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Sammanfattning 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur lärare i grundskolan beskriver att de arbetar med 
elever med autismspektrumtillstånd (AST) och med elevernas möjligheter till inflytande i 
undervisningssituationen. Elever med AST uppvisar begränsningar i utvecklingen av socialt samspel 
och ömsesidig kommunikation, samt med repetitiva och stereotypa beteendemönster och begränsade 
intressen. De här svårigheterna kan påverka elevernas skolprestationer och leda till skolsvårigheter. 
Forskning visar att antal elever med diagnosen AST i samhället markant ökar vilket gör AST till en av 
de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna i Sverige idag. Fram till att den nya skollagen 
trädde i kraft 1 juli 2010 mottogs elever med diagnos inom AST i grundsärskolan. Därefter tillhör de 
den ordinarie grundskolan och enligt Lgr 11 skall läroplanen anpassas efter respektive elevs 
förutsättningar. Mycket av den forskning som finns idag kring elever med AST och skolsvårigheter 
fokuserar till stor del på generella anpassningar utifrån funktionsnedsättningen, men det finns begränsat 
med forskning kring vad eleven själv har för inflytande i olika undervisningssituationer kring sina 
behov. Studien grundas på intervjuer med tio lärare i grundskolans årskurs 4-6, därefter gjordes en 
kvalitativ analys av innehållet i det insamlade empiriska materialet. Resultatet visar på att lärarna 
upplever sitt arbete med elever med AST som utvecklande, och att lärarna i hög grad använder sig av 
olika typer av pedagogiska strategier för att lyckas i undervisningen. Lärarna beskriver såväl generella 
som individuella anpassningar. Lärarna beskriver svårigheter gällande delaktighet och inflytande hos 
eleverna i olika undervisningssituationer. I studien framkommer en tydlig önskan om ökad kunskap hos 
lärarna inom AST, möjlighet till kollegialt lärande och mer tid till att anpassa sin undervisning. Den 
begränsade forskning som finns om skolsvårigheter hos elever med AST och den tidsbrist som lärarna 
upplever, kan i kombination utgöra eventuella hinder i arbetet med elever med AST i olika 
undervisningssituationer. 
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Förord 

Vi skulle först och främst vilja tacka varandra för ett fantastiskt samarbete som vi har haft på vägen till 
vårt examensarbete. Om vi hade skrivit examensarbetet var och en för sig då hade det, enligt vår mening, 
inte blivit hälften så roligt och berikande som det har varit nu. Vi har även erhållit styrka och support 
från dem i vår omgivning under vår studietid fram till vårt färdiga examensarbete, och till er skulle vi 
vilja rikta ett hjärtligt tack.  
 
Ett stort tack vill vi säga till våra respondenter som har ställt upp på intervjuer, för utan er hade vi inte 
fått något resultat. Ni har genom er kunskap och era erfarenheter tillfört oss ny insikt i lärares arbete, 
och val av pedagogiska strategier i ert arbete med elever med AST. 
 
Sist men inte minst skulle vi vilja tacka vår handledare Liselotte Kjellmer, logoped och universitetslektor 
i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet, för en positiv, en 
produktiv, en givande och en trevlig handledning. 
 
Stockholm 16 maj 2017 
 
Louise Elfström Kindgren och Elisabeth Lindberg. 
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Inledning  

Det här examensarbetet behandlar hur lärare i grundskolan beskriver hur de arbetar med elever med en 
diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST) och med elevernas möjligheter till inflytande i 
undervisningssituationen. AST är en av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna i 
dagens samhälle, vilket gör att vi i skolans vardag möter många elever och vuxna med den här formen 
av funktionsnedsättning (Lagerkvist & Lindgren, 2012). Individer med den här formen av 
funktionsnedsättningen har en annorlunda kognition, det vill säga tänker och uppfattar information samt 
upplever och bearbetar sinnesintryck, på ett för många av oss kanske annorlunda sätt. Det här innebär 
att lärare måste ha en förståelse för och anpassa sig till de specifika behov som en elev med autism har, 
för att kunskapsinlärningen i skolarbetet ska kunna möjliggöras och fungera (ibid). 
 
Fram till att den nya skollagen trädde i kraft 1 juli 2010 mottogs elever med diagnos inom AST i 
grundsärskolan. Enligt de nya bestämmelserna i skollagen mottags i grundsärskolan endast elever med 
en diagnos intellektuell funktionsnedsättning, även benämnt utvecklingsstörning, eller med förvärvad 
hjärnskada (SFS 2010:800). I praktiken innebär det här att elever med enbart diagnos inom AST, utan 
tilläggsdiagnos intellektuell funktionsnedsättning, tillhör den ordinarie grundskolan. I 
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) betonas vikten av ett inkluderande arbetssätt och 
att alla elever oavsett förutsättningar ska ha rätt till en likvärdig skolgång. Det här betonas även i Lgr 
11, där det är skrivet att alla lärare har ett ansvar för samtliga elevers kunskapsutveckling och att lärarna 
ska arbeta med ett inkluderande arbetssätt. Samtidigt finns det fortfarande idag många frågetecken kring 
vad inkludering innebär, och en frustration hos lärarna över bristfälliga kunskaper om olika 
funktionsnedsättningar samt elevernas stödbehov i skolan. 
 
Tyvärr finns det idag, enligt Falkmer (2009), begränsat med forskning kring elever med AST och 
inkludering, vilket leder till att vi vet alltför lite om vilka effekter inkluderingen i grundskolan har för 
eleverna. Det finns därigenom även för få studier som undersöker vilka olika pedagogiska strategier som 
skulle kunna vara gynnsamma för en positiv inkludering för elever med AST (ibid). 
 
I skolverkets kvalitetsgranskning från 2012 (SOU 2012:11) framkommer att elever med AST ges sällan 
möjlighet att själva beskriva vad de önskar av sin skolgång. Därigenom går eleverna ofta miste om 
möjligheten att själva påverka sin skolgång, exempelvis hur lärmiljöer skulle kunna utformas. En aspekt 
i det här kan vara att lärare upplever svårigheter i samtalet med och bemötandet av elever med AST. 
Ofta får elever med AST därigenom generella anpassningar, utifrån givna föreställningar om diagnosen, 
alternativt anpassningar efter lärares och/eller vårdnadshavares önskemål, vilket gör att anpassningarna 
kan vara felaktiga och/eller bristfälliga (ibid). 
 
Mot den här bakgrunden har vi därför valt att inrikta vårt examensarbete mot lärares erfarenheter av att 
arbeta med elever med AST inom grundskolan, och hur de arbetar med elevinflytande i skolan.  
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Bakgrund 

Definition av AST 
Autismspektrumtillstånd (AST) är en samlande benämning för tillstånd med begränsning i utveckling 
av socialt samspel och ömsesidig kommunikation, samt med repetitiva och stereotypa beteendemönster 
och begränsade intressen (Habilitering & Hälsa, 2017). Begreppet spektrum kan ses som ett 
tydliggörande av att det är viktigt att påvisa att det finns stora individuella skillnader inom AST och 
mellan individer med samma diagnos, även om det är mycket som är gemensamt för samtliga diagnoser 
inom AST (Falkmer, 2009). Många av huvudsymptomen vid AST hör ihop och påverkar varandra, men 
kommer till uttryck på många olika sätt hos barn och ungdomar med diagnos inom spektrumet 
(Habilitering & Hälsa, 2017). Fernell och Lagerkvist (2012) och Ortiz och Sjölund (2015) hänvisar till 
de kriterier för diagnos inom AST som är framtagna genom internationell samverkan, och som består 
av många beskrivningar av symptom, som ska stämma in i viss grad för att diagnos ska kunna ställas. 
En viktig aspekt är att AST ger symptom tidigt i livet (Habilitering & Hälsa, 2017).  

Begränsningar i socialt samspel och i ömsesidig kommunikation 

Dahlgren (2007) och Fernell och Lagerkvist (2012) beskriver att ett ömsesidigt socialt samspel har som 
grund att vi kan ta andras perspektiv, förmåga att intuitivt kunna läsa av och förstå andras tankar och 
känslor för att kunna förutse vad som kommer härnäst. För barn med AST kan det finnas en tydlig brist 
i den sociala och den emotionella interaktionen vilket kan innebära en nedsatt förmåga till ett ömsesidigt 
socialt samspel, oavsett ålder och utvecklingsnivå. Det är för många med AST svårt att umgås med 
jämnåriga, men lättare att umgås med vuxna eller yngre barn (ibid).  
 
Många barn med AST har en försenad eller utebliven talutveckling, men även om de börjar prata är 
variationen stor (Fernell et al., 2010; Kjellmer, Hedvall, Fernell, Gillberg & Norrelgen, 2012). En del 
använder bara enstaka ord medan andra använder ett språk som är i nivå med det förväntade för åldern 
(ibid). Gemensamt för de barn med AST som utvecklar ett talat språk är att de har svårt att förstå 
meningen med kommunikation och att använda språket på ett förväntat sätt, som till exempel att inleda 
och fullfölja en dialog (Fernell & Lagerkvist, 2012; Gerland, 2010; Ortiz & Sjölund, 2015). De här 
pragmatiska svårigheterna blir tydliga i olika undervisningssituationer för elever med AST då samspelet 
sker genom kommunikation. Individer med AST har ofta svårt att svara på öppna frågor och berätta fritt, 
för antingen berättar de mycket fåordigt eller mycket omständligt och utelämnar inga detaljer. Många 
har även ekotal, vilket innebär att de stereotypt upprepar ord, fraser eller hela konversationer som de har 
lärt sig ordagrant. Dessutom är språkförståelsen ofta konkret och bokstavlig, vilket gör att de har svårt 
för att förstå ironi, ordvitsar och metaforer (ibid). Elever med AST har även en mer generell bristande 
språkförståelse som påverkar hur de uppfattar muntliga instruktioner (Kjellmer et al., 2012).  

Theory of mind och central koherens 

Theory of mind (ToM) är ett begrepp som ofta används vid forskningen om AST, och innebär förmågan 
att reflektera över att människor i omgivningen kan känna och tänka på ett annorlunda sätt än vad jag 
själv gör (Falkmer, 2009). ToM innebär även att vi kan få en förståelse för våra egna och andras känslor 
och skapa en begriplighet i andras agerande, som är centralt i det sociala samspelet (Dahlgren, 2007; 
Westby, 2014). Westby (2014) beskriver att elever med AST oftast har svårare med ToM och får därför 
svårare att tolka och förhålla sig till regler, samt att se hur de ibland kan behöva anpassa sig till andras 
behov i en grupp. Westby förklarar vidare att forskning visar att individer med AST inte helt saknar 
ToM, utan att svårigheterna är mycket individuella. Det innebär att det blir svårare att bemöta elever 
som har AST då det inte finns några generella regler. När vi möter en elev med AST måste vi lära känna 
och utgå från hur den enskilda eleven samspelar med omgivningen (ibid). Även brister i ToM kan leda 
till svårigheter att kommunicera, eftersom det kan vara svårt att veta när och varför viss kommunikation 
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är viktig (Falkmer, 2009). Det här kan i sin tur leda till att omgivningen kan uppfatta eleverna med AST 
som likgiltiga och ointresserade av sina kamrater (Fernell & Lagerkvist, 2012; Ortiz & Sjölund, 2015).  
 
Enligt Falkmer (2009) hör svårigheter med socialt samspel till stor del ihop med svårigheter med central 
koherens, som är en kognitiv strategi som används till att tolka det konstanta informationsflödet från 
omvärlden. Falkmer beskriver vidare att vi använder vår centrala koherens med syfte att få en överblick 
över givna situationer, där detaljer bildar en helhet. Individer med AST har ofta svårigheter med central 
koherens, och kan därför i många fall bli mycket detaljstyrda utan att för den sakens skull kunna skapa 
sig en överblick. I förlängningen blir svårigheterna tydliga även i individens förmåga att kunna 
kommunicera, då en kommunikation även syftar till att kunna se olika sociala sammanhang och således 
bygger på mycket mer än en god verbal förmåga (ibid). Ortiz och Sjölund (2015) skriver att en svag 
central koherens påverkar förmågan att få sammanhang i och uppfatta information genom ansiktsuttryck 
och kroppsspråk av andra i omgivningen. Den icke-verbala kommunikationen påverkar till stor del hur 
vi uppfattar det som sägs genom mimik, tonfall på rösten och gester (ibid). Det är vanligt att individer 
med AST uppvisar svårigheter inom både ToM och central koherens (Falkmer, 2009; Gerland, 2010).  

Begränsningar i repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter 

Personer med AST har en nedsatt föreställningsförmåga, oavsett ålder och utvecklingsnivå, med 
begränsad variation i sina beteenden, lekar och intressen (Fernell & Lagerkvist, 2012; Wing, 1998). 
Många kan ha välutvecklade specialintressen, inom framförallt områden med exakta faktakunskaper 
som de kan lära sig utantill. Vanliga intressen är bland annat dinosaurier, bilar, buss- och tågtidtabeller 
samt fakta om kändisar. Individer med AST kan ägna mycket tid åt sina specialintressen, vilket kan leda 
till att det ibland hindrar möjligheter till utveckling inom andra områden (ibid). Enligt Fernell och 
Lagerkvist (2012) uppvisar individer med AST ofta motoriska stereotyper som att vifta med händerna, 
springa på tå, snurra runt och/eller fladdra med fingrarna framför ögonen. Stereotyperna blir ofta 
tydligare vid starka känslolägen då de upplever glädje, frustration och/eller ilska. Individer med AST 
kan vara i stort behov av noggranna rutiner och ritualer utan någon egentlig funktion, vilket innebär att 
förändringar blir ofta oerhört påfrestande (ibid). Det är även mycket vanligt att elever med AST gör 
mycket starkt motstånd mot oförutsägbara förändringar. I skolan kan det här innebära att små 
förändringar i välkända miljöer, som att byta plats i klassrummet, upplevs svårare än större förändringar, 
som att resa bort under ett skollov (Fernell & Lagerkvist, 2012).   

Svårigheter med exekutiva funktioner och bearbetning av sinnesintryck   

Exekutiva funktioner är ett samlingsbegrepp på många olika funktioner som syftar till att samordna 
information och därigenom styr vårt målinriktade beteende (Falkmer, 2009). Falkmer beskriver de 
exekutiva funktionerna som avgörande i hur väl vi kan utföra uppgifter på begränsad tid och hjälpa oss 
att anpassa valet av strategier för att lösa olika problem. Brister inom de exekutiva funktionerna leder 
ofta till svårigheter med impulskontroll och uppmärksamhet, vilket kan vara vanligt förekommande hos 
individer med AST. Många elever med AST har svårt att generalisera sina kunskaper och färdigheter, 
vilket ofta tar sig uttryck i svårigheter med att plocka fram befäst kunskap och använda liknande 
strategier för olika situationer, även kallat situationsanpassat beteende. De exekutiva funktionerna är 
däremot inte lika avgörande vid invanda situationer, vilket gör det lättare för individer med AST att 
hålla sig till fasta rutiner (ibid).  
 
Ofta finns avvikelser i hur individer med AST upplever och bearbetar olika sinnesintryck, som till 
exempel sensorisk överkänslighet, nedsatt känslighet och sensoriska avvikelser (Fernell & Lagerkvist, 
2012). De här avvikelserna innebär att sinnesintrycken kan för individer med AST vara antingen 
förstärkta och framkalla starka obehagskänslor som exempelvis lukter, ljud eller konsistenser av viss 
mat, eller sinnesintrycken kan vara förminskade och svårtolkade (ibid). Många individer med AST 
beskriver själva att under- och överkänslighet kan upplevas som mycket problematisk och hindrande i 
deras vardagliga liv (Fernell & Lagerkvist, 2012; Gerland, 2010).  
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Diagnostisering 
För att ställa diagnos inom AST använder sig diagnostiseringsteamen i Sverige idag främst av två 
diagnossystem-  DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorder, Text Revision; 
APA 2000) som ges ut av American Psychiatric Association (APA, 2000) och ICD-10 (International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision; Socialstyrelsen, 
2016; WHO, 1990). Sverige befinner sig dock nu i en brytningstid där fler och fler diagnostiseringsteam 
övergår till den uppdaterade diagnosmanualen DSM-V (APA, 2013). Även om ICD-10 och DSM-V till 
stor del är samstämmiga, finns flera skillnader dem emellan och inom autismområdet har det skett stora 
förändringar (Habilitering & Hälsa, 2017). Den största förändringen handlar om begreppen gällande 
olika diagnoser som innefattas i AST där enligt ICD-10 och DSM-IV-TR diagnoserna autism i 
barndomen (ibland kallat enbart autism), Aspergers syndrom och atypisk autism särskiljs. I DSM-V 
(APA, 2013) ersätts tidigare diagnoser med en enda diagnos- autism spectrum disorder (ASD) (ibid). 
Andra förändringar är exempelvis att det i ICD-10 (Socialstyrelsen, 2016; WHO, 1990) och i DSM-IV-
TR (APA, 2000) anges begränsningar i socialt samspel respektive kommunikation som två skilda 
områden medan de i DSM-V (APA, 2013) har slagits samman till ”Varaktiga brister i förmågan till 
social kommunikation och social interaktion i ett flertal olika sammanhang, vilket visar sig i följande, 
aktuellt eller anamnestiskt belagt” (Habilitering & Hälsa, 2017). Det har utformats många hjälpmedel 
med intention att underlätta tolkningen av diagnoskriterierna och göra diagnostiken mer enhetlig 
(Fernell & Lagerkvist, 2012). I Sverige lyder vi enligt Socialstyrelsen (2017) under ICD-10, men DSM-
IV-TR och DSM-V används ofta i praktiken vid diagnossättning av AST. Diagnosen kodas dock i 
Sverige alltid i respektive journal enligt ICD-10 (Habilitering & Hälsa, 2017).  
 
Flera internationella och nationella studier visar på en tydlig ökning av diagnostiseringen av AST i 
världen (Fombonne, 2003; Idring Nordström, 2015; Leonard et al., 2010; Matson & Kozlowski, 2011). 
Vid en internationell studie som har syftat till att undersöka förekomsten av diagnostiserad AST på en 
global nivå fann Fombonne (2003) i sina resultat en ökning av diagnostisering inom AST de senaste 35 
åren. Trots den tydliga ökningen av diagnostiseringen av AST i samtliga länder i undersökningen, visade 
resultaten att det inte var möjligt att hävda ett samband mellan en ökad diagnostisering och en ökning 
av antalet elever med AST i världen (ibid). Senare forskning visar att diagnostiseringen av AST tenderar 
att öka ytterligare, främst i västvärlden (Idring Nordström, 2015; Leonard et al., 2010; Matson & 
Kozlowski, 2011). Samtliga studier belyser att ökningen kan antas bero på att det är fler elever som har 
blivit remitterade till specialister, tillsammans med det faktum att tillgången till kunskap och specialister 
anses har ökat tillsammans med förändringar kring arbetet vid diagnostisering. Även det faktum att 
omvärlden har erhållit mer kunskap och kännedom om AST (ibid). Enligt en aktuell svensk avhandling 
beräknas förekomsten av AST, utan tilläggsdiagnos intellektuell funktionsnedsättning till att mellan åren 
2001-2011 i Stockholms län, har ökat nästan 3,5 gånger hos barn i åldersgruppen två till sjutton år 
(Idring Nordström, 2015).  

