6-9, gymnasiet, skolchef samt politiker insatt i skolfrågor. Dock 

svarade inte en del av de personer vi skickade brevet till, exempelvis på den skolpolitiska 

nivån, vissa skolor eller yrkeskategorier. Detta har gjort att vår ambition om en större bredd 

inte uppnåtts. Vi ansåg i alla fall att de som ställde upp för att intervjuas var tillräckligt men 

det hade varit av intresse att få en skolpolitisk insyn i uppfattning kring arbetet och 

organisering kring barn med autism eller autismliknande tillstånd. När det gällde pedagogerna 

sökte vi de som hade någon form av erfarenhet/anknytning i arbetet med elever med autism 

eller autismliknande tillstånd. Urvalet baseras även kring en specifik kommun och personer 

som verkar inom denna på olika sätt och kan därför ur detta perspektiv inte ses som den 

allmänrådande synen gällande tankar och uppfattningar kring arbete och organisering med 

barn med autism eller autismliknande tillstånd.   

Då vi bearbetade materialet valde vi att skapa beskrivningskategorier för att kunna analysera 

empirin. Dessa beskrivningskategorier har sina grunder i vårt syfte och frågeställningar vilket 

innebär att kategorierna bygger på våra tolkningar av de intervjuades svar. Eftersom en 

kvalitativ metod användes skulle det säkert gå att få fram andra svar och andra kategorier sett 

ur andra perspektiv. 
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8.2 Resultatdiskussion 
 

Lagändringen för elever med autism eller autismliknande tillstånd har inneburit att de inte 

längre har rätt att skrivas in på särskolan och i ett vidare led innebär detta för skolan och för 

dessa elever att de ska inkluderas i grundskolans eller gymnasiets undervisning och nå målen 

inom olika ämnen för att på så sätt få betyg. Inkludering av elever med autism eller 

autismliknande tillstånd är något alla de intervjuade menade att skolan ska sträva mot och 

detta framförallt då det gör att individer blir del av en gemenskap, får en klasstillhörighet samt 

möjligheten att bygga upp och skapa sociala kontakter med andra människor. Shane Lynch & 

Angela Irvine (2009) menar att dessa elever bör inkluderas eftersom detta ökar deras sociala 

kompetens och detta är den största vinsten när det handlar om inkludering. Dock fann vi olika 

uppfattningar på hur inkludering skulle kunna gå till för elever med autism eller 

autismliknande tillstånd och dessa uppfattningar kunde innebära exkluderande lösningar i 

form av grupprum eller enskild undervisning. Några av de intervjuade lyfte fram negativa 

effekter av detta och menade att klassrummet eller inte ens skolan är den bästa lösningen för 

elever med autism eller autismliknande tillstånd utifrån att de själva eller andra klasskamrater 

blir lidande av olika anledningar så att inlärningsmöjligheterna försämras. Något vi funderar 

kring är om elever i behov av särskilt stöd och i vårt fall elever med autism eller 

autismliknande tillstånd verkligen gynnas i en inkluderande skolundervisning. Om det är en 

fungerande skol- och lärmiljö som från grunden är uppbyggd på att inkludera alla elevers 

särskilda behov så är svaret ja på detta men om organisationen saknar fungerande 

inkluderande förutsättningar är svaret nej. Nilholm (2006) menar att inkluderingen ofta brister 

i genomförandet men att grundtanken på inkludering inte är fel. Representanten från SPSM 

menade att lagändringen kom som en chock för kommunerna trots att det erbjudits 

möjligheter att opponera sig i den remiss som sändes ut. Något som framkom i intervjun med 

henne var att det i vissa kommuner redan fanns autismvänliga klasser där eleverna kunde läsa 

utifrån grundskolans krav. I andra kommuner saknades lösningar och då placerades eleverna 

på särskolan automatiskt. I en granskningsrapport från Skolinspektionen (2011) där 

kommuner granskades framkom det att större delen av dessa har utarbetat rutiner för hur de 

ska kunna inkludera elever med autism eller autismliknande tillstånd. Då antalet elever som 

skulle tas emot inte var så stor såg kommunerna inga hinder eftersom flertalet kommuner 
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redan inkluderat eleverna i vanliga klasser men även placerat dem i särskilda 

undervisningsgrupper. I granskningsrapporten framkom lösningar som omvänd integrering 

samt att elever som går på gymnasiet kunde placeras på introduktionsprogrammet. Omkring 

organiseringen anser Sveriges Kommuner och Landsting att kommuner i Sverige har 

organiserat undervisning för dessa elever på olika vis.  På vissa ställen har inkludering skett 

och organisationen har sedan länge arbetat för att dessa elever ska ta del av grund- och 

gymnasieskolans pedagogik. Men de skriver också att detta kommer bli något nytt för visa 

kommuner, som kommer att behöva finna nya lösningar för just dessa elever. Eftersom detta 

steg för individen inte ska bli för omfattande och problematiskt har skolan rätten att använda 

så kallad omvänd integrering. Eleven kan då tillhöra grund- eller gymnasieskolan och följa 

dess krav på kunskapsmål men få sin undervisning inom den tidigare särskolans verksamheter 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2011). 