Orsaker till AST och tilläggsdiagnoser 

Det är idag inte bekräftat via forskning vilka orsakerna är till AST, men sannolikt bidrar flera olika 
biologiska faktorer (Fernell & Lagerkvist, 2012; Gillberg, 2016). De biologiska orsakerna kan vara 
antingen genetiska och därmed medfödda, en följd av skador och/eller sjukdomar under graviditeten, 
förlossningen eller när barnet är nyfött. AST innebär avvikelser i vissa delar av centrala nervsystemet 
som leder till en nedsatt eller annorlunda funktion inom några av hjärnans många olika kognitiva 
funktioner (ibid). Det är vanligt att individer med AST samtidigt har andra tilläggsdiagnoser som 
intellektuell funktionsnedsättning, språkstörning, specifika inlärningssvårigheter, Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD) och Tourettes syndrom, även om det här inte alltid är fallet (ibid). 
Fernell och Lagerkvist (2012) påtalar att en del individer med AST kan utveckla svåra psykiska 
symptom därför att de inte får tillräckligt med stöd och förståelse för sina svårigheter, medan andra kan 
ha en samtidig psykisk sjukdom som de behöver behandling för att hantera. Epilepsi är vanligt hos barn 
och ungdomar med AST i kombination med intellektuell funktionsnedsättning (ibid). Det finns således 
ett brett diagnostiskt spektrum inom AST, de som har mycket stora funktionsnedsättningar och de som 
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är högfungerande (Fernell & Lagerkvist, 2012; Gerland, 2010; Ortiz & Sjölund, 2015). Idag finns ingen 
läkemedelsbehandling som är inriktad mot AST (Fernell & Lagerkvist, 2012; Gillberg, 2016).  

Pojkar och flickor med AST 

Även om det bedrivs forskning kring AST hos pojkar och flickor, finns det begränsad forskning utifrån 
könsskillnader mellan pojkar och flickor med AST angående symptombilden. Att uppmärksamma är 
ändå att det förefaller finnas skillnader i symptombilden mellan pojkar och flickor med AST, vilket 
många forskare är överens om (Beckman, Kärnevik Måbrink & Schaumann, 2016). Kopp (2010) och 
Wing (1998) skriver att en diagnos inom AST är vanligare hos pojkar än flickor. Eftersom symptomen 
yttrar sig delvis olika hos pojkar och flickor kan det vara svårare att känna igen och uppmärksamma 
AST hos flickor, därför kommer de inte lika ofta till utredning och får en diagnos (ibid). 
Diagnoskriterierna har sin grund i den kunskap som kommer från studier av framför allt pojkar (Kopp, 
2010; Wing, 1998). Kopp (2010) skriver att det bland annat beror på att de diagnoskriterier som finns 
utgår från pojkars symptom.  

 
De eventuella specialintressen som flickor har är av samma intensitet som pojkars, men berör ofta andra 
områden. Flickor har i allmänhet även förmågan att visa ett betydande socialt intresse och vill ha eller 
önskar sig jämngamla kamrater, men de kan dock ha lika svårt med kamratrelationer som pojkar 
(Habilitering & Hälsa, 2017; Kopp, 2010). Kopp (2010) och Wing (1981) skriver att flickor med AST 
har lägre grad av sociala svårigheter än pojkar med AST. De menar även att flickor med AST har en 
större förmåga att undanhålla och dölja sociala svårigheter, genom bland annat att imitera andra i sin 
omgivning. Wing bedömer även att pojkar med AST har tydligare sociala svårigheter men de är istället 
starkare inom det visuospatiala området. Däremot är det först och främst flickor som har intellektuell 
funktionsnedsättning och/eller en försenad språkutveckling som erhåller diagnosen AST (Habilitering 
& Hälsa, 2017). 
 
Kopp och Gillberg (1992) bedömer att forskningen pekar på att flickor med AST behöver ha mer 
betydande eller särskilda svårigheter än pojkar med AST för att diagnostiseras, eftersom 
diagnoskriterierna inte är utformade efter dem. Symptombilden för AST hos flickor och symptombilden 
för AST hos pojkar skiljer sig åt avsevärt, men än har de inte tagits i beaktning i diagnoskriterierna i 
DSM-V då både flickor och pojkar bedöms utifrån samma diagnoskriterier (APA, 2013). Gemensamt 
för all diagnostik gällande AST innebär att individen har en kognitiv funktionsnedsättning (Fernell & 
Lagerkvist, 2012). 

Inkludering, integrering och delaktighet 
Begreppet inkludering är komplext och kan i skolans värld ha lika många betydelser som människor 
som tolkar begreppet (Nilholm, 2006). Begreppet som har fått ett genombrott i samband med 
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) är ändå mycket omtalat och en viktig 
grundförutsättning i dagens skola. Grundläggande för inkluderingsbegreppet är att skolan ska utformas 
efter alla elevers olika förutsättningar, och har fått särskild vikt vid samtalet om en elev i behov av 
särskilt stöd (Nilholm, 2006). Det här förtydligas genom skollagen (SFS 2010:800) där det betonas att 
alla lärare har ett ansvar för elevernas kunskapsutveckling och att lärare ska arbeta med ett inkluderande 
arbetssätt. Samtidigt skiljer sig Sverige, som har separata skolsystem för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada samt specialskolor för barn med specifika 
funktionsnedsättningar, från många andra länder (Westling Allodi, 2016). Det här menar Westling 
Allodi leder till en dubbelhet kopplat till strävan efter en inkluderande skola. Ett sätt att tolka inkludering 
menar Nilholm (2006) är att elever i behov av särskilt stöd ska ges möjlighet att vara delaktiga i skolans 
ordinarie miljöer. Falkmer (2009) menar att genom sådana definitioner misstas ofta inkludering för 
fysisk integrering, där eleverna är fysiskt närvarande i klassrummet utan att nödvändigtvis känna sig 
delaktiga. Falkmer beskriver vidare att forskningen idag inte har några bevis för att integrering leder till 
ökad delaktighet, medan inkludering däremot ses som ett sätt att uppnå elevdelaktighet. En viktig aspekt 
på inkluderingsbegreppet är synen på eleverna och deras behov. Enligt Teveborg (2001) uppstår 
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exempelvis ett funktionshinder först när en person med en funktionsnedsättning möter bristande 
tillgänglighet eller andra former av hinder i den omgivande när- och lärmiljön. Teveborg menar 
dessutom att i en tillfredsställande miljö är personen inte funktionshindrad även om 
funktionsnedsättningen finns kvar hos individen, vilket innebär att en person med funktionsnedsättning 
kan vara handikappad i en miljö, men inte i en annan. Det här synsättet på inkludering ställer krav på en 
anpassad miljö framför förändringar på individnivå och är enligt Carlsson och Nilholm (2004) 
grundläggande för en gynnsam inkludering. Carlsson och Nilholm menar att inkludering innebär för 
eleven att skolan ska ändra sin utformning på organisations- och gruppnivå framför att fokusera på 
förändringar på individnivå eller att försöka ändra på eleven, ett synsätt som även styrks av Skidmore 
(2004). De elever som är i behov av särskilt stöd ska därigenom erhålla det genom att skolan gör 
förändringar i sin struktur enligt Carlsson och Nilholm (2004). Skidmore (2004) menar dock att 
inkludering handlar om att anpassningar ska ske av såväl skolans miljö och undervisning, men det finns 
även behov av att anpassa kursplanerna efter elevernas förutsättningar. En lyckad inkludering kan 
därigenom inte enbart ses som ett problem för enskilda skolor att lösa (ibid). Såväl Carlsson och Nilholm 
(2004) och Skidmore (2004) belyser därigenom vikten av att inkluderingsbegreppet behöver granskas 
och undersökas, utifrån många olika nivåer för att anses som gynnsamt för eleverna.  

Bristande kunskaper om AST i inkluderingsarbetet 

Undervisningen och organisationen av lärarens arbete måste utgå från elevens förutsättningar och behov, 
vilket i sin tur kräver en mer medveten och genomtänkt pedagogik inför arbetet med elever med AST 
(Aspeflo, 2015). I många fall har skolan haft svårt i inkluderingsarbetet och med att anpassa sig efter 
behoven hos elever med AST, vilket har inneburit att många elever med AST har riskerat att hamna 
mittemellan eller till och med utanför skolsystemet (ibid). Kravet på inkludering finns, trots begreppets 
tvetydighet men flertalet studier belyser, bland annat en pågående studie från Karolinska institutet för 
Neuropsykiatri (KIND, 2015), att det finns en bristande kompetens om NPF/AST hos lärare och övrig 
skolpersonal runt om i landet. I studiens resultat framkommer även att det här leder till att eleverna inte 
får det stöd de har rätt till, samtidigt som det leder till stress och psykisk ohälsa hos personalen. En annan 
undersökning som visar på de här bristerna är en kvalitetsgranskning som genomfördes av Skolverket 
(SOU 2012:11) där fyra skolor i två olika kommuner granskades, och där syftet var att undersöka om 
de stödåtgärder som sätts in i skolan var anpassade efter elevernas behov. Granskningen var den första 
som syftade till att undersöka skolsituationen och anpassningar gällande elever med AST. Den syftade 
även till att sprida goda lärexempel och säkerställa kvaliteten i en likvärdig utbildning. Rapporten lyfter 
fram att skolpersonalen upplever att de saknar tillräcklig kunskap om AST, och att det finns en stark 
vilja att lära sig mer. Skolpersonalen menar vidare att på grund av det här blir även anpassningarna oftast 
generella, och är skapade för att passa “en viss elevgrupp”, samt att individuella lösningar som tar 
hänsyn till elevens perspektiv är sällsynta. Rapporten lyfter även fram att det är sällan som eleverna 
själva får en chans att göra sig hörda och att deras egna erfarenheter, intressen eller kunskaper inte tas 
tillvara när anpassningarna ska utformas (SOU 2012:11). I artikel 12 i Barnkonventionen (UNCRC, 
1989) betonas barns rättighet att yttra sig och bli lyssnade till i frågor som gäller dem. Ett barns 
åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd börjar med att alla barn ska ha och uppleva ett människovärde. 
Artikel 12 är sannolikt en av de få som behandlar barnens eget deltagande och möjlighet till inflytande 
i frågor som gäller dem (UNCRC, 1989). 

Gynnsamma pedagogiska strategier i inkluderingsarbetet- AST 

En grundförutsättning för att uppnå en gynnsam inkludering för elever med AST är att ha kunskap om 
elevernas förutsättningar, styrkor och svårigheter (Aspeflo, 2015). När det gäller insatser och behandling 
har det utvecklats ett stort antal metoder, och majoriteten av behandlingsmodellerna handlar om 
pedagogiska insatser inklusive beteendeterapi med inriktning på basala färdigheter i socialt samspel och 
kommunikation, samt anpassning av miljön genom att till exempel skapa visuell tydlighet (Fernell & 
Lagerkvist, 2012; Gillberg, 2016; Kopp & Gillberg, 1992). Lärare ska tydliggöra och förklara syftet och 
målet med arbetsmomentet samt hur eleven ska arbeta, genom att i första hand utgå från de erfarenheter 
han eller hon har (Aspeflo, 2015). Som lärare, menar Aspeflo, är det av stor vikt att vara tydlig och med 
hela sitt kroppsspråk visa med exempel, vad han eller hon avser för att nå fram till eleven på ett flertal 
olika nivåer.  
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Elever med AST arbetar mycket bättre om deras vardag i skolan är strukturerad och trygg, med fasta 
rutiner samt med en tydlig struktur (Beckman, Kärnevik Måbrink & Schaumann, 2016). Struktur betyder 
att eleven erhåller hjälp med att orientera sig i tid och rum under skoldagen. Eleven ska ha vetskap om 
vad han eller hon ska göra, var och när han eller hon ska vara, tillsammans med vem eller vilka och vad 
som ska hända sedan (ibid). Elever med AST har svårt för att förstå tid som är ett abstrakt begrepp. 
Genom att göra ett tydligt och individuellt schema till eleven kan läraren konkretisera tiden och göra 
den begriplig samt överskådlig, vilket tydliggör för eleven med AST vad som förväntas av honom eller 
henne under hela skoldagen (Adler & Holmgren, 2000; Beckman, Kärnevik Måbrink & Schaumann, 
2016). När ett nytt arbetsområde ska påbörjas eller kunskaperna ska utvidgas, är det en bra utgångspunkt 
att ta vara på vad eleven med AST har för intresse, vilket även kan leda till att eleven erhåller möjlighet 
att delge sin kunskap inför klasskamraterna (ibid). Begreppet pedagogiska strategier är ett begrepp som 
är vanligt förekommande i skolans värld, och används i det här examensarbetet synonymt med olika 
pedagogiska arbetssätt. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar bakgrunden att det trots kravet i skollagen råder en osäkerhet kring 
komplexiteten i begreppet inkludering och vad som förväntas av de enskilda skolorna och lärarna i 
inkluderingsarbetet. Det är tydligt att lärarna ska arbeta efter varje individs enskilda förutsättningar för 
att skapa inkluderande miljöer, ett arbete som är beroende av att lärarna har kunskaper om olika 
funktionsnedsättningar som exempelvis AST. Samtidigt blir det påtagligt i SOU- rapporten (SOU 
2012:11) att lärarna uttrycker sig sakna kunskap om AST och elevernas förutsättningar samt stödbehov, 
vilket ger sig uttryck i generella lösningar framför individuella anpassningar utan att eleverna görs 
delaktiga i anpassningarna. Med utgångspunkt i den låga inkludering av elever med AST och lärares 
upplevelser av bristande kunskaper inom diagnosen, vilka framkommer i SOU-rapporten (SOU 
2012:11), redogörs här vidare forskning i ämnet. 

Tidigare forskning  

AST och skolsvårigheter 
SOU- rapporten (2012:11) visade att lärare i skolan upplever sig sakna kunskaper om elever med AST 
och deras stödbehov. Skolan som organisation skapar därigenom svårigheter för elever med AST när 
undervisningen eller lärmiljön inte har struktur och tydlighet, vilket är något som Holmqvist (1995) 
belyser i sin studie. Resultaten i studien visar även exempel på hur lärare bör arbeta med elever med 
AST och beskriver att eleverna behöver mycket tid för att lösa sina uppgifter, mycket tydliga 
instruktioner och hjälp att börja med nya arbetsuppgifter. Studien belyser även vikten av att lärarna har 
ett positivt bemötande till elever med AST för att skolgången ska fungera bra (ibid). Whalon och Hart 
(2011) har i sin studie undersökt elever med högfungerande autism, och hur de förstod skriftliga 
instruktioner. Resultatet visade på att för elever med AST är det en stor utmaning i skolarbetet, då de 
har fokus på detaljer i textinnehållet och fäster inte stor uppmärksamhet vid helheten (ibid). Whalon och 
Harts studie visar även att en del elever med AST har problem med koordinationen och blir stressade 
vid kravsituationer, förmågor och situationer som är vanligt förekommande i skolan. Tufvesson (2007) 
har i sin doktorsavhandling undersökt genom elevintervjuer hur skolmiljön påverkar elever med ADHD, 
autism och Downs syndrom och deras förmåga att upprätthålla koncentrationen på skolarbetet. I 
Tufvessons resultat framkommer att när elever med AST ska söka efter kunskap på egen hand och förstå 
kunskapen, inte bara lära sig rena faktakunskaper, uppstår problem och skolsvårigheter. Eleverna med 
AST kommer genom de här svårigheterna ofta efter sina klasskamrater i kunskapsinhämtningen, vilket 
Tufvesson menar kan leda till utanförskap och frustration. I resultaten framkommer även att eftersom 
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individer med AST har svårigheter med att förstå andra människors känslor och tankar, blir det ofta 
problematiskt kring grupparbetet, då elever med AST ofta har svårigheter med både samarbete och 
problemlösning (ibid). Kopp (2010) har i sin doktorsavhandling genomfört intervjuer med flickor med 
AST, för att få ta del av deras livsberättelser gällande deras svårigheter med social interaktion och 
koncentrationsförmåga i eller utanför skolan. Resultaten visar att elever med AST som har speciella 
svårigheter varken passar riktigt bra i vanlig klass eller i en liten grupp. Elever med AST har en ojämn 
begåvning vilket påverkar i olika undervisningssituationer och kan då försvåra planerandet av insatserna 
i skolan. Många av flickorna i studien har blivit mobbade, de har inte klarat kunskapskraven i skolan 
och runt hälften av flickorna hade läs- och skrivsvårigheter. Flickorna hade haft mycket svårt att knäcka 
läskoden trots att de hade fått hjälp med till exempel de fonologiska svårigheterna. AST och/eller ADHD 
hade inte uppmärksammats som ett grundproblem, vilket innebar att lärarna inte hade arbetat med 
adekvata insatser. Resultatet påvisar även att några lärare är mycket bra i både undervisningen och i 
bemötandet av elever med AST, men det finns andra lärare som eleverna inte bör utsättas för (ibid). 
 
I en studie gjord av Westby (2014) var syftet att undersöka hur svårigheter med theory of mind kan 
påverka kommunikationen och det sociala samspelet hos en elev med autism. Studien visar att brister i 
theory of mind är viktiga komponenter till de svårigheter som kan uppstå i social kommunikation med 
andra och pragmatiska svårigheter hos elever med autism. Westby (2014) bedömer i likhet med 
Holmqvist (1995) att det annorlunda sättet att tänka på även påverkar samspelet med lärare och att det 
krävs att lärare anpassar bemötandet i lärmiljön för elever med AST. Även Plavnick och Hume (2014) 
har i sin forskningsöversikt studerat olika lärmetoder kopplat till elever med AST. Deras resultat visar 
på att många elever med autism har svårigheter med theory of mind av flera anledningar: det finns ett 
svagare intresse för vad andra gör, det finns svårigheter med att förstå kopplingen mellan någon annans 
beteende och de positiva konsekvenser som beteendet leder till samt det finns en grundläggande 
svårighet med konkret imitation. När lärarna utgår från elever med AST och deras svårigheter i olika 
undervisningssituationer framkommer det i resultatet att eleverna ges möjlighet till inlärning genom 
inkludering (ibid).  

Inkludering av elever med AST  
Westling Allodi (2002) förespråkar vikten av att arbeta med inkludering. I sin studie har hon undersökt 
konceptet av det sociala klimatet på skolorna som ett eget fenomen, vilket skiljer sig från att enbart se 
det sociala klimatet i en klassrumsmiljö. Studiens resultat betonar att i synnerhet för elever i behov av 
särskilt stöd, är det här en viktig faktor för att kunna lyckas och som ett led i det förebyggande arbetet 
på skolorna genom inkludering. Westling Allodi menar vidare utifrån sina resultat att ett respektfullt 
och deltagande skolklimat kan påverka elevernas motivation att vara aktiva i undervisningssituationer. 
I resultaten framkommer även att det sociala klimatet påverkas naturligt av den inställning som både 
skolan och de enskilda lärarna har till sina elever och deras förutsättningar. Om skolan som organisation 
lyckas med att skapa ett tillåtande klassrumsklimat där undervisningen bygger på att se elevers olikheter 
som tillgångar, kan det minska förekomsten av särskilda undervisningsgrupper och olika exkluderande 
lösningar (ibid). Humphrey och Lewis (2008) har i sin studie valt att intervjua 20 stycken elever med 
AST, för att få ta del av deras tankar om skolan. I studien delar de upp eleverna i två grupper; de som 
har svårt att acceptera sin diagnos och önskar att de vore mer “normala” och de som har accepterat 
diagnosen och även uttryckte en stolthet över sin olikhet/sitt sätt att vara. I studiens resultat framkom att 
tydlighet, rutiner och struktur är en utgångspunkt för att elever med AST ska må bra, känna sig trygga 
och bli motiverade i olika undervisningssituationer. Humphrey och Lewis resultat visar även att när 
ljudnivån var för hög, när klasskompisarna störde, eller när en känsla av att inte vilja delta i olika sociala 
sammanhang förekom berättade eleverna med AST att de använde sig av en copingstrategi. Eleverna 
med AST kunde via att de lyssnade på musik, spelade dataspel eller via löpning hantera de känslor som 
uppkom (ibid). Enligt Tufvessons (2007) resultat framkommer att faktorer som bland annat 
klassrummets storlek, antal elever i klassen, möblering och utsmyckning i klassrummet och placeringen 
av eleverna påverkar de här elevernas koncentrationsförmåga. De utmärkande resultaten för elever med 
autism pekar på att för att kunna koncentrera sig på sitt eget skolarbete, då är de i behov av en avskärmad 
och personlig arbetsplats. Det är även bra med en stol med stoppning och att ha gardiner vid fönstren, 
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då de hade en positiv effekt på koncentrationsförmågan, dock kan väggdekorationer ha en negativ effekt 
(ibid). 
 
Ainscow (2000) belyser vikten av samtal för en fungerande inkludering i en artikel, utifrån sina resultat 
i ett forskningsprojekt i Storbritannien. Ainscow bedömer att risken för att outbildad personal hindrar 
inkludering av elever i behov av särskilt stöd genom att t.ex. överkompensera eller hämma samarbetet 
med klass- och/eller skolkamrater. Tre stycken dimensioner påtalar och redovisar Ainscow är särskilt 
viktiga för lärare att tillsammans med kollegor tänka igenom för att utveckla ett inkluderande arbetssätt. 
En första dimension är strategin i undervisningen med fokus på sättet och bemötandet att ställa frågor, 
tid för inväntande av svar från eleven och formativ bedömning. Den andra dimensionen är stöd för 
lärande, som inbegriper att eleverna använder sig av varandras olika förmågor, extra stöd utanför 
klassrummet och att personal i klassrummet arbetar tillsammans med gemensam förståelse för 
uppsättningar av mål och respektive betydelse som lärare, speciallärare/specialpedagog och resurser har. 
Den tredje dimensionen redogör för strukturer för att utveckla undervisningsstrategierna. Det handlar 
om att studera och granska strategierna för att finna faktorer som inte försvårar inkludering, att utveckla 
ett gemensamt pedagogiskt språk som preciserar inkludering och klassrumsobservationer, kollegialt 
lärande samt uppmuntran lärare till lärare (ibid). Gerrbo (2012) har i sin avhandling utifrån sina resultat 
beskrivit att det handlar om att utveckla skolan som organisation, eller snarare skolans sätt att organisera 
sin verksamhet för respektive elevs förutsättningar i en skola för alla. Gerrbo för en diskussion kring att 
elevers olikheter inte bara ska uppmärksammas utan även bemötas genom att lärarna ska arbeta med 
och utgå från olika pedagogiska strategier, om vi vill att eleverna ska få en chans att komma till sin rätta, 
dvs. lära sig optimalt, bildas och utvecklas i och med hjälp av skolan. 

Kunskap i skolan om AST 
Low och Lee (2011) har genomfört ett antal fallstudier i Malaysia om lärare som arbetar med elever 
med AST, där de har undersökt vad lärare behöver ha kunskap om i samtalet med och bemötandet av 
elever med autism. De argumenterar för att på grund av den vanliga förekomsten av AST idag, är det av 
största vikt att lärare utökar sina kunskaper och förståelse inom det här området. Low och Lee menar 
utifrån studiens resultat att när elever med den här formen av funktionsnedsättning är en del i den dagliga 
skolverksamheten, måste lärare och berörd personal ha kunskap om och förståelse för elever med autism, 
framför allt att och hur autism påverkar elevens förmåga att samtala, kommunicera och förstå för att 
kunna skapa goda lärmiljöer. Deras resultat, liksom Westby (2014) betonade, är även att elever med 
autism behöver ett individuellt bemötande, då det är omöjligt att dra generella slutsatser om individue lla 
lösningar endast utifrån en diagnos. 
 
Able, Sceckovic, Schultz, Garwood och Sherman (2015) genomförde en studie med fokusgrupper i 
USA, där de har undersökt vilken kompetens lärare upplever att de är i behov av i sin undervisning av 
elever med autism och inkludering. I fokusgrupperna berättade lärarna att de ofta kände sig otillräckliga 
när det handlade om att undervisa och lära ut till elever med autism, och samtidigt kunna möta de övriga 
elevernas behov. Lärarna uttryckte önskemål om att de ville ha mer kunskap om autism och hur de kan 
underlätta för eleverna i olika undervisningssituationer (ibid). Able et al. (2015) skildrar utifrån sina 
resultat i studien att lärarna vill ha ytterligare kunskap om användbara pedagogiska strategier för att 
kunna arbeta med elever med autism och inkludering. Lärarna i fokusgrupperna efterfrågar ökad 
kompetens och stöd om hur de kan skapa en relation till elever med autism för att öka deras 
kunskapsinhämtning. Det framkommer även i fokusgrupperna att stöd från speciallärare är användbart, 
och att grupparbeten underlättar för elever med autism i klassrummen samt att när schemat görs ska 
elever med autism prioriteras med stor omsorg (ibid).  Liknande resultat framkom även i Humphrey och 
Lewis (2008) studie, där lärare generellt har för lite kunskap om hur de på bästa sätt ska undervisa, 
samtala och bemöta elever med AST i skolan och att lärarna i några fall ignorerade elever med AST i 
brist på kunskap. 
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Pedagogiska strategier- möjligheter och hinder 

Graham och Harwood (2011) beskriver i sin forskningsartikel, utifrån sina resultat, när de har studerat 
framgångsrika skolverksamheter som har fokuserat på inkludering kunnat hitta ett mönster av 
gemensamma nämnare. Graham och Harwood fann att de mönster som handlar om att lyfta fram elevers 
positiva egenskaper och förmågor istället för deras svårigheter, samt genom att skapa tillgängliga 
lärmiljöer (både psykiska och fysiska) leder det till att lärmiljöerna kan vara inkluderande och 
tillgängliga för alla (ibid).  
 
Enligt Plavnick och Hume (2014) har flera pedagogiska strategier utvecklats för att göra det lättare för 
elever med autism att tillgodogöra sig kunskaper genom att observera och samspela med klasskamrater. 
De metoder som kan fungera är, enligt dem, att arbete i mindre grupper, flera upprepningar av 
beteendena som ska imiteras, och träning i konkreta imitationsfärdigheter. En genomgång av 
kunskapsläget visar att den här färdigheten går att träna och förbättra, dock finns det lite forskning som 
har undersökt om och har styrkt att elever med autism även använder sina nya imitationsfärdigheter i en 
inkluderande vardag (ibid). Ek, Westerlund och Fernell (2013) har i sin kvantitativa studie undersökt 
och analyserat två typer av kognitiva områden, generell kognitiv förmåga och exekutiva funktioner, hos 
elever med olika svårighetsnivåer inom uppmärksamhetsrelaterad problematik. De menar att när en 
kognitiv utredning (WISC) görs, kan skolan uppmärksamma och lyfta fram de elever som har inlärnings -
, uppmärksamhets- och/eller beteendeproblematik för att sätta in “rätt” och snabba åtgärder. Det här 
skulle enligt annan forskning som exempelvis Graham och Harwoods (2011) studie ses som en 
riskfaktor, då de hävdar att genom att uppmärksamma elever i riskzonen gör vi en oundviklig negativ 
kategorisering av eleverna. Ek et al (2013) menar dock vidare att elever som har ett långsamt 
arbetstempo som inte genomgår någon utredning och som går i en inkluderande skola, bedöms att lärarna 
inte uppmärksammar. Det här kan då innebära att många elever i “riskzonen” inte uppmärksammas och 
på så vis inte alltid får rätt stöd och hjälp (ibid). Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm 
(2015) bedömer utifrån sina resultat att arbetet med problemen i skolan inte enbart är en fråga om hur 
de kan åtgärdas mest effektivt, utan i minst lika hög grad är en fråga om hur svårigheterna i skolan kan 
identifieras och idéer om vad skolan förväntas uppnå. De belyser att om vi utgår från ett alltför ensidigt 
individperspektiv, begränsas inte bara våra möjligheter till att finna en möjlig förståelse för eller 
förklaring till svårigheterna i skolarbetet, utan det måste därutöver etiskt ifrågasättas. När en elev 
upplever att han eller hon inte kan eller inte förstår det de förväntas kunna eller förstå, kan det upplevas 
som oerhört utpekande. Skolan som organisation måste på alla sätt undvika det här eller åtminstone 
försöka finna pedagogiska strategier för varje elevs lärande (ibid). 
 
Low och Lee (2011) för en diskussion utifrån sina resultat om att i undervisningen innan, under och 
efter krävs det en förståelse för elevens beteendemönster och inlärningsstil, samt att undervisningen ska 
utformas och planeras som gör det möjligt för eleven med autism att utveckla sin kommunikation. Det 
framkommer i studiens resultat vikten av att eleven erhåller visuellt stöd (individuellt schema) och att 
klassrumsmiljön anpassas i form av visuellt stöd, som i sin tur kan leda till utökad kommunikation och 
samspel med omgivningen (ibid). I de resultat som framkom i Humphrey och Lewis (2008) intervjuer 
uttryckte elever med AST att hjälpen från lärarna på ett sätt kunde upplevas som en trygghet, men att 
lärarna inte fick vara för tydliga då det i intervjuerna framkom att klasskamraterna till eleverna med 
AST möjligtvis kunde uppfatta dem annorlunda och i behov av särskilt stöd. De lärare som hade 
förmågan att samtala och hjälpa elever med AST utifrån olika pedagogiska strategier, utan att 
klasskamraterna uppmärksammade det, hjälpte dem att smälta in och uppleva trygghet. Även Isaksson 
(2009) skriver om att de insatser som görs kan leda till motstridiga upplevelser hos eleverna.  

Elevens delaktighet och inflytande 
Larsson (2007) har i sin avhandling studerat samhällsundervisningen på tre gymnasieskolor i mellersta 
Sverige där han genomförde intervjuer med både elever och lärare. Det huvudsakliga syftet i 
avhandlingen behandlar samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet i främst samhällsundervisning. 
Några av de gemensamma nämnare som framkommer i resultaten är att läraren visar ett engagemang 
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gentemot eleven och en vilja att hela tiden försöka få eleverna att komma till tals, något som Larsson 
menar är mycket viktigt, trots svårigheterna att hitta en bra balans och nivå mellan att involvera eleverna 
tidigt i planeringsprocessen och i hur kunskapen ska kunna redovisas. Larsson påpekar även utifrån 
resultaten vikten av ett tryggt socialt klassrumsklimat för att det ska kunna fungera optimal, och för att 
eleverna ska våga att ta plats eftersom det kan hindras av rådande negativa normer och värderingar.  
 
Isaksson (2009) redogör utifrån sina resultat i sin doktorsavhandling om mötet mellan ett 
individualistiskt och relationellt perspektiv på lärande och elever. Isaksson har gjort intervjuer och då 
täcks elevers och vårdnadshavares syn på utförda åtgärder, men inte hur lärarna upplever situationen 
kring arbetet med eleven. Studien undersöker och utgår från elever i behov av särskilt stöd i allmänhet, 
inte i något specifikt ämne eller enbart med elever som har AST. Ett av Isakssons resultat tyder på en 
djupt rotad individsyn av svårigheter i skolan bland personalen. Synen på och inställningen till eleven 
är påverkad dels av normer som finns på skolan, dels av ökade politiska krav på skolan att urskilja och 
definiera vilka elever som är i behov av särskilt stöd, vilka blir tydliga i pedagogiska utredningar och 
åtgärdsprogram. Ett annat resultat i studien är att när eleverna utsätts för exkluderande stödinsatser 
påverkas deras ambition och självmedvetenhet negativt. Eleverna kan uppfatta möjligheten att få arbeta 
i lugn och ro som positiv, men de kan även uppleva känslan av att utmärka sig när de lämnar sina 
klasskamrater (ibid).  
 
Johansson (2015) har i sin doktorsavhandling följt nio tonårsflickor under tre års tid när de gick i årskurs 
sju till första terminen i gymnasiet. Flickorna och deras särskilda behov representerar en stor grupp 
elever som behöver erhålla anpassat stöd i skolan, oberoende av om de har en diagnos eller inte. 
Johansson samtalade med flickorna om deras behov av särskilt stöd och hur de själva uppfattade att 
deras erfarenheter tillvaratagits av lärare i skolan utifrån inriktning på samspel och kommunikation. 
Johansson skriver utifrån resultatet att eleverna inte uppfattade att lärarna var oengagerade och/eller 
ointresserade, men lärarnas förväntningar på flickornas förmågor att lära sig var låga. I resultatet från 
studien framkommer att flickornas önskemål var att lärarna skulle samtala med och bemöta dem på ett 
sätt som gjorde att eleverna fick tillgång till sin faktiska kompetens och förmåga, för då kunde de uppnå 
det givna målet (ibid). Tangen (2008) skriver i sin artikel om att elevens röst och tankar kan bidra i 
forskningen, och därför finns det ett ökat intresse för det perspektivet. Tangen beskriver även utifrån 
studiens resultat de elever som blir intervjuade, och hon belyser även att vid ett flertal tillfällen har inte 
intervjuer gjorts med elever som är unga, tillhör en etnisk minoritet och/eller har en 
funktionsnedsättning. Barn, liksom vuxna, är "sociala aktörer", och de känner till sina erfarenheter. 
Tangen redovisar och diskuterar en strategi på flera nivåer som kallas "lyssna på barns röster". Den 
första nivån finns på det metodiska planet - dvs hur vi lyssnar, men den här forskningen behandlar inte 
detaljer om vilka typer av metoder som är lämpliga för att uppfatta känslan av elevers upplevelser. Den 
andra nivån är studier på barns erfarenheter som bygger på individens epistemologi, och som är kärnan 
till kunskap om sina egna erfarenheter. Den tredje nivån är tillvägagångssättet för att lyssna på elever 
även stöds av teorin om ämnet (eller subjektiviteter) (ibid). Det här är en metod som även styrks av 
Isaksson (2009) som betonar att det är mycket viktigt med forskning från elevperspektiv, speciellt 
intervjuer med elever i behov av särskilt stöd, för att få deras röst hörd. Graham och Harwood (2011) 
kommer fram till liknande resultat då de diskuterar och hänvisar till att elevernas egna tankar och 
känsla/upplevelse av delaktighet alltid bör tas i beaktande vid all anpassning i skolan. De menar att 
eleverna är de enda som egentligen kan sätta ramarna för vad som är en tillgänglig lärmiljö (ibid).  

Samtal om och med eleven i olika 

undervisningssituationer  

Becker (2010) redovisar i sin artikel resultat som belyser hur viktigt talet om eleverna är, om vi pratar 
om “elever med svårigheter” eller ”elever i svårigheter”. Becker menar vidare, i likhet med Graham och 
Harwood (2011), att kategoriseringar och gruppindelningar av elever riskerar skapa negativa 
grupperingar, och att eleverna genom att få sina svårigheter påtalade, riskerar att identifiera sig med sina 
svårigheter. Becker (2010) beskriver även att lärarnas och skolans ståndpunkter och inställningar till 
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sina elever, är av stor vikt för att skapa goda lärmiljöer genom att lyfta fram positiva egenskaper hos 
olika elever och att de får möjlighet att visa dem. Resultaten i studien påtalar att inkluderingsperspektivet 
som visar hur lärarnas bemötande, tankar om och samtal om/med elever påverkar respektive elevs 
kunskapsutveckling och deras sociala förmågor (ibid). Larsson (2007) redovisar liknande resultat utifrån 
sin studie att det finns ett nära samband mellan en god social klassrumsmiljö och en god kommunikation 
mellan lärare och elever. Han menar att “en öppen och ömsesidig kommunikation, till exempel vid 
lärande genom samtal, kräver goda relationer mellan deltagarna där några av nyckelorden är respekt, 
trygghet och tillit.” (Larsson, 2007, sid 45). Tutt, Powell och Thornton (2006) redovisar i sina resultat 
att lärare som ska undervisa elever med AST ställs inför ett antal utmaningar då elever med AST har 
svårigheter med kommunikation, socialt samspel och fantasi. Det innebär att lärarens undervisning inte 
kan utgå från samma grund som för andra elever. Lärarens undervisning bygger på kommunikation 
mellan lärare och elev, då samtalet och bemötandet sker genom socialt samspel mellan lärare och elev 
samt elever emellan (ibid). 

Sammanfattning 
Samtliga forskningsartiklar visar på att det finns ett stort behov av att se på inkluderingsbegreppet på 
olika nivåer, och vikten av elevens medverkan i inkluderingsarbetet. Flera av artiklarna påtalar riskerna 
med att en diagnos oundvikligt leder till en segregering och en kategorisering efter elevernas svårigheter, 
medan annan forskning påtalar att det beror på hur informationen om eleven används. Det finns stora 
brister i kunskapen om AST på skolorna, vilket leder till att anpassningarna ofta blir generella och/eller 
bristfälliga. Forskningen visar på att elevens känsla/upplevelse av skolsituationen måste tas i beaktande 
i arbetet och strävan efter en främjande inkludering. Det finns mycket begränsad forskning om 
elevinflytande och delaktighet hos elever med funktionsnedsättningar överlag, men forskningen är 
särskilt begränsad gällande elever med AST och inflytande samt delaktighet. Vi vill därför i vårt 
examensarbete undersöka det här området närmare. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver att de arbetar med elever med AST och med 
elevernas möjligheter till inflytande i undervisningssituationen.  

 
1. Vilka pedagogiska strategier beskriver lärarna att de utgår ifrån för att möjliggöra 

kunskapsinhämtning hos elever med AST? 
2. Vilka möjligheter och hinder beskriver lärarna att de finns för elever med AST i att vara 

delaktiga och ha inflytande i olika undervisningssituationer?  
3. Vilken kunskap och förståelse beskriver lärarna att de behöver gällande elever med AST för att 

bedriva sin undervisning? 

Teoretisk utgångspunkt 

Studiens teoretiska utgångspunkt är den sociokulturella teorin. Säljö (2000) skriver om att den 
sociokulturella traditionen utgår från Vygotskijs tankar kring språk, lärande och utveckling. Syftet med 
studien är att undersöka på vilket sätt lärarna beskriver hur de arbetar med elever med AST och med 
elevernas möjligheter till inflytande i undervisningssituationen. Språket är ett verktyg för social 
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samvaro, men den är den viktigaste aspekten för att kunna kommunicera. Enligt den sociokulturella 
teorin förstärker kommunikation möjligheten till lärande och kunskapsutveckling. När vi upplever 
delaktighet i samspel med vår omgivning leder det till nya kunskaper och erfarenheter (ibid). Enligt 
Säljö föds vi människor in i interaktiva och kommunikativa förlopp.  
 