För att en lyckad inkludering ska kunna genomföras för elever med autism eller 

autismliknande tillstånd anser vi att det måste finnas ett väldigt noggrant förarbete i form av 

pedagogisk kartläggning kring elevens styrkor och svårigheter. Detta är en förutsättning 

framförallt för eleven men även för hur den undervisande pedagogen ska möjligöra 

möjligheten att eleven når kunskapsmålen. Vi anser vidare att alla personer som har något 

ansvar direkt men även indirekt till eleven bör få bli insatta i dessa pedagogiska 

kartläggningar, detta för att skapa en gynnsam lärmiljö. Noggranna pedagogiska 

kartläggningar skapar även möjlighet för skolan att kunna organisera lämpliga 

undervisningsgrupper (klasstorlekar, kunskapsanpassade grupper, enskild undervisning) med 

hänsyn till de individuella behoven elever med autism eller autismliknande tillstånd har. Att 

inte skapa dessa förutsättningar innan skolstarten sker är inte bra. Vi menar att skapandet av 

klassammansättningar inte är ett enkelt arbete för skolorna men tyvärr är det ett måste och en 

förutsättning för att elever och då inte bara elever med autism eller autismliknade tillstånd ska 

kunna lyckas nå kunskapsmålen och ha en trygg lärmiljö.      

Enligt David Skidmore (2004) och Kerstin Göransson (2008) måste skolan som organisation 

få specialpedagogiskt stöd för att få en optimal effekt av inkludering. I resultatet fann vi att de 

flesta av de intervjuade ser ett stort behov av kompetensutveckling när dessa elever ska vara 
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inkluderade i undervisningen. Skolinspektionens granskningsrapport (2011) visade att många 

kommuner har god kompetens inom autismfrågor samt att det i andra kommuner sker 

kompetensutveckling kring detta funktionshinder. Det framkom även att skillnader i 

kompetenser kunde skilja sig åt inom kommunerna. Genom att tillägna sig kunskapen kring 

funktionsnedsättningen och hur den tar sig i form i skolvardagen anser vi skapar 

förutsättningar för att pedagogerna i klassrummet att kunna förstå och förhålla sig till dessa 

elevers individuella behov och förutsättningar. Dock måste den kompetens som inhämtas 

kunna appliceras praktisk i den dagliga skolverksamheten. Det vill säga 

kompetensutvecklingen bör vara optimal, spetsad så att pedagogen, specialpedagogen och 

även skolan som organisation verkligen får användning av denna. Specialpedagogens uppgift 

kan här vara att hålla sig ajour med den senaste forskningen för att kunna ge 

specialpedagogiskt stöd samt vara en del i ledet vad det gäller att utvärdera, reflektera över 

samt förbättra kompetensutveckling tillsammans med pedagogerna och till viss del även 

skolledningen så att den ger så bra effekt som möjligt i skolarbetet. Ett fortsatt led i 

kompetensutvecklingen är handledning av specialpedagogen mot pedagogerna ett viktigt 

arbete både enligt oss samt de intervjuade. Per Lauvås & Gunnar Handal (2001) menar att det 

är i reflektion med andra som insikt kring det egna handlandet sätts i fokus och på sätt kan det 

pedagogiska arbetet med barn med autism och autismliknande tillstånd vidareutvecklas och 

förändras. Vi anser att det inom särskolan finns en välgrundad kunskap och erfarenhet kring 

skolarbetet med elever med autism eller autismliknande tillstånd som grundskolan samt 

gymnasiet kan finna stöd i för att möjligöra inlärningen för dessa elever. Vi tycker även att 

SPSM är en viktig instans då myndigheten besitter djup kunskap om hur elever med autism 

eller autismliknande tillstånd fungerar och vad de har för behov i lärmiljön och som bör 

användas av skolorna. 

En förutsättning för att eleverna ska klara av att tillägna sig kunskaper samt nå uppsatta mål är 

att det råder struktur och tydlighet i undervisningen, något som även Gillberg (1999) antydde. 

Funktionsnedsättningen autism och autismliknande tillstånd skapar begränsningar i socialt 

samspel, i kommunikation samt i intresse och beteende i och med detta anser Skolverket 

(2009) att skolan blir en problematisk miljö och försvårar inlärning för dessa elever. Vidare 

menar de att pedagogen bör vara mer flexibel samt reflektera över didaktikens upplägg. 