Det sociokulturella perspektivet har inget gemensamt med en speciell pedagogik eller en speciell skola, 
utan Säljö (2000) har skrivit om att det utgår från hur vi organiserar samspelet mellan oss alla individer 
som möts i skolan. Eftersom vi människor deltar i olika aktiviteter kan vi inte undvika att erhålla 
kunskap. Genom att deltaga i olika sociala verksamheter sker lärande och utveckling samt vi människor 
lär oss när vi praktiskt deltar i olika kommunikativa interaktioner (ibid). Enligt Persson (2007) är 
grundtanken i det relationella perspektivet att eleven ska erhålla specialpedagogiskt stöd i samspel med 
all undervisning oavsett lärare och ämne. Kunskap om anpassningar i undervisningen ska finnas hos 
lärarna, och kompetens inom specialpedagogik ska finnas tillhands vid behov. De ändringar som görs i 
lärmiljön runt eleven med AST ska kunna påverka elevens förmågor positivt att inhämta kunskap i olika 
undervisningssituationer (ibid).  

Metod 

För att svara till studiens syfte att undersöka hur lärare beskriver sitt arbete med elever med AST och 
med deras möjligheter till inflytande i undervisningssituationen, valdes en kvalitativ metodansats 
tillsammans med kvalitativa forskningsintervjuer, för att ta del av lärarnas livsvärld och berättelser 
(Befring, 1994; Kvale & Brinkmann, 2014). Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att forskaren 
ska erhålla information och kunskap utifrån respondentens egna perspektiv och livsvärld (Befring, 1994; 
Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
För att samla in data valdes att genomföra semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar elever 
med AST i årskurserna 4-6 (mellanstadiet). En semistrukturerad intervjumetod utgår från en 
intervjuguide, men genom att anpassa frågorna efter respektive respondent kan de ändras och bli mer 
omfattande (Dalen, 2015; Fejes & Thornberg, 2015). Det här kan bidra till att intervjuerna i studien inte 
blir identiska med varandra, utan är beroende av forskaren och intervjutillfället. Det här kan enligt Dalen 
(2015) även betyda att forskaren erhåller mer kunskap om och insikt i ämnet under intervjun, vilket kan 
leda till att intervjufrågorna utformas allt eftersom respondenten reflekterar och svarar. I intervjuerna 
fick lärarna utifrån intervjuguiden så utförligt som möjligt beskriva sina upplevelser och erfarenheter av 
undervisning i olika situationer med elever med AST. Under intervjuerna låg fokus på att skapa en 
tillåtande och öppen dialog för att respondenterna skulle känna sig trygga, i den för dem okända 
situationen, för att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter. 

Studiens deltagare och avgränsning 
För att kunna besvara syftet i examensarbete valdes lärare som hade erfarenhet av att arbeta med elever 
med AST i grundskolan, mer specifikt som hade sin huvudsakliga undervisning på mellanstadiet, i 
årskurs 4-6. Respondenterna hade alla olika lång lärarbakgrund och erfarenheter av att undervisa elever 
med AST. De undervisade i både praktiskt-estetiska- och teoretiska skolämnen. Orsaken till 
avgränsningen var i syfte att få en mer samlad bild bland lärarnas berättelser, och att eleverna med AST 
i de här årskurserna oftare än äldre elever med AST är inkluderade i ordinarie undervisningsklasser. I 
de här årskurserna sker även en övergång i skolan där eleven går mot ökade kunskapskrav i 
undervisningen och betyg, samtidigt som pressen från och på lärarna ökar. Urvalet var ett så kallat 
bekvämlighetsurval enligt närhetsprincipen (Trost, 2010). 
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Tabell på studiens deltagare och avgränsning 

Respondenter Ämnen Kommunal skola 
eller friskola 

Kommun 

Lärare A 
 

No-, teknik-, svensk- och 
matematiklärare 

Kommunal skola Liten kommun 

Lärare B 
 

No-, och matematiklärare med 
specialpedagogisk kompetens 

Friskola Stor kommun 

Lärare C 
 

No-, och matematiklärare Friskola Stor kommun 

Lärare D So-, engelsk- och svensklärare Friskola Stor kommun 

Lärare E Lärare i idrott- och hälsa, samt svenska. Kommunal skola Stor kommun 

Lärare F So-, engelsk- och svensklärare Kommunal skola Mellanstor 
kommun 

Lärare G No-, och matematiklärare Kommunal skola Mellanstor 
kommun 

Lärare H Lärare i hem- och konsumentkunskap Kommunal skola Stor kommun 

Lärare I Lärare i idrott- och hälsa samt IT-
pedagog 

Kommunal skola Mellanstor 
kommun 

Lärare J Matematik- och svensklärare Friskola Stor kommun 

Genomförande   
En intervjuguide (bilaga 1) utformades med frågor om lärarnas bakgrund och erfarenheter, användandet 
av pedagogiska strategier samt erfarenheter av samtal med och bemötande av elever med AST. Det är 
viktigt att förbereda sig inför en intervju genom att bland annat skriva en intervjuguide som kan 
användas som ett manus genom hela eller delar av intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). En 
pilotintervju genomfördes dels för att ta reda på om intervjuguiden gick att följa och förstå, och dels för 
att pröva om ljudupptagningen fungerade. Respondenten besvarade frågorna och upplevde att fokus låg 
på syftet i studien. 
 
Missivbrevet (bilaga 2) skickades ut till fem olika skolor i fem olika kommuner runt Stockholm och 

Uppsala. Skolorna var både kommunala grundskolor och friskolor, men med olika inriktningar och från 

olika socioekonomiska områden. Rektorerna var samtliga positiva till syftet och undersökningen, varpå 
kontakt med intresserade lärare togs efter rektorernas förslag. Tio lärare var positiva till att delta i 
intervjuerna varpå de bokades in, och intervjuerna genomfördes på respondenternas olika arbetsplatser. 
 
Intervjuerna genomfördes sedan var för sig, och de tog mellan 29-40 minuter. Alla intervjuer spelades 
in och transkriberades enskilt av intervjuaren samma dag eller dagen efter, samt delades sedan i ett 
gemensamt dokument för att examensarbetets författare skulle kunna ha tillgång till allt insamlat 
empiriskt material. Respondenterna och deras arbetsplatser samt hemkommuner var namngivna i 
transkriberingarna, som endast var tillgängliga för författarna men som avidentifierades inför 
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resultatdelen. Dalen (2015) menar att en intervju är en dialog eller ett samtal mellan respondenten och 
forskaren som sker under en bestämd tid, och som då upphör när intervjun är avslutad. Det kan vara en 
fördel att transkribera intervjuerna direkt efter att de har avslutats, för det möjliggör återgivningen av 
vad respondenterna faktiskt har sagt och delgivit forskaren (ibid). Dalen (2015) betonar att forskaren 
själv ska transkribera intervjun för det medför en möjlighet till att erhålla insyn i, överblick och kunskap 
kring detaljer som förenar eller som skiljer sig i det insamlade materialet.   

Analysmetod 
En kvalitativ analys av innehållet tillämpades för att bearbeta och analysera det insamlade empiriska 
materialet. Skriven och/eller verbal kommunikation kan successivt analyseras med fokus på de likheter 
och olikheter som har delgivits av respondenterna, genom en kvalitativ analys som fokuserar på 
innehållet (Fejes & och Thornberg, 2015). Fejes och Thornberg menar även att ett eller flera teman kan 
identifieras under tolkningsprocessen. Ett tema är som en röd tråd av betydelse genom innehåll som 
återkommer genom varje mening och genom varje kategori. Det först steget i analysprocessen var att få 
en förståelse och en helhetsbild av det insamlade empiriska materialet direkt efter respektive intervju 
(ibid). Enligt Trost (2010) är det viktigt vid en analys av det insamlade materialet att vara öppen för 
andra tolkningar än de som först kan verka givna. Det här antagandet togs i beaktande därför lyssnades 
varje intervju på igen och skrevs efteråt ner ordagrant, för att sedan läsas igenom ett flertal gånger av 
båda författarna. Utifrån intervjusvaren har sedan transkriberingarna kodats efter olika meningsbärande 
enheter, som bestod av både meningar och begrepp med hjälp av olikfärgade överstrykningspennor. 
Utifrån de här har sedan olika teman växt fram med det transkriberade materialet som utgångspunkt, det 
här innebär att studien får en induktiv ansats. De teman som återfanns i materialet, har sedan kopplats 
ihop med frågeställningarna för att komma fram till aktuella teman och underrubriker, i enlighet med 
vad Fejes och Thornberg (2015) beskriver om tolkning av resultaten i en kvalitativ intervju.  

Trovärdighet och generaliserbarhet 
Via skriftspråket speglas inte bara den verklighet som respondenterna har delat med sig av, utan det 
bidrar även till hur deras verklighet kan tolkas och göras synlig (Kvale & Brinkmann, 2014). Med stöd 
av den teoretiska bakgrunden i det här examensarbetet, följer en logisk härledning genom inledningen 
till tidigare forskning, fram till syftet i studien med följande frågeställningar för att påvisa trovärdigheten 
i examensarbetet (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
När en studie genomförs på ett systematiskt sätt har det stor inverkan på och betydelsen för 
trovärdigheten till undersökningens resultat (Lind, 2014). Läsaren ska kunna följa processen genom hela 
forskningsarbetet för att på så sätt kunna ta ställning till, och erhålla en uppfattning om undersökningens 
trovärdighet. Det ska finnas en transparens genom hela examensarbetet, som även innebär att det ska 
finnas möjlighet till att kritisera och diskutera forskningen (ibid). Med tanke på den begränsade tiden 
för examensarbetet valdes en kvalitativ metodansats, och det gjordes ingen återkoppling till 
respondenterna utan det ämnas göra när examensarbetet är godkänt.  
 
Urvalet av respondenter har stor betydelse för trovärdigheten och underlaget med tanke på att det 
insamlade materialet ska tolkas och analyseras (Dalen, 2015). Urvalet påverkar även generaliserbarheten 
som behöver tas i beaktande vid analysen. Det är viktigt att antalet respondenter inte är för få då även 
det här påverkar studiens trovärdighet och generaliserbarhet. Samtidigt som att antalet respondenter inte 
bör vara för många, eftersom det är tidskrävande att genomföra både intervjuer och bearbetning av det 
insamlade materialet (ibid). 
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Forskningsetiska aspekter 
För att försvara vårt examensarbete och de etiska aspekter som vi har haft i åtanke under hela vårt arbete, 
vilket även Kvale och Brinkmann (2014) skriver om, är vår tanke att vårt examensarbete kan bidra till 
att förbättra arbetet och kunskapen för våra respondenter och den arbetsgrupp som de representerar. Vår 
förhoppning är även att arbetet och kunskapen kring inflytandet i undervisningssituationer för elever 
med AST förbättras. Kvale och Brinkmann (2014) betonar att samhällsvetenskaplig forskning bör vara 
till nytta för samhället och dess individer.  
 
I Vetenskapsrådet (2011) God forskningssed står det att begäran på öppenhet, insyn och offentlighet kan 
då och då komma i konflikt med kravet på skydd som finns i förhållande till forskningspersoners och 
respondenternas personliga integritet. Vetskapen och kunskapen måste öka kring de regler och problem 
som kan uppstå inom och vid all forskning (Vetenskapsrådet, 2011). Forskningsetik handlar om 
förhållandet mellan forskning och etik (Vetenskapsrådet, 2011). I forskningsetik är en viktig del att 
arbeta med hur forskningspersoner och respondenter får och ska behandlas. De som deltar i forskningen 
ska skyddas från kränkningar och /eller skador under tiden som de medverkar i forskningen 
(Vetenskapsrådet, 2011). Vi utgick i vår studie från individskyddskravet och de fyra huvudkraven som 
är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Kvale & Brinkmann, 2014; 
Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Informationskravet innebar att vi som forskare informerade respondenterna om vår studies syfte och 
vilka villkor samt uppgifter de har i vår studie. Det är även viktigt att vi informerar respondenterna om 
att deras deltagande är frivilligt, och om de vill avbryta sitt deltagande får de göra det (Kvale & 
Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2002). I vår studie valde vi att skicka ut ett missivbrev till rektorer 
på grundskolor i vårt närområde, och där vi ämnade göra intervjuer. I missivbrevet stod det förklarat 
och beskrivet vilket syfte och inriktning vi hade på vår studie samt en förfrågan om att få intervjua lärare 
på skolan. När rektorerna hade svarat och var positivt inställda till vår studie, tog vi kontakt med lärare. 
 
I samtyckeskravet står det att de som deltar i en studie får själva bestämma över sin medverkan, och 
avgöra om de vill fullfölja eller avbryta sin medverkan när de önskar (Kvale & Brinkmann, 2014; 
Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerade våra respondenter om samtyckeskravet, och att de själva har 
rätt att bestämma över sin egen medverkan eller att de när som helst fick avbryta sitt deltagande om de 
önskade göra det utan närmare förklaring. 
 
Kvale och Brinkmann (2014) och Vetenskapsrådet (2011) skriver att uppgifter om respondenterna skall 
behandlas konfidentiellt och personuppgifter skall förvaras säkert från obehöriga. De menar även att 
personuppgifterna ska avkodas så att endast vi som forskare kan para ihop respondenterna och deras 
svar. I vårt missivbrev informerade vi våra respondenter om att vi ämnade avidentifiera både 
respondenterna och skolorna i studien. 
 
När forskningsmaterial samlas in från olika håll är det av stor vikt ur etisk aspekt, viktigt att veta hur 
materialet får och ska användas (Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2011). 
Forskningsmaterialet som har samlats in får och ska endast användas i respektive studies syfte. Det får 
heller inte användas som utgångspunkt i undervisning eller i ett kommersiellt syfte (Vetenskapsrådet, 
2011). I missivbrevet informerades respondenterna även om att allt insamlat material i form av 
intervjuer, som vi som forskare och vår handledare har fått tillgång till, kommer att raderas när 
examensarbetet är godkänt och klart. 
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Resultat 

I resultatdelen kommer vi att presentera det som har framkommit vid intervjuerna, såsom tankar, 
kunskap och erfarenhet kring arbetet med elever med AST. Resultatet är strukturerat i tre övergripande 
teman som vi har funnit när vi har analyserat vårt material, och som här även bildar våra rubriker. Vi 
har sedan valt att presentera ett antal underrubriker för att ytterligare förtydliga våra teman. Efter varje 
presenterat tema följer en kort sammanfattning av innehållet.   
 
Det första temat behandlar arbetssätt för att möjliggöra kunskapsinhämtning. I det andra temat behandlar 
vi de frågor som lärarna lyfter gällande delaktighet och inflytande i olika undervisningssituationer, och 
under det tredje temat “förutsättningar för inkludering- organisatoriska frågor” tar vi upp de frågor och 
tankar som lärarna beskriver att de har gällande stöd i sin undervisning i form av handledning, kollegialt 
lärande och fortbildning. De här temana berör på många sätt varandra.  

Arbetssätt för att möjliggöra 

kunskapsinhämtning- pedagogiska strategier 
För att genomföra undervisning för elever med AST beskriver lärarna i studien att de använder sig av 
flera olika arbetssätt, för att möjliggöra elevernas kunskapsinhämtning. Det här är ett övergripande tema 
som framkommer i samtliga intervjuer då alla lärare beskriver behovet av att anpassa sin undervisning 
för eleverna som en naturlig del i deras planeringsprocess. En lärare beskriver att: 

Det blir mer arbete för mig men eftersom det är eleverna som ska lära sig så måste jag anpassa mig, det ser 

jag som en utmaning och utveckling för mig som person och lärare, annars skulle det bli tråkigt tycker jag. 
Tänk att göra likadant hela tiden och varje gång. (Lärare C)    

Gemensamt för samtliga intervjuer är att lärarna tydligt beskriver att de inte enbart använder sig av 
en pedagogisk strategi med elever med AST, utan framhåller att det är viktigt att hålla en bra variation 
i sin undervisning för att undervisningen på så vis ska kunna passa för fler elever. Lärarna beskriver 
att de både anpassar sin undervisning mer generellt för hela klassen, men även individanpassar från 
dag till dag och ämne till ämne. En lärare berättar att “Jag måste nämligen använda olika pedagogiska 
strategier för den ene eleven lär sig inte som den andre gör.” (Lärare C).  

Däremot framkommer det i intervjuerna att lärarna har olika uppfattningar om vad de bedömer att 
det kan finns för svårigheter respektive möjligheter med de arbetssätt som lärarna väljer. Ett exempel 
på det här är att många av lärarna belyser den upplevda tidsbristen i skolan. Under rubrikerna nedan 
kommer vi att fördjupa oss i några av de pedagogiska strategier som lärarna beskriver sig använda 
sig av, i sitt arbete med eleverna med AST, och vilka möjligheter respektive hinder de ser med 
respektive arbetssätt.   

Individuella och generella anpassningar  

Lärarna lyfter i intervjuerna fram att de pedagogiska strategier och anpassningar de använder sig av kan 
vara av både generell och individuell karaktär. De flesta av lärarna berättar att det oftast behövs båda 
delarna i undervisningen. ”Det blir mycket generella lösningar och jag tror man behöver ha både och.” 
(Lärare H). Lärarna beskriver dock att de generella anpassningarna som de genomför gynnar hela 
klassen och lyfter fram möjligheterna och fördelarna med det här arbetssättet. ”Det lönar sig. Har man 
elever med särskilda behov i klassen på verkar det ju alla, då är det ofta bra med lösningar som passar 
alla också. Och att man pratar om det som är svårt.” (Lärare A). Läraren berättar att hens uppfattning är 
att alla elever har rätt att gå i skolan och delta i undervisningen oavsett om de har en diagnos eller inte, 
och att undervisningen därför behöver anpassas därefter. En lärare uttrycker att: 
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Ja det blir mycket generellt för hela gruppen. Att det blir en enda stor anpassning för hela gruppen eftersom 

jag ser att alla barn mår bra av det, sen får man gå in och rycka i rätt trådar, men generellt större anpassningar 
för gruppen. (Lärare G) 

 
En annan lärare beskriver det här genom att förklara: 

Men kanske att man är extra tydlig med det om man har elever med autism i gruppen, men oftast är det ju 
så att generella lösningar kan passa på flera olika diagnoser och även alla andra, och så tycker jag att det 

behövs färre individuella lösningar om man anpassar för alla. Men att man exempelvis avslutar med att 

sammanfatta vad man har gjort under dagen i slutet, för att skapa det här sammanhanget. (Lärare H) 
 
Samma lärare beskriver vidare mer specifikt, att genom att använda sig av generella anpassningar 
minskar risken att eleven med AST blir utpekad inför klassen, som hen upplever kan ha en negativ 
effekt för eleverna. 