Pedagogen bör även finna kompenserande lösningar för eleven men där stödet bör inriktas 
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mot den kognitiva funktionsnedsättningen så som att pedagogen ger eleven stöd i att se 

sammanhang, skapa strategier för oförutsägbara händelser, skapa verktyg som ger möjligheter 

för organisering av material samt skapa möjligheter för socialt samspel och kommunikation. 

De inkluderande åtgärderna i lärmiljön som framkom i resultat styrker det som ovan 

beskrivits. Vi anser att tydlighet och struktur i den undervisande lärmiljön inte bara skulle 

skapa goda förutsättningar för elever med autism eller autismliknande tillstånd utan även för 

övriga elever i samma undervisningsgrupp.  

Hur detta arbete med elever med autism och autismliknande tillstånd kan se ut och vilka som 

ligger bakom detta är något vi funnit av intresse att få större klarhet för i detta examensarbete. 

Ett väl planerat förarbete kring eleven med noga genomgångna förberedelser gjorda innan 

eleven kliver in i skolans miljö är en viktig förutsättning för att eleven ska ha möjlighet att 

lyckas. Att eleven sedan får rätt stöd i klassrummet är ännu viktigare. Om skolan vill att 

arbetet skall lyckas ser vi utifrån resultat och forskning att personalen som ska arbeta närmast 

barnet ges möjligheter att få kompetensutvecklas. Att pedagogen har en eller flera strategier 

att plocka fram då det gäller arbetet med elever med autism eller autismliknande tillstånd. 

Specialpedagogerna får en ny viktig roll i detta arbete anser vi. Genom att hålla sig ajour med 

det senaste på området och genom att själva kompetensutveckla sig inom området kan de 

bidra med relevanta kunskaper i båda riktningarna inom skolans organisation. De kan hjälpa 

samt handleda pedagoger, arbetslag och skolor i arbetet med dessa elever, de kan med sin 

expertis hjälpa rektor, skolledning och även skolpolitiskt så att rätt insatser sätts på rätt ställe, 

det vill säga gynnar den enskilde eleven, elevgruppen, skolan. Vi ser båda med intresse på hur 

denna relativt nya process kommer te sig. En viktig faktor är att skolan måste se dessa 

individer för vilka de är och vad de har kapacitet att prestera. Att göra skolmiljön till en plats 

dit dessa elever vill komma och känner trygghet samt studiemotivation är en förutsättning, för 

att de ska kunna inkluderas, kanske några av de viktigaste faktorerna anser vi. Genom att 

lyckas med ett sådant arbete och genom att flera av dessa elever med autism eller 

autismliknande tillstånd nu fått chansen att nå mål och få betyg har vyerna för deras framtid 

vidgats lite mer. Det skapar förutsättningar att dessa elever lättare kan inkluderas i det liv som 

tar vid efter skolan. Det skapar hopp.  
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8.3 Förslag till fortsatt forskning   

Ett förslag till fortsatt forskning inom detta område skulle kunna vara att göra en 

undersökning som bottnar i en utvärdering kring hur läsåret 2011/2012 artat sig för elever 

med autism eller autismliknande tillstånd inom grundskolan eller gymnasiet. Ett mer 

omfattande arbete är att undersöka och jämföra olika kommuners arbete med att inkludera 

elever med autism eller autismliknande tillstånd.  
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Bilaga 1 
 

Hej! 

 

 Hur är den enskilde läraren, skolan i sig och kommunen förberedda på att bemöta elever med 

autism eller autism liknande tillstånd? Detta är en av frågorna vi önskar få svar på i det 

examensarbete vi under våren ska skriva. Frågan grundar sig i den nya skollagen där elever 

med dessa diagnoser inte längre har rätt att tillhöra särskolan om de inte också har en 

utvecklingsstörning.  

 

 Vi skulle vilja intervjua just dig för att få din syn på just detta. Då vi vet att din tid är dyrbar 

inom skola hoppas vi ändå att du kan ta denna tid och ställa upp. Vi hoppas att du likt oss ser 

detta som en möjlighet att lyfta fram och utveckla skolans arbete i denna fråga. Vi som vill ha 

svar på detta är Cecilia Arbin och Fredrik Eriksson som läser på det specialpedagogiska 

programmet vid Örebro Universitet.   

 

Vår förhoppning är att just du kan tänka dig att delta i en intervju. Fokus i intervjun/samtalet 

kommer att röra ovanstående inledningsfråga. Denna intervju kommer tillsammans med andra 

intervjuer att bilda basen för vårt examensarbete. Din medverkan kommer naturligtvis att 

behandlas konfidentiellt och dina svar kommer enbart att användas i detta examensarbete. 