På ett sätt vet alla om att den här eleven har svårigheter men ibland kan det även komma upp att övriga 
elever tycker att den här eleven med får fördelar för att man anpassar. Man kan tycka att hen får mer hjälp, 

att man fördelar mer tid till den här eleven, att man kan behöva göra saker år eleven, att man helt enkelt  

tycker att det kan bli lite jobbigt om man har gått i samma klass i många år och den här eleven alltid får mest 
uppmärksamhet och tid. (Lärare H) 

 
En annan lärare berättar om en liknande åsikt och beskriver att: 

Jag tycker att det ibland är svårt att göra individuella lösningar i ämnet svenska om jag till exempel har fyra 
elever med autism, dels för att de är olika och dels för att de andra eleverna kan reagera på varför jag 

tillmötesgår vissa elevers behov och inte gör samma för alla i klassen. (Lärare E) 
 
Fördelarna av användandet av generella anpassningar framför individuella är därigenom något som lyfts 
av lärarna i studien. Det framkommer vid intervjuerna att det finns svårigheter med att hitta balansen 
mellan generella och individuella anpassningar och en lärare beskriver att “Ja individuella lösningar blir 
det när de generella inte räcker till helt enkelt.” (Lärare F). Lärarna menar att även om fördelarna med 
generella anpassningar är övervägande, behöver varje elev individuella anpassningar för att klara av 
skolarbetet, då alla elever är olika individer med olika behov. ”Alla elever är olika, och de elever som 
jag har i olika årskurser med diagnos autism är väldigt olika varandra.” (Lärare D). Lärarna menar att 
hur lyckad undervisningen blir, för elever med AST, till stor del inte handlar om vilka pedagogiska 
strategier lärarna själva väljer att använda sig av, utan betonar istället vikten av att ha en positiv 
inställning som lärare till sitt arbete och till eleverna. Lärarna i studien lyfter även det faktum att många 
elever med AST även har andra diagnoser eller svårigheter att ta hänsyn till vid valet av anpassningar. 
En av lärarna uttrycker att ”Sen är det ju inte helt ovanligt skulle jag säga, nog tvärtom väldigt vanligt, 
att eleverna har andra svårigheter också utöver sin AST. Många som jag träffar har stora motoriska 
svårigheter, språkstörning och eller ADHD.” (Lärare I). Läraren menar att spektra inom AST kan röra 
sig från svag begåvning till särbegåvad vilket ytterligare bidrar till komplexiteten gällande anpassningar. 
Det här påverkar enligt hen anpassningarna och menar att om skillnaden mellan eleven och klassen är 
för stor, måste individuella anpassningar användas. Lärarna påtalar att även om de anpassar 
undervisningen så är kraven ändå desamma för alla elever, vilken lärarna menar är viktigt att ta i 
beaktande. “Om de säger något är det lättare att få en förståelse för svårigheterna, men de uppgifter som 
jag har givit ska de kunna eftersom alla har samma krav på sig.” (Lärare D). 

Tydlighet och struktur med visuellt och auditivt stöd 

Lärarna menar att för att skapa en möjlighet till trygghet och kunskapsutveckling för elever med AST, 
ska det finnas struktur och tydlighet i all verksamhet kring eleven. Lärarna beskriver att elevens skoldag 
och lärarens undervisning måste struktureras för när det finns tydliga förväntningar och förklaringar, då 
underlättar det för elever med AST i alla undervisningssituationer. “Jag försöker även alltid se till att 
det blir som jag har sagt, att jag inte ändrar för mycket eftersom jag har upplevt att det kan vara svårare 
för elever med autism.” (Lärare F). En lärare berättar att ”Jag tror även mycket på att elever med AST 
behöver förbereda sig i god tid innan någon förändring sker.” (Lärare I). En annan lärare beskriver att 
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“Jag kan exempelvis inte komma i efterhand och säga att jag vill att han ska utveckla texten, utan om 
det inte står på uppgiften att den ska bearbetas, ja då är den klar när han tycker att den är det.” (Lärare 
A). Lärarna lyfter även funderingar kring det abstrakta med begreppet tydlighet och att det som är tydligt 
för läraren inte alltid upplevs tydligt för eleven. Exempelvis förklarar en lärare att ”Det hjälper ju inte 
att bli frustrerad, man måste återkomma till eleven och kolla så att det som jag tror jag har varit väldigt 
tydlig med är tydligt för eleven, man kan även behöva upprepa samma instruktioner flera gånger.” 
(Lärare H).  
 
Lärarna lyfter någon form av visuellt eller auditivt stöd som hjälpmedel när de beskriver sina 
pedagogiska strategier för att uppnå tydlighet och struktur. “Jag utgår från olika pedagogiska strategier 
och försöker anpassa så att det under lektionerna ska finnas något auditivt och något visuellt för att 
tillgodogöra sig undervisningen.” (Lärare E). I intervjuerna framkommer att elever med AST har behov 
av att, på ett tydligt och strukturerat sätt, veta vad de skall göra i skolan och då menar lärarna att tydliga 
individuella scheman är en viktig anpassning. “Jag tyckte att det lät bra med individuellt och tydligt 
schema, vilket skulle passa de flesta utan förkortningar på både ämnen och lärare.” (Lärare J). Lärarna 
betonar även att det är viktigt att de kontrollerar att eleven förstår den information som finns på schemat. 
Lärarna menar att det på ett individuellt schema bör stå i vilket klassrum eleven ska vara och vem som 
undervisar. Lärarna beskriver även att de förstärker elevernas individuella scheman med bilder. “I vissa 
fall kan man behöva använda sig av bilder”. (Lärare H). En annan lärare beskriver att: 

Jag försöker förbereda eleverna så gott jag kan, tror att jag använder samma strategier till alla mina elever 

men det är klart att jag tänker efter lite extra här. Jag använder ganska ofta egna arbetsscheman där jag 

använder mig av bilder som stöd, det brukar faktiskt vara uppskattat även om ju äldre eleverna  blir desto 
töntigare tycker de att det är tror jag... men jag kämpar på. (Lärare F) 

 
Att ständigt reflektera över och utvärdera sitt eget arbete och undervisning som lärare, menar lärarna i 
intervjuerna påverkar olika undervisningssituationer positivt, och det är även utvecklande för lärarna. 
“Det är klart att vissa saker som att skriva upp tydliga instruktioner på tavlan i punktform, vad som 
kommer hända och vad vi ska göra under dagen, det gör jag alltid och det kan jag inte tumma på.” 
(Lärare H). Det betonas i intervjuerna att oavsett om anpassningarna är generella eller individuella, så 
är tydlighet och struktur avgörande huruvida eleven ges möjligheter att lyckas i skolan eller inte. En 
lärare berättar att:  

Jag har ju även alltid ett dagsschema framme vid tavlan för att alla elever ska få en bra överblick och har 

jag elever med AST i klassen så kan jag ju göra det här schemat extra tydligt. Jag har haft många elever som 
behövt den här strukturen men som kanske inte just behövde ett eget schema utan klarade sig bra med det 

som fanns i klassen. Men då behöver det vara tydligt! (Lärare G) 

 
För att göra undervisningen mer konkret för eleverna med AST påtalar lärarna även att det måste vara 
en lagom svårighetsgrad på både undervisningen och arbetsuppgifterna. En lärare beskriver exempelvis 
att elever med AST behöver stöd i att dela upp arbetsuppgifterna med instruktioner i flera steg så att de 
blir mer konkreta. ”…det kan ju bli en svårighet för dem, mycket sker ju i flera led. Instruktionerna 
alltså, vilka kan behövas brytas ner i flera steg.” (Lärare H) 
 
Enligt lärarna är användandet av olika matriser ett sätt för dem att tydliggöra kunskapskraven, och menar 
då att i förhållande till ett helt ämne kan elevens utveckling bli tydliggjord med matriser. “Att arbeta 
utifrån matriser är både för mig och eleven ett stöd i kunskapsbedömningen och elevens utveckling 
synliggörs.” (Lärare C). ”Vi här på skolan arbetar mer och mer med matriser som ett verktyg både för 
oss och för eleverna.” (Lärare D). En annan lärare berättade om sina tankar kring matriser: 

I en bra värld, där man får till det ordentligt så har man ju oftast matriser som visar från början med vilka 

krav som gäller och då blir det tydligt för eleverna vad de har lärt sig och vad ska jag utveckla. (Lärare G) 
 
Ytterligare en lärare som förespråkar matriser som ett sätt att skapa tydlighet och struktur beskriver att: 
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Det gör jag generellt med alla elever, för jag arbetar mycket med matriser. Matriser tycker jag blir tydligt 

för både eleven som ser vad han eller hon kan och för mig när jag ska bedöma. Eftersom jag tycker om 
struktur och tydlighet så passar det här även för elever med autism och de får ett inflytande i sin inlärning  

vilket gör att de förhoppningsvis känner sig delaktiga i mina ämnen. (Lärare B) 
 
Ytterligare en pedagogisk strategi som framkommer vid intervjuerna är bland annat användandet av 
praktiskt material för att visuellt förstärka undervisningen. 

Vi använder även mycket praktiskt material som geobräden, och typ mått och sånt. Mycket kring  

centimostavar och sådant som han kan använda sig av mer konkret. Eleven har även en mattebok som han 

skriver i eftersom han blir stressad av att sitta med två böcker och skriva av. (Lärare A) 
 
En annan lärare beskriver hur hen får tillverka praktiskt material till olika lektioner då det inte finns 
färdigt material att tillgå. Läraren berättar även att hens erfarenheter av elever med AST, är att eleverna 
förutom att ibland låsa sig vid vissa intresseområden även kan låsa sig vid en rädsla att genomföra något. 
Då gäller det enligt läraren att leta nya kreativa vägar runt problematiken.  

I just det här fallet fick vi hitta en annan väg, det kanske inte gick att använda just orden, han behövde inte 

säga eller skriva orden, utan man fick göra lappar där orden fanns så att det blev mer att para ihop olika 

begrepp, det gjorde att det blev mer hanterbart, han fick då använda dessa lappar med orden och 
förklaringarna till orden på andra kort och på så vis visa att han förstod att de hörde ihop. Men han behövde 

inte skriva dem själv, eller uttala dem, han fick kompromissa om att läsa dem tyst och sedan  bara visa. Så 

det gäller att trixa lite för att hitta vad som fungerar. (Lärare G) 

Sammanfattning 

I intervjuerna framkommer att lärarna inte anser att det endast finns en pedagogisk strategi som fungerar 
i undervisningen av elever med AST, utan lyfter flera exempel på arbetssätt där olika former av både 
visuellt och auditivt stöd betonas. Lärarna visar att det är viktigt att de som lärare använder sig av både 
generella och individuella anpassningar, samt vikten av att anpassa sig efter varje elev med AST 
beroende på dagsformen. Lärarna menar att det är viktigt med tydlighet och struktur i undervisningen 
för elever med AST, för det underlättar skolarbetet när eleverna vet vad de ska göra under lektionen och 
vad som förväntas av dem, samt lärarna förespråkar även någon form av arbetsschema. Lärarna påpekar 
även att det är viktigt att hålla sig till schemat eller den aktivitet som är planerad, eftersom många elever 
med AST har svårt för förändringar. Lärarna menar även att när de undervisar ska de inte bara förklara 
med ord utan även visa praktiskt, om möjligt, med hjälp av konkret arbetsmaterial.  
 

Delaktighet och inflytande 

I intervjuerna med lärarna framkommer att elevernas inflytande och möjlighet till delaktighet i sin egen 
undervisningssituation, är något önskvärt och något som samtliga vill eftersträva. Lärarna menar till och 
med att det här är en nödvändighet för att det ska fungera i olika undervisningssituationer. Lärarna lyfter 
även fram komplexiteten i att göra eleverna delaktiga, då respondenterna menar att mycket handlar om 
hur de ser på delaktighet och inflytande och vilken innebörd de här begreppen har för olika lärare. En 
av lärarna beskriver “Att få vara delaktig är för mig en chans att påverka, men även att få vara en del i 
en gemenskap. Här tycker jag att det är så viktigt att lyssna på eleven, om vad den tycker.” (Lärare A). 
Lärarna beskriver att en elev till synes kan vara delaktig i klassgemenskapen och vara med i olika 
gruppkonstellationer med ändå stå utanför gemenskapen.” För mig så innebär det inte att bara för att du 
är med i ett klassrum så är du inkluderad och delaktig, du kan lika gärna vara jätteutanför.” (Lärare G). 
Således lyfter de fram flera aspekter av delaktighet och olika vägar till inflytande vilka vi kommer 
fördjupa oss närmare i under rubrikerna nedan. 
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Delaktighet på olika sätt 

Gemensamt hos lärarna i studien är att de lyfter att delaktigheten hos eleverna med AST kan variera, 
och hur väl de lyckas uppnå delaktighet beror på vilka svårigheter eleverna har. De menar att beroende 
på vilken elev de arbetar kring, finns det både möjligheter och svårigheter med att arbeta med delaktighet 
och inflytande.  “Det beror precis på individen, den eleven jag har. Nivå kan jag väl inte riktigt säga 
men det beror på hur pass stora svårigheter eleven har. Vart svårigheten ligger så att säga.” (Lärare G). 
Läraren förklarar vidare att:  

Att du får vara delaktiga på din nivå, tycker jag är viktigt. Att du kan känna att du behärskar det du gör, 
annars kan du ju vara med i en grupp och inte alls vara delaktig. Så jag vill att eleverna får vara delaktig a 

på sina villkor och på sin nivå. (Lärare G)  
 
Läraren fortsätter förklara att även om många av de anpassningar som görs i skolan kommer från lärarens 
egna erfarenheter och “idébank” så tror hen att det samtidigt är viktigt att ha en dialog med eleven, för 
att anpassningarna ska bli mer individuella och elevspecifika. Hen menar även vidare att om inte 
eleverna görs delaktiga gällande anpassningar i skolan så kommer läraren direkt möta ett motstånd. 
Lärarna beskriver även att de inte ska ta för givet att eleverna vill vara med i alla delmoment, och att 
många av deras elever med AST istället kan bli stressade av alltför fria aktiviteter.  

De tycker i alla fall att det är väldigt svårt när det blir för fritt. Här måste man nog gå in och hjälpa till. Jag 
upplever ganska ofta också att eleverna med AST inte vill vara med och planera, det är de andra eleverna 

som tycker att det är jätte, jättekul. Jag vill ju inte tvinga någon att göra något de absolut inte vill. Jag 

upplever mer att de vill att jag ska berätta vad de ska göra, mer tydlighet och då känner de sig mer trygga 
tror jag. Sen kan de ju få vara med och bestämma och planera inom de här ramarna. (Lärare H) 

 
Läraren beskriver här en situation där hen vidare förklarar att uppgifterna behöver vara anpassade på ett 
sätt som gör att de är lagom stora att hantera, och att ett sätt att få eleven mer delaktig kan vara att ge 
flervalsalternativ, vilken hen upplever kan bli mer hanterbart för eleverna. Det här är även något som 
flera av de övriga lärarna lyfter. Exempelvis beskriver en lärare det genom att säga: 

Såklart ska alla elever få en chans att vara delaktiga i skolan, men att det måste få se lite olika ut. Jag tänker 

att många med AST blir stressade av för många valmöjligheter och kan då behöva få välja mellan olika 
alternativ istället. (Lärare A)  

 
Lärarna påtalar vikten av att ta hänsyn till elevens inflytande redan vid planeringen av lektionerna, och 
inte enbart låta dem vara delaktiga vid en utvärdering. Lärarna menar att elever med AST ibland undrar 
och funderar på varför de ska få återkoppling på vad de har gjort, och hur de har utvecklats eftersom de 
kan uttrycka en tanke om att aktiviteten redan är avslutad.  

Vi går alltid igenom kunskapskraven innan vi börjar ett område och vi har alltid en återkop pling direkt efter 

avslutat område. Många av mina elever kan väl ibland känna att om vi har jobbat klart, så varför ska vi prata 

om det nästa gång. (Lärare I) 

Samarbete och sociala svårigheter 

Något annat som lyfts av lärarna i studien är att det enligt dem är vanligt hos elever med AST med 
sociala svårigheter av olika grad, vilket kan påverka elevernas möjligheter till delaktighet. Lärarna 
påtalar att det är svårt med samarbetet med övriga klasskamrater, både i och utanför klassrummet.   

Annars kan en utmaning vara att ta ett steg från sin egen bänk och sitta med kompisarna att jobba. Jag kan 

ofta tycka att det är det här som är det svåraste, att eleven ska komma ur sin bubbla och samspela med andra. 

Ja, jag tänker direkt på en annan elev som jag har jobbat med och där var den problematiken samma sak, att 
i gruppkonstellationer jobba ihop med andra, det var jättesvårt för honom. Enskilt med extra stöd, för det 

har jag upplevt att det behövs på båda dessa killar som jag pratar om, var det inga problem. Så här var det 

de största utmaningarna i att kunna samarbeta med andra. (Lärare F) 
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Lärarna beskriver hur de sociala svårigheterna kan ta sig uttryck i klassrummet, och att det på grund av 
samarbetssvårigheterna är svårt att kunna få eleven delaktig i samtliga arbetsmoment i skolan. En lärare 
påtalar vikten av att anpassa situationen och att läraren fungerar som ett stöd i samarbetet mellan 
eleverna:  

Ibland kan det ju låsa sig totalt och att man inte ställer det kravet att de då måste samarbeta, det kan ju bli 

väldigt fel. Det kan bli många missförstånd och ofta gäller det ju att vara med och fungera som en länk i 
elevernas samarbete, så att man inte släpper dem. (Lärare H)  

 
Lärarna i studien berättar även att det finns en oro för att eleverna ska hamna i utanförskap på grund av 
sina svårigheter med socialt samspel, och menar att när det finns svårigheter i kommunikationen är det 
lättare att det blir missförstånd, både mellan elever men även mellan lärare och också elev.  

Det här med det sociala samspelet kan alltså bli ganska svårt och det kan jag tycka gör att hela 

undervisningssituationen blir svårare att hantera. Mycket som händer på raster och så tar barnen ju med sig 

in i klassrummet och hos eleverna med AST kan det här sitta i hela dagen. Ofta är det ju så att barnen med  
AST har svårare än andra barn att se sin egen del vad som har hänt. Jag har haft många situationer där barnet 

inte alls förstått varför “Pelle blir ledsen om han får en  pinne i huvudet”. Det var ju bara på skoj, de lekte 

krig. Sånt händer ganska ofta tyvärr. Då är det ju svårare sen om barnen ska arbeta i grupper också eftersom 
konflikter ofta ligger kvar. (Lärare F) 

 
Läraren beskriver här olika situationer där det sociala samspelet kan bli svårt för eleverna. Lärarna i 
studien beskriver liknande situationer som i exemplet ovan, där de belyser att raster under skoldagen 
kan orsaka problem för både elever och lärare. Det här är antingen på grund av olika konflikter som 
uppstår på grund av kommunikativa svårigheter, eller genom att eleverna med AST har svårare att 
hantera olika sociala sammanhang och kan uppleva sig trängda. Ytterligare en lärare beskriver att “Den 
största utmaningen för mig är att alla eleverna är olika, jag har en med autism som fungerar bra på 
lektionerna men inte på rasterna för då står eleven bara i ett hörn utanför klassrummet.” (Lärare J). 
Läraren beskriver i det här fallet en elev som aktivt valt bort att medverka i rastaktiviteterna, på grund 
av hen blir stressad av att rasterna kan upplevas som röriga. Att gå och ställa sig utanför klassrummet 
var den elevens strategi för att “komma undan en stund”.  
 
Lärarna framhåller vikten av att se det positiva i att arbeta med en klass där allas olikheter får ta plats, 
även om det här innebär ett hårt arbete från lärarna gällande samarbetet och gruppkonstellationer.  