Kontakta oss via mailen du fått med detta brev om du är intresserad. Vi ser dina tankar och 

kunskaper som viktiga för vårt arbete. Vi är måna om att tiden ska passa dig och är därför 

öppna för förslag om tider från dig.   

Ett stort tack på förhand!  

Med Vänliga Hälsningar 

Cecilia Arbin & Fredrik Eriksson 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till pedagoger 

 

Inledning 

Vilka är vi och varför är vi här. 

Genomgång av informationskravet.  

 

Allmän information från den intervjuade.  

Yrkesroll 

 

Intervjufrågor 

 

Hur skulle du definiera ett barn i svårigheter i skolan? 

 

Vilken erfarenhet har du av att arbeta med barn i svårigheter?  

 

Vad anser du att barn med autism och autismliknande tillstånd innebär för grundskolan, vilka 

möjligheter och hinder kan det skapa? 

 

Vad anser du att de eleverna behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisningen, nå målen 

samt må bra i skolan?  

 

Vad betyder inkludering i skolan för dig? Vilka fördelar/nackdelar ser du med inkludering? 

 

Kan du beskriva en situation där inkludering inte fungerat eller har fungerat optimalt för dig? 

 

Hur fungerar inkludering på din skola i allmänhet? 

 

Om Du eller annan personal behöver hjälp och stöd i arbetet med dessa barn, vart kan du/ni 

vända dig/er? Hur ser du på handledning och känner du till spsm (Specialpedagogisk 

skolmyndighet)? 

 

För att få skolgången att fungera är den omgivande miljön viktig och att den anpassas. Vilka 

anpassningar anser du är viktiga på en skola? 

 

Om en elev inte orkar vara med sin klass hela tiden, vilka andra sätt kan de få undervisning 

på?  

Vilka organisatoriska alternativ finns det nu och vilka bör finnas enligt dig?  
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Intervjufrågor till specialpedagog och SPSM 

 

Inledning 

Vilka är vi och varför är vi här. 

Genomgång av informationskravet.  

 

Allmän information från den intervjuade.  

Yrkesroll 

 

Intervjufrågor 

 

Hur skulle du definiera ett barn med svårigheter i skolan? 

 

Vilken erfarenhet har du av att arbeta med barn i svårigheter? 

 

Vad anser du att barn med autism och autismliknande tillstånd innebär för grundskolan, vilka 

möjligheter och hinder kan det skapa? 

 

Vad anser du att de eleverna behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisningen, nå målen 

samt må bra i skolan? 

 

Vad betyder inkludering för dig? Vilka fördelar/nackdelar ser du med inkludering? 

 

Vilka för- och nackdelar ser du för läraren då det gäller inkludering av dessa elever i 

grundskolan? 

 
Vad anser du att läraren behöver för kompetens i arbetet med elever med autism eller 

autismliknande tillstånd? Vari ligger den största skillnaden? 

 

Vilket anpassat material anser du behövs i undervisningen? 

 

För att få skolgången att fungera är den omgivande miljön viktig och att den anpassas. Vilka 

anpassningar anser du är viktiga på en skola? 

 
Om en elev inte orkar vara med sin klass hela tiden, vilka andra sätt kan de få undervisning på?  

Vilka organisatoriska alternativ finns det nu och vilka bör finnas enligt dig? 
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Intervjufrågor till skolchef och rektorer 

 

Inledning 

Vilka är vi och varför är vi här. 

Genomgång av informationskravet.  

 

Allmän information från den intervjuade.  

Yrkesroll 

 

Intervjufrågor 

 

Hur skulle du definiera ett barn med svårigheter i skolan? 

 

Vilken erfarenhet har du av att arbeta med barn i svårigheter? 

 

Vad anser du att barn med autism och autismliknande tillstånd innebär för grundskolan, vilka 

möjligheter och hinder kan det skapa? 

 

Vad anser du att de eleverna behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisningen, nå målen 

samt må bra i skolan? 

 

Vad betyder inkludering för dig? Vilka fördelar/nackdelar ser du med inkludering? 

 

Vad anser du att läraren behöver för kompetens i arbetet med elever med autism eller 

autismliknande tillstånd? Vari ligger den största skillnaden? 

 

Alla barn med autism och autismliknande tillstånd är olika, men alla behöver stöd och 

anpassning i skolan. Vet Du vilka personalresurser som kommer att kunna ges alternativt som 

Du anser kommer att behövas?  

 

För att få skolgången att fungera är den omgivande miljön viktig och att den anpassas. Vilka 

anpassningar anser du är viktiga på en skola? 

 

Om en elev inte orkar vara med sin klass hela tiden, vilka andra sätt kan de få undervisning 

på? Vilka organisatoriska alternativ finns det nu och vilka bör finnas enligt dig? 

 

 

 