Får man till det bra så tycker jag att det bara är positivt med en mångfald av individer i klassen. Det berikar 

hela gruppen. Vi brukar prata mycket om att alla är olika och har olika behov. Någon behöver mer hjälp i 

matte, andra hjälp med att sitta still, andra mer på rasterna osv. Jag tycker att vi har ett bra klimat nu i min  
klass, men så har jag ju jobbat stenhårt med dem, med attityden sedan åk 4 också. (Lärare A) 

Kommunikation och samtal 

Lärarna påtalar vikten av en god kommunikation till sina elever, oavsett om de har diagnos AST eller 
inte för att få eleverna delaktiga. De menar att när de har lärt känna eleverna och har lyssnat på vad 
eleven har att säga om sina erfarenheter och intressen, kan det användas i undervisningen i olika 
undervisningssituationer för att göra ett ämne mer intressant för eleven med AST. “Om ämnet eller 
boken tilltalar eleven då blir det lättare både för eleven och mig.” (Lärare D). Lärarna menar att ett sätt 
för elever med AST att påverka undervisningen, kan vara att samtala om på vilket sätt eleverna önskar 
arbeta i de olika ämnena. Att samtala med eleverna är något som lärarna lyfter att de har en svårighet 
med och känner osäkerhet i. De beskriver dock att det här gäller främst de elever som har någon form 
av språklig tilläggsdiagnos, som selektiv mutism eller språkstörning. En av lärarna berättar att “De 
utmaningar som finns att undervisa elever med autism är om de inte pratar.” (Lärare D). En annan lärare 
beskriver att: 

Som jag sagt innan, så tycker jag att det är så viktigt att man pratar om saker och ting, även om elever med  

AST behöver förstå relevansen med samtalet. Och det tycker jag att de alla gör. Som jag också sa, så är det 
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många som har en tilläggsdiagnos och då kan det bli lite knepigare. Jag har exempelvis haft elever med AST 

och selektiv mutism. Då gäller det att hitta andra vägar att kommunicera. (Lärare A) 

Ytterligare en lärare förklarar att:  

Jag tycker generellt inte att det är så stor skillnad i att prata med elever med AST än med andra, om inte 

eleven har en språkstörning förstås vilka vi har en del. Då tänker jag att det är superviktigt att jag är tydlig, 
inte pratar för fort och inte att jag mumlar och så. (Lärare I)  

 
Lärarna i exemplen ovan beskriver här svårigheterna som de upplever är kopplade till hur de 
kommunicerar med eleverna. De beskriver även vidare hur svårigheterna kan kopplas till mottagande 
av budskapet, och menar att det är lätt hänt att det blir missförstånd om läraren inte har varit tillräckligt 
tydlig. Lärarna betonar även att de behöver använda olika sätt och metoder till varje elev eftersom alla 
är olika som individer. Däremot kan de uppleva att det finns vissa grundantaganden som görs när de 
kommer till att undervisa elever med AST. Lärarna lyfter en problematik med det framåtsyftande arbetet 
och med förmågan att se mellan raderna, det outtalade. Lärarna menar även att de i samtalet med de här 
eleverna kan behöva vara extra tydliga i sitt språkbruk, och inte ta för givet att eleverna förstår vad som 
ska göras utan tolkar det de säger ordagrant. En av lärarna beskriver det här genom att förklara “Jag 
måste vara tydlig, för jag kan till exempel inte säga till en elev med autism att -hoppa över de här 
uppgifterna, för då blir det missförstånd”. (Lärare D). Lärarna menar att det är nödvändigt, men svårt att 
samtala med elever med AST kring svårigheterna i skolarbetet och förslag på arbetssätt. Lärarna menar 
ändå att det måste finnas en nyfikenhet i att ta reda på varje elevs specifika styrkor och svårigheter, för 
att eleven ska ges möjlighet att bli delaktig i skolarbetet. 
 
Lärarna i studien beskriver även att kommunikationen är så mycket mer än det verbala, och att det är 
viktigt att vara tydlig även med sitt kroppsspråk. Vidare menar de att det även är lätt att det kan bli 
missförstånd. “Att tolka det icke-verbala är svårare och det kan bli fel, vilket gör att jag famlar i blindo 
innan jag hittar rätt strategi för en elev.” (Lärare B).  

Relationerna till eleverna  

Lärarna lyfter tydligt fram i intervjuerna hur viktigt det är att ha en god relation till eleverna, oavsett 
undervisningssituation, för att få fram elevperspektivet och få eleverna delaktiga. En av lärarna beskriver 
att “När eleven inte har tillit till mig för att vi inte känner varandra då upplever jag att de inte pratar eller 
berättar självmant, det kan också bero på att jag ställer fel frågor.” (Lärare J). Hen berättar vidare att 
ställa rätt frågor kan vara avgörande i hur väl vi kan möta upp elevernas önskningar och tankar, samt att 
det finns en god relation i botten, menar läraren att chansen ökar att veta vad som är rätt frågor. Lärarna 
i intervjuerna att de måste närma sig och försöka skapa ett förtroende hos eleven med AST, samt lära 
känna eleven för att kunna arbeta utifrån olika pedagogiska strategier som är individuellt anpassade. 
“Relationen till mina elever är oerhörd viktig, har jag inte deras förtroende så kommer jag heller 
ingenstans med min undervisning, vilka övriga pedagogiska strategier jag än må ha.” (Lärare A). En 
annan lärare berättar att “När eleverna visar mig tillit då upplever jag det lättare att få ta del av deras 
erfarenheter om hur de själva lär och vad som passar var och en.” (Lärare D). Här uttrycker en lärare 
att: 

Allting handlar om relationen skulle jag säga. För det handlar om att jag ska veta vilka knappar kan jag 

trycka på och vilka ska jag INTE trycka på den dagen. Så det viktigaste är att bygga relationen med det här 
barnet, att hitta mina vägar “in”, har barnet några speciella intressen som gör att jag kan få komma lite  

närmre, att jag också får krypa in i den här lilla bubblan och dela hans värld för en stund. Och att jag är 

välkommen i den bubblan. (Lärare G)  
 
Lärarna betonar att relationsbyggandet till eleverna har stor betydelse för att få elever att vilja arbeta i 
olika undervisningssituationer. En av lärarna beskriver att: 
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Varje gång som vi ska göra något nytt moment eller läsa högt i klassen funderar jag på om eleverna med  

autism verkligen hade genomfört det här om de inte hade haft tillit till mig som lärare, eller jag hade visat 
dem respekt. (Lärare E) 

 
Lärarna menar att de elever som i klassrummet har en förtroendefull relation till läraren, även har en 
ökad respekt för sina klasskamrater och allas olikheter.  

Sammanfattning 

Lärarna bedömer att delaktighet i undervisningen hos elever med AST är viktigt, men menar att hur väl 
delaktigheten kan uppnås varierar från elev till elev. Vidare betonar lärarna att begreppet delaktighet 
kan tolkas på flera sätt och att det viktigaste är att eleven själv upplever sig delaktiga i skolarbetet. Vid 
intervjuerna framkommer att många elever med AST kan ha svårt med olika former av samarbete samt 
uppvisa sociala svårigheter, vilket även kan påverka graden av delaktighet. Lärarna påtalar vikten av att 
skapa relationer till elever med AST, för att få möjlighet att få till en bra kommunikation och samtal 
med eleverna och att detta är grunden för all undervisning. Att samtala med elever med AST är något 
som lärarna uttrycker kan vara en utmaning, speciellt om eleven har någon form av tilläggsdiagnos som 
selektiv mutism eller språkstörning, vilket lärarna påtalar är vanligt förekommande.  

Förutsättningar för inkludering- organisatoriska 

frågor  
Ett tredje tema som har utkristalliserats under studiens gång, är vilka förutsättningar lärarna upplever 
sig ha för att uppnå en lyckad inkludering. Under tidigare teman lyfter lärarna pedagogiska strategier 
och anpassningar som lärarna kan genomföra, för att få eleverna mer delaktiga i undervisningen. Lärarna 
belyser även vikten av att skapa goda relationer till sina elever samt vikten av samtal och 
kommunikation. Vid samtliga intervjuer framkommer dock olika faktorer som kan verka som både 
möjligheter och hinder i inkluderingsarbetet och som kommer behandlas under följande rubriker. 
Lärarna menar att det idag inte finns förutsättningar för att kunna möta alla elever olika behov. Lärarna 
betonar att om vi ska få till en bra inkludering i skolan, behöver vi se över både fördelningen av resurser 
och ta hänsyn till den upplevda tidsbristen i skolan. En av lärarna beskriver sitt arbete med anpassningar 
med “Det som hindrar i att använda det här sättet att arbeta idag skolan är tiden. Det här som alltid 
hamnar åt sidan när vi inte hinner.” (Lärare G). Den upplevda tidsbristen i skolan framkommer i någon 
form i intervjuerna som ett hinder att genomföra både anpassningar och samtal.  

Om pedagogiska resurser- elevassistenter 

Lärarna lyfter fram sina tankar och synpunkter gällande pedagogiska resurser i klassrummen, även kallat 
elevassistenter. Lärarna beskriver även att elevassistenterna kan hjälpa lärarna i sin roll att exempelvis 
förtydliga lektionsplaneringar, vara behjälpliga vid olika delmoment och vara ett stöd för eleverna vid 
samarbetsövningar samt grupparbeten. En lärare beskriver att: 

Sen är det många av eleverna som kan få låsningar, det är många intryck i en hemkunskapssal som kan bli 

att man blir låst vid vissa moment, exempelvis vid en vattenkran eller vid diskvattnet med skummet och så, 
att man fastnar i det. Då måste man försöka bryta det här. Har eleverna assistent hjälper oftast de till att bryta 

mönstret men det är ju alltid återkommande, det här beteendet och man får då påminna om vad det var man  

skulle göra, att återkomma till instruktionerna. (Lärare H)  
 
I det här fallet beskriver läraren en situation som enligt hen var relativt vanlig, att eleven låste sig och 
behövde hjälp att bryta ett icke önskvärt beteende. Samma lärare beskriver även att assistenten 
underlättade hens arbete mycket, för hen som lärare hade svårt att alltid vara nära eleven för att ge rätt 
stöd. Läraren uttrycker dock vidare att om eleven har stöd av resurs eller elevassistent, så är det viktigt 
att kommunikationen mellan läraren och elevassistenten är välfungerande. Om den är det, menar läraren 
att extra hjälp i klassrummet är positivt för att nå eleverna med AST, men är kommunikationen dem 
emellan istället icke fungerande, beskriver hen att det nästan är svårare med assistenter i klassrummet.  
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Tyvärr finns inte alltid den tiden att prata med assistenterna speciellt som mig som praktisk lärare som inte 

träffar dem så ofta. Ibland kan jag tycka att assistenten behövs främst i början av ett läsår, men att ju 
duktigare eleven blir desto mer kan assistenten backa och jag ta större del i att hjälpa till. (Lärare  H) 

 
Här beskriver läraren vidare att stödbehovet av elevassistent kan variera från olika tillfällen, men att det 
kan vara svårt att få till bra lösningar för den här typen av uppdelningar. En lärare beskriver att ”Det 
skulle behövas mer träning i olika situationer, och till exempel skulle det vara fler personal i 
klassrummet när eleverna ska skriva en text för det är abstrakt, eller finnas till hjälp för de som har behov 
av det.” (Lärare D). Den här läraren beskriver vidare att det inte enbart handlar om att de önskar en extra 
vuxen i klassrummet, utan stödet behöver komma från utbildad personal med kunskap om pedagogik 
och AST. Lärarna i studien belyser här vikten av goda relationer och kommunikationer inte bara direkt 
till eleven, utan även mellan de vuxna som arbetar med eleverna. En av lärarna menar att 
kommunikationen mellan elevassistenterna och lärarna är mycket viktig och uttrycker “Att assistenterna 
vet vad vi kommer göra underlättar jättemycket när vi har själva lektionen eftersom de då kan hjälpa 
mig att förklara igen och förtydliga om det är något som är oklart.” (Lärare I). Hen förklarar vidare att 
kommunikationen gäller såväl vid förberedelser inför en lektion som under och vid efterarbetet. Vid 
intervjuerna framkommer att förekomsten av elevassistenter ser väldigt olika ut, och varierar mycket 
från skola till skola. Lärarna nämner att det ofta är de ekonomiska förutsättningarna som hindrar skolan 
att anställa elevassistenter, och att de flesta lärare i skolan antas klara av samtliga elever och 
undervisningssituationer själva.  

Tidsbristen i skolan 

För att kunna hitta vägar till delaktighet och en lyckad inkludering beskriver lärarna att tidsbristen idag 
i skolan är ett problem, vilket lärarna menar vara ett organisatoriskt problem. De menar att för att kunna 
få till bra och fungerande anpassningar och för att kunna få eleverna med AST mer delaktiga, då krävs 
det tid, både till fortbildning och till det praktiska genomförandet, tid som lärarna beskriver att de oftast 
inte har. “Jag kan ibland känna att jag inte har tid och kunskap att samtala med dem eller att engagera 
mig i just deras problematik” (Lärare J). Läraren i exemplet menar vidare här att hen ser det här som ett 
bekymmer då hen vill få möjlighet och tid att hitta anpassningar för eleven. Liknande förhållningssätt 
är något som beskrivs av nästan alla av lärarna i studien.  

Ibland märker jag att elever är blyga inför redovisningar och då har de fått redovisa inför mig och två 
klasskamrater, men det kan jag inte berätta för alla eftersom jag inte har tid för sådana redovisningar jämt . 

Jag har den tid jag har. (Lärare D) 

 
Vid fall som det här, då lärarna har hittat en fungerande lösning, menar de att tidsbristen i skolan är ett 
faktum som gör att det inte blir praktiskt möjligt att genomföra. Även i diskussionerna kring i vilket 
skede i undervisningssituationen som eleven görs och upplevs delaktig, lyfts det här med tidsbristen 
fram som ett faktum.  

Det är nog vanligast att jag testar först och frågar sen, men jag känner ju att jag nog skulle b ehöva prata mer 
med eleverna innan också. Jag vill det, men det blir liksom aldrig så. Jag tycker att man använder båda 

alternativen men att ibland, på grund av att man inte har hunnit eller att man inte tagit sig den tiden , så 

hamnar man på alternativ 1, att testa- fråga sen. Men har man verkligen förberett sig så hamnar man på 
alternativ 2. Och det kan ju ändå vara bra att ha med båda alternativen. (Lärare G) 

 
Läraren i exemplet ovan beskriver här olika alternativ för att få eleven delaktig och berättar kring de 
dilemman hen ställs inför. Även här upplever läraren att hen utgår från ett önskescenario men att det i 
realiteten sällan blir så, då läraren ständigt stressar för att få tiden under skoldagen att räcka till. Lärarna 
lyfter även fram att tidsbristen ofta gör att anpassningarna blir generella, utifrån vad de tror ska kunna 
fungera.  

Det är ofta svårt med de här anpassningarna eftersom jag inte tycker att tiden räcker till. Man skulle gärna 

vilja ta sig tid att prata mer med alla barn och låta dem vara delaktiga men ofta blir det sådana anpassningar 

som man vet brukar funka. (Lärare F)  
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Lärarna förklarar att om de kan ge eleverna mer tid, att lyssna på dem och ta till sig deras ståndpunkter, 
ökar det även elevernas trygghet och känsla av delaktighet och inflytande i skolan. Lärarna beskriver att 
trots att det i många fall fungerar bra med generella anpassningar, så önskar de få mer respons från sina 
elever med vad som fungerade bättre eller sämre, samt för att få till ett mer framåtsyftande arbete.  En 
lärare berättar att:  

Det som hindrar i att använda det här sättet att arbeta idag skolan är tiden. Det här som alltid hamnar åt sidan 
när vi inte hinner. I en bra värld, där man får till det ordentligt så har ju man oftast matriser som man visar 

från början med vilka krav som gäller och då blir efterarbetet att man ska kunna sitta med eleven för att titta 

på var man hamnade, varför då, vad har jag lärt mig, vad kunde jag gjort annorlunda och vad ska jag tänka 
på till nästa gång, men det är återigen det här med tiden. (Lärare G)  

 
Lärarna lyfter även problematiken med att få tiden att räcka till för extra anpassningar, då de menar att 
det är många elever i behov av särskilt stöd i klasserna. Lärarna menar att eftersom elever med AST ofta 
behöver specifika anpassningar, olika från dag till dag, kan det vara svårt att planera in för de här 
behoven vilket leder till att undervisningen kan bli lidande.  

Jag tycker att det är svårast när de är i skolan och inte vill prata eller svara på frågor som jag ställer. Det är 

ofta som jag upplever att jag måste lirka och acceptera att de har en dålig dag, vilket är svårt och tidskrävande 

kan jag tycka. (Lärare E) 
 
Lärarna är dock tydliga i sina ståndpunkter och menar att det inte spelar någon roll om förutsättningarna 
har givits för mer tidskrävande insatser. Lärarna beskriver att de starkt tror på att bygga goda relationer 
i klasserna, vilket innebär att eleverna tar till sig mer av undervisningen på sikt. En lärare menar att:  

Jag tycker inte jag har tid till att relationerna INTE ska fungera och måste jag lägga lite mer tid i början av 
läsåret för att få det att fungera så är det värt det. Det är i alla fall min åsikt och har fungerat så här långt. 

(Lärare A) 

Kunskaper om AST och kollegialt lärande 

Lärarna svarar och beskriver i intervjuerna att det är viktigt att ha kunskap om och förståelse för AST, 
men att det här ofta är något som saknas.  

Jag tycker att vi lärare saknar kunskap om autism generellt och vad det innebär, eftersom det finns elever 
som   har jättestora svårigheter medan det knappt märks på andra om de har en diagnos eller inte. Jag skulle 

även önska mer kunskap om stöd i vad det innebär i olika ämnen. (Lärare H)  
 
De bedömer att det är av stor vikt att som lärare både veta vad och varför vissa anpassningar exempelvis 
är bättre än andra. Trots att fortbildning och handledning av specialpedagog lyfts fram som positiva 
exempel av lärarna, uttrycker lärarna att de önskar fler tillfällen för kollegialt lärande. En lärare beskrev 
följande “Det är väl alltid bra att ta hjälp av någon, antingen specialpedagogen eller kollegor, när man 
behöver stöd i besvärliga situationer.” (Lärare A). Vid intervjuerna framkommer att lärarna i studien 
bedömer att det är viljan och inställningen hos lärarna till att lära av varandra, som påverkar möjligheten 
till kollegialt lärande. Lärarna lyfter även att avsatt tid för reflektion och samarbete är en annan viktig 
faktor för att få till ett kollegialt lärande. “Jag tror att det kollegiala lärandet tillsammans kring eleverna 
är superviktigt, mer samarbete så att man slipper göra misstagen om och om igen. Goda lärexempel är 
alltid bra.” (Lärare H). Exempelvis berättar lärarna att deras kollegor besitter kunskap kring pedagogiska 
strategier och AST, men att det gäller långt ifrån alla på skolan. Lärarna menar även att vi inte kan 
behålla kunskaper och erfarenheter för oss själva, utan att vi måste delge varandra så att de gagnar 
eleverna med AST. 

I min önskevärld och drömarbetsplats skulle jag vilja att det finns arbetsgrupper av lärare och 
speciallärare/specialpedagoger som kan delge varandra kunskap och erfarenhet. Det är eleven som ska lära 

sig, och vi ska lära oss hur eleven lär sig, därför måste vi samarbeta. (Lärare C) 
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Lärarna beskriver sina funderingar kring när skolan sätter in outbildade vikarier eller nyanställda, som 
inte känner till eleverna och deras respektive styrkor och svårigheter, och som vanligtvis inte har några 
förkunskaper om AST. En lärare menar att: 

Däremot kan jag tycka att det generellt finns för lite förståelse och kunskaper om både ADHD och autism i 

skolan. Och vad man kan tänka på vid multihandikapp. I alla fall så pratar vi nog för lite om det med  
varandra. Tänker på alla som kommer ut nya, det här är ju liksom ingenting som man direkt tar upp på 

lärarutbildningen. Och det är synd kan jag tycka. (Lärare I) 
 
Läraren menar vidare att det är vid sådana tillfällen, som den gemensamma kunskapen och 
erfarenheterna i arbetslaget som bidrar till och utvecklar undervisningssituationerna för elever med AST 
delges. Lärarna påtalar vikten av att lärare har kunskap och förståelse för AST, eftersom det kan påverka 
respektive elevs rätt till stöd och hjälpmedel. Lärarna menar att det kollegiala lärandet kan ge så mycket 
mer än generella kunskaper om AST. En lärare anser sig ha relativt goda förkunskaper om AST men: 

Men jag saknar även diskussionerna i det egna arbetslaget, om vad just den här eleven behöver, vad som är 
lätt eller svårt i olika ämnen, det blir mer att “eleven har autism och då är det så här”, och jag tycker att 

många med autism klarar av de sociala bitarna jättebra ändå så jag saknar diskussionerna som är individuella. 

Bara för att man har en viss diagnos fungerar man ju ändå olika. (Lärare H) 

Sammanfattning 

Lärarna lyfter sina tankar om pedagogiska resurser, elevassistenter, och de menar att det är en 
nödvändighet att ha stöd av extra vuxna i klassrummet, då arbetet med olika pedagogiska strategier för 
elever med AST är tidskrävande. Lärarna menar att elevassistenter kan avhjälpa i deras arbete med att 
fånga upp eleverna under lektionerna, men att det här förutsätter att tiden finns för kommunikation och 
samarbete dem emellan. Den upplevda tidsbristen i skolan är en verklighet enligt lärarna i studien, och 
det är ett genomgående dilemma i samtliga undervisningssituationer.  En annan organisatorisk fråga 
som lärarna lyfter är vikten av det kollegiala lärandet, att på skolorna få möjligheter att samarbete 
kollegor emellan, men lyfter även behovet att få stöd, handledning och fortbildning i sitt arbete med 
elever med AST. Det framkommer även tydligt i intervjuerna att lärarna behöver och önskar kunskap 
om AST och andra funktionsnedsättningar, för det kan påverka vilka pedagogiska strategier som lärarna 
väljer att undervisa utifrån.  

Diskussion  

Med utgångspunkt från lärarnas kunskap, erfarenhet och arbete kring elever med AST, har vi jämfört 
med vad som står skrivet i litteratur och tidigare forskning för att erhålla förståelse för hur det ser ut i 
arbetet kring elever med AST och hur väl de här stämmer överens med varandra. Diskussionsdelen 
inleds med resultatsammanfattning där vi utifrån vårt syfte med studien svarar på våra frågeställningar. 
Det här följs av en resultatdiskussion där vi genom att presentera bakgrund, tidigare forskning och 
resultat tillsammans fördjupar oss i frågeställningarna för att bilda grunden för studiens slutsatser och 
tankar. I metoddiskussion problematiseras valet av metod i förhållande till studiens syfte. Under det här 
avsnittet kommer även forskningsetiska aspekter att belysas och tankar om vidare forskning att 
presenteras.  

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att undersöka hur lärare beskriver sitt arbete med elever med AST och med 
elevernas möjlighet till inflytande i undervisningssituationen. Lärarna som har intervjuats beskriver på 
olika sätt hur de arbetar med elever med AST, och menar att de använder sig av flera olika pedagogiska 
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strategier i sitt arbete för att möjliggöra kunskapsinhämtningen hos elever med AST, eftersom de 
bedömer att det inte fungerar att enbart använda en strategi. Bland de strategier som nämns betonas 
särskilt vikten av att använda både visuellt och auditivt stöd i olika former, och att valet av strategier 
ofta beror på elevens dagsform. Lärarna använder sig av både generella som individuella anpassningar, 
och menar att valet mellan de här styrs från elev till elev, eftersom alla elever med AST är olika individer 
med specifika behov, även om de har samma diagnos. Exempel på anpassningar som lärarna lyfter, är 
att de ger tydliga muntliga och skriftliga instruktioner både individuellt och i grupp, arbetar med olika 
former av arbetsscheman, skriver instruktioner i punktform på tavlan, använder konkret arbetsmaterial, 
arbetar med reflektionsböcker med mera.  
 
I intervjuerna framkommer att samtliga lärare upplever att delaktigheten och inflytandet hos elever med 
AST är viktig, och lyfter flera möjligheter med att få eleverna delaktiga i olika undervisningssituationer, 
men även många svårigheter och hinder. Lärarna menar att det är mycket individuellt hur delaktiga 
eleverna kan vara beroende på graden av svårigheterna hos eleverna. De belyser även att begreppet 
delaktighet kan tolkas på olika sätt, och menar att det viktigaste är att eleverna själva upplever sig 
delaktiga och att de har inflytande över sin undervisning. Lärarna beskriver att många elever med AST 
kan ha svårt med samarbete på olika nivåer samt uppvisa sociala svårigheter, vilket naturligt påverkar 
upplevelsen av delaktighet. Då många elever med AST har någon form av tilläggsdiagnos som 
språkstörning eller selektiv mutism, upplever lärarna även att det kan vara en utmaning att samtala med 
elever med AST. Lärarna lyfter vikten av att skapa goda relationer till sina elever för att komma förbi 
de här svårigheterna. Ett relationsbyggande arbetssätt menar lärarna, underlättar för och skapar 
möjlighet till elevinflytande i undervisningssituationerna, men även en genomgående tydlighet och 
struktur i samtliga undervisningssituationer ger eleverna förutsättningar att bli delaktiga. Att samtala 
med eleverna både innan, under och efter undervisningen, menar lärarna styrker elevernas inflytande 
och känsla av delaktighet i olika undervisningssituationer. Lärarna menar att genom en god 
kommunikation kan såväl lärare som övriga klasskamrater, få en ökad förståelse för varje elevs styrkor 
och svårigheter, vilket underlättar i arbetet med att skapa delaktighet. 
 
Lärarna i studien beskriver vikten av att ha grundläggande kunskaper om AST för att kunna hitta rätt 
pedagogiska strategier i sitt arbete, och uttrycker en önskan om kompetensutveckling inom flera 
funktionsnedsättningar. Vid intervjuerna framkommer även att det behövs fler specifika samtal om 
enskilda elever som komplement till generella kunskaper om diagnosen, eftersom skillnaderna inom 
diagnosen AST och hos olika elever är stor. Då många elever med diagnos AST även har 
tilläggsdiagnoser kan de individuella skillnaderna vara ännu större. Lärarna måste erbjudas fortbildning 
för att kunna undervisa och möta elever med AST som går i grundskolan. Om lärarna erhåller kunskaper 
om AST, kan de reducera sociala svårigheter, och öka upplevelsen av inflytande för elever med AST. 
Lärarna uttrycker här en tydlig önskan om kollegialt lärande, där lärare ges möjlighet att tillsammans 
diskutera och lyfta goda lärexempel i sitt arbete kring elever med AST. Det framkommer även en önskan 
om stöd från specialpedagoger i diskussionerna.  

Arbetssätt för att möjliggöra kunskapsinhämtning- pedagogiska 

strategier och inkludering 

Om individuella och generella anpassningar, tydlighet och struktur genom visuellt och auditivt stöd.   
 
Både forskningen och resultaten i vår studie visar på att elever med AST är i behov av stöd i många 
situationer, därför krävs det kunskaper och engagemang hos personalen för att möjliggöra en tydlig och 
inkluderande lärmiljö. I enlighet med forskning om AST (Dahlgren, 2007; Fernell & Lagerkvist, 2012; 
Ortiz & Sjölund, 2015) lyfter lärarna vid intervjuerna flera svårigheter som de upplever att de möter i 
sitt arbete med elever med AST, till exempel brister med exekutiva funktioner, svårigheter till 
kommunikation och samspel, stereotypa beteenden samt bearbetning av sinnesintryck. Om vi utgår från 
den sociokulturella teorin att det verbala språket och kommunikation är viktiga för att erhålla kunskap 
(Säljö, 2000), menar vi att det finns både möjligheter och hinder att utvecklas utöver sin egen 
kunskapsnivå. Brister i språket och kommunikation samt förståelse för omgivningen är vanligt hos 
elever med AST, vilka i sin tur kan leda till skolsvårigheter (Aspeflo, 2015). Lärarna i studien betonar 
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att svårigheterna med kommunikationen är individuella och beroende på graden av svårigheterna, lyckas 
lärarna finna pedagogiska strategier där eleverna är inkluderade i ordinarie undervisningssituation, 
vilket enligt Nilholm (2006) är avgörande för en lyckad inkludering.  
 
Vid intervjuerna framkommer tydligt att lärarna anser att alla elever med AST är helt olika som 
individer, och att det därför är mycket svårt att dra några generella slutsatser om hur de bör anpassa sin 
undervisning, vilket är väl samstämmigt med Westbys (2014) studie som hävdade att alla elever med 
AST behöver ett individuellt bemötande i sin undervisning. Lärarna ger därför flera exempel på olika 
pedagogiska strategier som de beskriver utifrån sin undervisning av elever med AST, både generella 
och individuella anpassningar. Behovet av såväl generella som individuella anpassningar gör 
undervisningen mer komplex, och bland annat lyfter lärarna i studien svårigheter med att veta när de 
bör använda generella anpassningar framför individuella anpassningar och tvärtom. I enlighet med vad 
Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) kom fram till i sin studie uttrycker lärarna 
en viss oro att genom användandet av enbart individuella anpassningar motverkar de inkludering, och 
riskerar att eleverna känner sig utpekade för sina svårigheter. Lärarna menar även i likhet med Becker 
(2010) och Graham och Harwood (2011) att vissa av de pedagogiska strategier de använder sig av 
riskerar att skapa kategoriseringar av eleverna utifrån deras svårigheter, vilket även det här kan få en 
negativ effekt på inkluderingen. Samtidigt belyser lärarna det stora behovet av användandet av 
pedagogiska strategier, som ibland rent fysiskt utesluter elever med AST ur de ordinarie 
klassrumssituationerna eller hänvisar till särskilda undervisningsgrupper. Orsaken till användandet av 
mer exkluderande strategier menar lärarna, ibland i samråd med specialpedagog eller övrig personal ur 
elevhälsan, kan vara att lärare gör en bedömning att en elev med AST inte ska delta i olika 
undervisningssituationer. Det här på grund av svårighetsgraden eller att det kan vara en för stor utmaning 
för eleven att delta. Isaksson (2009) menar ändå att skolan måste ta hänsyn till effekterna av 
exkluderande stödinsatser, då det kan påverka elevernas självmedvetenhet negativ på sikt. Även om 
eleverna kan uppfatta insatsen som positiv för stunden, kan eleverna uppleva sig utpekade (ibid). Vi 
tolkar resultaten som att det finns en komplexitet och en dubbelhet i valet av pedagogiska strategier, och 
att användandet av de här måste få variera.  
 
Graham och Harwood (2011) skriver om att lyfta fram elevers positiva egenskaper och förmågor istället 
för deras svårigheter, samt genom att skapa tillgängliga lärmiljöer (både psykiska och fysiska) leder det 
till att lärmiljöerna kan vara inkluderande och tillgängliga för alla. Det här resonemanget framkommer 
även i vår studie där lärarna menar att det viktigaste i det pedagogiska arbetet kring eleverna, är deras 
inställning till eleverna med AST och hur de som lärare kan ta tillvara på elevernas styrkor och förmågor 
på olika sätt. Samma resonemang för Becker (2012) som i sin studie lyfter fram att lärarnas och skolans 
ståndpunkter samt inställningar till sina elever, är av stor vikt i arbetet med att skapa goda lärmiljöer. Vi 
kan uppmärksamma att den tidigare forskningen kring inkludering och anpassningar för elever med AST 
delvis går isär, och visar på både möjligheter och hinder i användandet av olika pedagogiska strategier, 
vilket även resultaten i den här studien visar på. Sammantaget tolkar vi resultaten som att det därigenom 
är viktigt med en positiv elevsyn för att stärka eleverna i deras kunskapsinhämtning.  
 
I studiens resultat framkommer påtagligt att elever med AST har behov av stöd i olika 
undervisningssituationer, där tydlighet och struktur är en gemensam nämnare. Det här innebär att elever 
med AST behöver stöd i form av tydliga muntliga och skriftliga instruktioner, visuellt schema och behov 
av struktur samt att eleven behöver ha vetskap om många faktorer samtidigt vad hen ska göra, var och 
när hen ska vara, tillsammans med vem eller vilka och vad som ska hända sedan (Beckman, Kärnevik 
Måbrink & Schaumann, 2016), något som även bekräftas och beskrivs av lärarna i den här studien. 
Lärarna beskriver även situationer och ger exempel på flera goda resultat av användandet av visuellt 
stöd, där exempelvis både generella och individuella arbetsscheman lyfts fram som ett effektivt verktyg 
i att skapa tydlighet för eleverna. De här resultaten kan kopplas till Low och Lees (2011) studie som 
menar att när eleven erhåller visuellt stöd (individuellt schema) och att klassrumsmiljön anpassas, kan 
det leda till utökad kommunikation och samspel med omgivningen. Resultaten överensstämmer även 
med Humphrey och Lewis (2008) som har skrivit att tydlighet, rutiner och struktur är en utgångspunkt 
för att elever med AST ska må bra, känna sig trygga och bli motiverade i olika undervisningssituationer. 
Utifrån den sociokulturella teorin blir skolgången någonting mer än bara innehållet i undervisningen 
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(Säljö, 2000). Säljö menar att de elever som faller utanför de normer som finns i samhället har 
benägenhet för att bli exkluderade, både av klasskamrater och av lärare i olika undervisningssituationer.  
 
Resultaten i den här studien visar även att det kan uppstå svårigheter i skolsituationen, som kan innebära 
att lärarna behöver byta strategi under pågående lektion, om den första strategin inte fungerar. Lärarna 
menar därigenom att det behövs en flexibilitet i deras arbetssätt för att lösa uppkomna problem och 
måste därför ha en beredskap för det här varje dag. Det här resonemanget förs även av Aspeflo (2015) 
som hävdar att en mer genomtänkt pedagogik med utgångspunkt i varje elevs förutsättningar, behöver 
användas för att skolan ska lyckas i sitt inkluderingsarbete. Resultaten i studien visar att elever med AST 
behöver mycket tid för att lösa sina uppgifter, de hanterar tidspress och krav mycket dåligt, samt de är i 
behov av mycket tydliga instruktioner och hjälp att börja med nya arbetsuppgifter, stödbehov som även 
beskrivs av Holmqvist (1995) och Whalon och Hart (2011).  

Delaktighet och inflytande 

Om delaktighet på olika sätt, samarbete och sociala svårigheter, kommunikation och samtal samt 
relationerna till eleverna.  
 
Resultaten behandlar de frågor som lärarna lyfter gällande delaktighet och inflytande i olika 
undervisningssituationer, som exempelvis hur lärarna arbetar genom samtal med eleverna för att få dem 
delaktiga i sin egen lärprocess. Lärarna i studien berättar och hänvisar till att elevernas egna ståndpunkter 
och känsla/upplevelse av delaktighet alltid bör tas i beaktande, något som stämmer väl in med Graham 
och Harwoods (2011) studie, som hänvisar till att eleverna själva egentligen är de enda som kan sätta 
ramarna för vad som är en tillgänglig lärmiljö. Resultatet är även intressant i förhållande till vad 
Beckman, Kärnevik Måbrink och Schaumann (2016) betonar vara en bra utgångspunkt för att öka 
delaktigheten och inflytandet hos eleverna. De hävdar att elevernas intresseområden bör ligga till grund 
för upplägget av anpassningar av undervisningen, vilket påverkar elevernas motivation till arbetet (ibid). 
Lärarna belyser vid flertalet tillfällen att eleven behöver göras delaktig i samtliga moment under 
skoldagen, men att på grund av bland annat tidsbrist genomförs det här inte alltid. Lärarna beskriver 
även att de önskar att eleverna med AST görs delaktiga redan vid planeringsarbetet för att slippa 
misslyckanden under undervisningen gång, vilket även Larsson (2007) betonar i sin avhandling.  
 
I undervisningen innan, under och efter krävs det en förståelse för elevens beteendemönster och 
inlärningsstil, samt att undervisningen ska utformas och planeras som gör det möjligt för eleven med 
autism att utveckla sin kommunikation (Low & Lee, 2011). Vid intervjuerna med lärarna framkommer 
att elever med AST ofta tolkar ord och verbalt språk konkret och bokstavligt, vilket kan leda till att det 
som läraren eller kamraterna försöker förmedla tolkas felaktigt. Det här är även vad Kjellmer et al. 
(2012) fann kring barn med AST, som har en mer generell bristande språkförståelse, och den påverkar 
hur de uppfattar olika typer av muntliga instruktioner. Lärarna beskriver även att de på grund av de 
språkliga svårigheterna upplever att det är svårare att samtala med elever med AST, och att eleverna har 
ett annorlunda sätt att mötas i sociala samspelet. En individ med AST har begränsningar i bland annat 
det sociala samspelet och kommunikation (Fernell & Lagerkvist, 2012; Gerland, 2010; Ortiz & Sjölund, 
2015; Tutt, Powell & Thornton, 2006). Med tanke på det här bör lärarna arbeta med grundläggande 
färdigheter i socialt samspel och kommunikation, samt anpassning av lärmiljön genom att till exempel 
skapa visuell tydlighet (Fernell & Lagerkvist, 2012; Gillberg, 2016; Kopp & Gillberg, 1992). Den här 
delen av resultatet stämmer med andra ord väl överens med vad som framkommer i tidigare forskning. 
 
Vid samtal med elever med AST kan vi mötas av olika utmaningar, något lärarna i studien påtalar. 
Lärarna beskriver att det finns de elever som besvarar frågorna med korta svar, och /eller inte kan berätta 
vad de vill eftersom inga önskemål eller förslag kommer fram i samtalen. Lärarna beskriver även att en 
del av eleverna med AST har tilläggsdiagnoser som språkstörning eller selektiv mutism, vilket ställer 
ytterligare krav på lärarna i kommunikationen. De här svårigheterna tolkar vi kan vara en anledning till 
att lärare väljer bort att kommunicera och samtala med sina elever med AST då de upplever det här för 
tidskrävande, vilket även styrks av Tangen (2008) som hänvisar att elever med olika 
funktionsnedsättningar sällan görs delaktiga i undervisningssituationerna. Det här är även något som 
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Isaksson (2009) belyser och menar att det är viktigt att elever i behov av särskilt stöd får göra sin röst 
hörd. Andra elever med AST, beskrivs av lärarna vara välformulerade och fortsätter gärna samtalet 
genom att framföra sina tankar och önskemål. Den stora skillnaden är dock att elever med AST oftast 
inte kan hålla den röda tråden genom samtalet, utan fördjupar sig i detaljer och däribland börjar prata 
om helt andra ämnen eller händelser (Falkmer, 2009), något som även lyfts av studiens respondenter. 
Det här överensstämmer med Tutt, Powell och Thornton (2006) att lärare som ska undervisa elever med 
AST ställs inför ett antal utmaningar, då undervisningen bygger på kommunikation mellan lärare och 
elev, men även att samtalet och bemötandet sker genom socialt samspel mellan lärare och elev.  
 
I det sociala samspelet kan vi ta andras perspektiv och kan intuitivt läsa av samt förstå andras tankar och 
känslor, samt förutse vad som kommer härnäst (Dahlgren, 2007; Fernell & Lagerkvist, 2012), något som 
lärarna i studien upplever att elever med AST har svårigheter med. Svårigheterna med det sociala 
samspelet, menar lärarna, ofta leder till konflikter i skolan i olika undervisningssituationer. 
Rastverksamheten är en situation under skoldagen som lärarna i studien belyser är extra problematisk. 
Lärarna menar vidare att eftersom många elever med AST samtidigt har svårigheter med 
kommunikationen blir det ofta missförstånd som leder till konflikter. De här resultaten är samstämmiga 
med den tidigare forskningen, där bland annat Plavnick och Hume (2014) och Westby (2014) menar att 
svårigheter med Theory of mind hos elever med AST ofta leder till svårigheter med socialt samspel och 
kommunikation. Lärarna beskriver även att de behöver anpassa sin kommunikation och sitt bemötande 
efter elevernas förmågor, vilket även Westby (2014) belyser är en viktig faktor för en god 
kommunikation och ett gott samspel.   
 
Lärarna beskriver att de arbetar i och med relationer under hela skoldagen i olika sociala situationer och 
att goda relationer till eleverna är en grundförutsättning för delaktighet och inflytande. De berättar även 
att lärare och elev med eller utan diagnos ingår i relationer, vare sig de vill det eller inte. Enligt Säljö 
(2000) är relationer i olika sociala samspel betydande för lärandet i den sociokulturella teorin, och det 
är i samspel med andra människor som vi tillägnar oss nya kunskaper. Genom både formella och 
informella samtal med elever med AST kan ett ömsesidigt förtroende och utbyte av information ske. 
Relationer är något som vi bygger upp successivt tillsammans, lärare och elev (Larsson, 2007). Lärarna 
i intervjuerna förklarar vikten av att ha en god relation med eleven med AST, för om läraren inte har en 
god relation till eleven med AST, då spelar det ingen roll hur mycket ämneskunskaper läraren har. Det 
menar lärarna kan bli komplext direkt när vi går in i ett klassrum, då vi redan är involverade i ett stort 
antal nät av gemenskap i relation till andra individer och gruppbildningar som redan existerar osynliga 
eller synliga i klassrummet. Det här, berättar lärarna, är för elever med AST svårt att hantera och förhålla 
sig, varpå relationen till eleven blir så viktig. Om läraren kan skapa en trygg miljö kring eleven menar 
lärarna i studien, och även vi, i likhet med Larsson (2007) att det här är en nyckel till en god lärmiljö. 
Studiens resultat kring förekomsten av elever med AST och skolsvårigheter stämmer väl överens, enligt 
vår mening, med vad som har framkommit i både bakgrund och tidigare forskning.  
 
Gerrbo (2012) betonar att det är de sociala skolsvårigheterna och inte kunskapssvårigheterna, som är 
skolans största utmaning. Socialt samspel mellan lärare och elev eller elever emellan är en viktig aspekt 
i det fortsatta arbetet i en skola för alla. Ett svagt socialt samspel anses bero på elever med AST olika 
sätt att tolka och förstå olika förmågor samt förutsättningar, vilka kan leda till skolsvårigheter. 
Humphrey och Lewis (2008) betonar att rutiner och struktur är en utgångspunkt för att elever med AST 
ska må bra, känna sig trygga och bli motiverade i olika undervisningssituationer. Vi tolkar resultaten 
som att lärarna upplever att det är en utmaning men roligt, givande och utvecklande att undervisa och 
samtala med elever med AST. En möjlig förklaring till att det främjande arbetet kring sociala samspelet 
eventuellt inte prioriteras i skolan, kan följaktligen bero på tidsbrist. Vi ser att studiens resultat visar på 
vikten av delaktighet och elevinflytande i olika undervisningssituationer, men även vilka utmaningar 
skolan ställs inför i det här arbetet.  
 
Resultaten i vår studie stämmer väl överens med forskningen om att en elevs möjligheter att lära sig och 
utvecklas, ökar när lärarna samtalar med och utgår från elevens intressen och erfarenheter i olika 
undervisningssituationer. Mycket av den forskning som finns tillgänglig idag är dessvärre till stor del 
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utifrån lärares och vårdnadshavares perspektiv, och utgår på det sättet från ett kategoriskt perspektiv där 
eleven och svårigheterna är centrala och få studier utgår från elevernas egna perspektiv. Forskning ur 
ett relationellt perspektiv om hur delaktighet och inflytande kan skapas, framförallt för elever med AST, 
är till synes bristfällig. Enligt vår mening är de sociokulturella och relationella perspektiven centrala 
utgångspunkter inom skolans värld, som skulle kunna utvecklas. En elevs inflytande kan bidra till och 
leda till kunskaper som är användbara i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.  

Kunskap om AST  

om kunskaper om AST och kollegialt lärande.  
   
Resultatet visar att många av lärarna har tankar och funderingar gällande stöd i sin undervisning i form 
av handledning, kollegialt lärande och fortbildning. Lärarna upplever att de inte får tillräcklig stöttning 
i arbetet kring elever med AST, och deras kunskapsinlärning vilket de beskriver som stressande. Det här 
är liknande resultat som lyfts både i SOU rapporten (2012:11) och i Karolinska institutionens pågående 
forskningsstudie (KIND, 2015). Kritik riktas vid intervjuerna även mot lärarutbildningen och några av 
de lärare som vi har intervjuat har belyst bristen på specialpedagogisk kunskap som nyexaminerad 
lärare. Många av de lärare vi har intervjuat lyfter även att de själva har fått erhålla sin kunskap om elever 
med AST och andra funktionsnedsättningar på egen hand, då skolorna och kommunerna inte har bidragit 
varken ekonomiskt eller med tid för fortbildning. Samtidigt uttryckte lärarna önskemål om att de ville 
ha mer kunskap om AST och hur de kan arbeta med eleverna i olika undervisningssituationer, vilket 
överensstämmer med det Able et al. (2015) betonar utifrån sin studie. Vi upplever det positivt att utifrån 
resultaten i vår studie kunna visa på att lärarna är medvetna om att de behöver och vill ha kunskap om 
samt förståelse för AST, för att kunna samtala med och bemöta eleverna i olika undervisningssituationer. 
Low och Lee (2011) skriver att i undervisningen innan, under och efter krävs det en förståelse för elevens 
beteendemönster och inlärningsstil. Det framkommer i våra intervjuer att utan kunskap är det svårt att 
möta elever med AST i skolan, och att anpassa lärmiljön. Lärarna berättar även om att lärmiljön påverkas 
om de inte har kunskap om AST. I den sociokulturella teorin är det en tydlig kollektiv syn på kunskap, 
hur den tillägnas och hur den används i samspel med andra och förs vidare (Säljö, 2000), vilket stämmer 
väl in på lärarnas syn om kunskapsspridning i den här studien. Lärarna bedömer att allt lärande sker i 
samspel med andra, men att det är en stor utmaning att arbeta med elever med AST både med och utan 
kunskap om olika funktionsnedsättningar. Vår uppfattning är, som överensstämmer med resultatet i vår 
studie, att utan kunskap om och förståelse för AST är det svårt att skapa inkluderande lärmiljöer. Som 
blivande specialpedagoger ska vi arbeta främjande och förebyggande, och det blir problematiskt utan 
att besitta kunskap om AST och andra funktionsnedsättningar. I vårt resultat framkommer att lärarna 
generellt har kunskaper och arbetar inkluderande, men att ett starkt önskemål finns om att delge varandra 
och reflektera tillsammans, det som kallas för kollegialt lärande.  

Tidsbristen i skolan- organisatoriska förutsättningar i 

inkluderingsarbetet 

Om den upplevda tidsbristen i skolan trots viljan att inkludera, ekonomiska förutsättningar och 
pedagogiska resurser- elevassistenter. 
 
Då organisatoriska förutsättningar inte var vår huvudsakliga forskningsfråga i den här studien, är det ett 
oväntat och intressant resultat men som framkommer tydligt i intervjuerna. Lärarna belyser vilka 
förutsättningar de i realitet har för att kunna genomföra anpassningar i sin undervisning, och berättar 
allmänt om att de inte har tid med det extraarbete som krävs för elever med AST. Den upplevda 
tidsbristen i skolan är således en verklighet enligt lärarna i studien, och det tas upp som ett genomgående 
dilemma i samtliga undervisningssituationer, en diskussion som även lärarna i SOU rapporten (SOU 
2012:11) lyfte. Lärarna i studien upplever att det här är en organisationsfråga som behöver lösas, för att 
lärarna ska få förutsättningar för att lyckas inkludera samtliga elever.  Även om den upplevda tidsbristen 
i sig kanske inte är så oväntad är det intressant att lärarna uttrycker en stark vilja att arbeta inkluderande, 
att de bar på många tankar och idéer samt lösningar som de hade velat genomföra om bara tiden 
fanns. Lärarna i vår studie betonar att det är ett stort ansvar som idag ligger på dem att lösa olika problem 
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som uppkommer i skolan. De olika organisatoriska förutsättningar som finns idag i skolan menar vi kan 
diskuteras. Forskningen visar att skolan samverkar i ett större sammanhang och att skolan behöver verka 
på flera nivåer samtidigt för att få till en lyckad inkludering (Göransson et al., 2015;  Skidmore, 2004). 
Här belyser forskningen att de organisatoriska förutsättningarna behöver finnas för att lärarna ska kunna 
utöva sin profession. Westling Allodi (2016) menar att Sverige idag är ett av få länder i världen som 
arbetar för en inkluderande skola, fast utan en tydlig plan och mål för inkluderingsarbetet. Det här lyfts 
även vid intervjuerna med lärarna som bedömer att resursfördelningen kan se väldigt olika ut från skola 
till skola, vilket innefattar frågor om behovet av pedagogiska resurser/elevassistenter. Det som blir 
tydligt i studien är att det ofta är de ekonomiska förutsättningarna som hindrar skolan att anställa 
elevassistenter, snarare än elevbehovet. Sverige är även ett av få länder som inte har tillfört några extra 
resurser till skolan i det här arbetet (Westling Allodi, 2016). En tolkning vi kan göra utifrån både 
forskningen och våra resultat, är att inkludering kan ses som ett sätt att spara pengar i organisationen, 
snarare än att skolan tillförs de ekonomiska medel som behövs för att främja inkluderingsarbetet.  
Forskning som visar på goda exempel av inkludering är det som Ainscow (2000) skriver då det handlar 
om att finna faktorer som inte försvårar inkludering, att utveckla ett gemensamt pedagogiskt språk som 
preciserar inkludering och klassrumsobservationer, kollegialt lärande och uppmuntran lärare till lärare. 
Även Gerrbo (2012) skriver att det handlar om att utveckla skolan som organisation, eller snarare 
skolans sätt att organisera sin verksamhet för respektive elevs förutsättningar i en skola för alla. Vi anser 
att det rimmar illa med ständiga nedskärningar inom skolan, samtidigt som de i många kommuner lägger 
ner specialgrupper för att få inkludering i sina skolor. Westling Allodi (2016) belyser även det 
problematiska i att specialpedagogik i Sverige ibland uppfattas som ett nödvändigt ont och att 
diskussioner om olika funktionsnedsättningar kan tolkas som negativt, när kunskap och kompetens inom 
de här områdena istället borde användas som en förutsättning för inkludering.  
 
En slutsats som vi kan komma fram till i vår studie, är att undervisning av elever med AST är komplex 
och mångfacetterad. Det här innebär att om lärarna inte utgår från flera olika pedagogiska strategier med 
både elevens styrkor och stödbehov i fokus, finns det stor risk för att eleven med AST slutligen inte 
erhåller kunskap i olika undervisningssituationer. Det här kan leda till, enligt vår mening, att elever med 
AST inte upplever delaktighet och inflytande i deras kunskapsinhämtning. Att vara väl insatt i olika 
metoder och pedagogiska strategier samt vilka följder de här valen kan medföra, kan därför vara 
avgörande för hur insatserna fungerar. Vi menar att genom att anpassa undervisningen och lärmiljön 
utifrån elever med AST, ges lärarna möjlighet att bedöma var eleverna kunskapsmässigt befinner sig 
och vad nästa steg i kunskapsinhämtningen är, ett arbetssätt som vi tolkar gagnar även övriga elever i 
skolan. Men en lärare som har kunskap om olika pedagogiska strategier, kan ändå stöta på utmaningar 
om undervisningen och organisationen inte anpassas efter elever med AST. Lärarna i den här studien 
belyser starkt den upplevda tidsbristen i skolan vilket försvårar för lärarna oavsett kunskaper om AST 
eller inte, vilket gör det här till en intressant forskningsfråga att lyfta. Vi ser genomgående att våra 
resultat väl överensstämmer med den tidigare forskning inom AST, och de skolsvårigheter som kan 
uppstå vid ett inkluderingsarbete. Samtliga resultat kan styrkas av tidigare forskning vilket vi anser gör 
resultatet trovärdigt.  

Metoddiskussion 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan forskaren använda en kvalitativ metod när han eller hon vill 
undersöka hur någonting är, som till exempel vilka kvaliteter eller egenskaper som finns och även av 
företeelsen. Valet att utgå från en kvalitativ metod och använda semistrukturerade intervjuer, har varit 
ett intressant och roligt sätt för att få ta del av respondenternas erfarenheter och kunskaper. De har även 
varit till nytta, efter transkriberingarna, för att tolka de gemensamma uppfattningarna som 
respondenterna har haft. Tillförlitligheten i studien kan alltid diskuteras, men vi har konstaterat att 
oberoende av varandra har respondenterna givit en relativt samstämmig bild, av både möjligheter och 
utmaningar i arbetet med att undervisa elever med AST.  
 
Under den här begränsade tiden som vi har haft till vårt förfogande har vi valt att intervjua tio 
respondenter/lärare som alla har olika erfarenheter. Vi är dock medvetna om att vi inte kan dra några 
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generella slutsatser utifrån våra resultat, eftersom vi har få respondenter, men enligt Kvale och 
Brinkmann (2014) är inte det den huvudsakliga uppgiften i kvalitativa studier. Våra resultat har givit oss 
inblick i lärarnas beskrivningar och tankar kring deras undervisning av elever med AST. Vi är medvetna 
om att andra studier hade kunnat få andra resultat utifrån vår intervjuguide som vi har följt, och vi är 
även medvetna om att vårt insamlade material bygger på ett begränsat urval av respondenter. Det vi 
även är medvetna om är att utifrån vår studie kan vi inte göra anspråk på att den är generaliserbar. Vårt 
urval av respondenter menar vi har stor betydelse för trovärdigheten och överförbarheten med tanke på 
att vi ska kunna göra en tolkning och analys utifrån vårt insamlade empiriska material. Urvalet påverkar 
även generaliserbarheten och behöver tas i beaktande vid analysen. Det är av vikt att antalet respondenter 
inte är för få då även det här påverkar studiens generaliserbarhet och trovärdighet. Det här skriver Dalen 
(2015) om, samtidigt som hon menar att antalet respondenter inte bör vara för många eftersom det är 
tidskrävande att genomföra både intervjuer och bearbetning av det insamlade materialet. 
 
När vi transkriberade intervjuerna var för sig, hade vi gemensamt tagit ett beslut om att inte skriva till 
exempel skratt, pauser eller harklingar vilket gjorde att våra utskrifter blev lättare att läsa anser vi. Det 
här har även en etisk aspekt då talspråk ofta inte ger rättvisa till respondentens intentioner och integritet 
(Trost, 2010). Kvale och Brinkmann (2014) skriver om att de emotionella aspekterna visserligen kan 
försvinna, om forskaren väljer att inte transkribera ordagrant. Vi har utifrån det här tolkat och analyserat 
transkriberingarna tillsammans, eftersom vår förhoppning i möjligaste mån var att undvika missförstånd 
och bristande tolkningar och analyser. 

Diskussion forskningsetiska aspekter 
Hautaniemi (2001) skriver om den Andre som inte kan vara identisk med mig, och att vi ingalunda kan 
erhålla en full förståelse och insikt för den Andre, dock kan vi samspråka med den Andre som kan leda 
till en återgivande samvaro. Vi har även haft i åtanke det Hautaniemi (2001) skriver om att 
sammankomsten med den Andre skapas mellan oss genom ansiktet och språket. 
 
Vår intervjuguide gjorde att respondenterna fick fundera på och berätta om sin undervisning av elever 
med AST, och hur de samtalade med dem i olika undervisningssituationer. Det var även av stor vikt att 
frågorna hölls värderingsfria och att frågorna vara formulerade på ett sådant sätt att de minimerade den 
ojämna maktbalans som annars kan uppstå vid en intervjusituation. Det här var i synnerhet viktigt då 
frågorna riktade sig mot arbete med elever med en funktionsnedsättning (Dalen, 2015). Vår tanke är att 
våra frågor kan vara till gagn för elever med AST, och att frågorna har inspirerat lärarna till egen 
kunskapsutveckling inom och intresse för AST. Det var i flertalet av intervjuerna som respondenterna 
hade önskemål om att allas olika erfarenheter och kunskaper skulle tas till vara, genom till exempel 
reflektionsgrupper där lärare och speciallärare/specialpedagoger deltar tillsammans. Inför intervjuerna 
förklarades och förtydligades att syftet med studien var att få tillgång till respondenternas tankar, 
kunskaper och idéer kring deras undervisning av elever med AST och inte att bedöma deras insatser. 
Det här gjordes för att minimera en negativ upplevelse och känsla för respondenterna i intervjutillfällena , 
och är viktigt ur ett etiskt perspektiv och betonas i Kvale och Brinkman (2014). I samband med våra 
intervjuer har vi även fått uppleva respondenternas engagemang och genuina intresse för elever med 
AST, som är en väsentlig inställning i olika undervisningssituationer för att samtala med och bemöta 
elever med AST i deras kunskapsinhämtning.  
 
Vår etiska kapacitet som forskare inom kvalitativ intervju kan bli en utmaning i vår studie, eftersom vi 
kan stöta på dilemman, konflikter och mångtydigheter som vi ska förhålla oss till (Kvale & Brinkmann, 
2014). Vi har dock tack vare vår förförståelse om och insikt i arbetet med elever med AST kunnat förstå 
och möta respondenterna i deras utmaningar under intervjuerna, vilket Dalen (2015) har skrivit är 
ytterligare en etisk aspekt och en maktaspekt att ha i åtanke. 
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Studiens relevans för det specialpedagogiska 

arbetssättet 
Utvecklandet av det specialpedagogiska arbetssättet är mycket viktigt, enligt vår studie, då lärarna 
behöver hitta vägar att kommunicera med sina elever för att få till ”rätt” anpassningar för dem. Med 
hjälp av olika pedagogiska strategier kan specialpedagoger påverka elevernas inflytande i olika 
undervisningssituationer. Genom att samtala om och med elever med AST, kan specialpedagoger arbeta 
med att identifiera och främja elevens kunskapsinhämtning samt utveckla verksamhetens lärmiljöer. 
Enligt den sociokulturella teorin är vikten av kommunikation viktig för att kunna erhålla kunskap. Som 
blivande specialpedagoger är det av stor vikt att ha kunskap om och förståelse för elever med AST och 
andra funktionsnedsättningar, eftersom specialpedagoger kommer att medverka i 
undervisningssituationer där kunskap ska erhållas. Specialpedagogers förförståelse och kunskap kan 
förhoppningsvis bidra till att minimera svårigheterna för elever med AST. Vår studie visar på att 
samtalet med och bemötandet av elever med AST måste vara individuellt anpassade eftersom alla är 
olika. Den här studien belyser även ett aktuellt skolproblem gällande lärares förutsättningar för 
inkludering och den upplevda tidsbristen i grundskolan. Det här är en intressant fråga att lyfta i 
förhållande till det specialpedagogiska forskningsfältet, då organisatoriska förutsättningar påverkar 
stödet för elever med AST i behov av extra anpassningar och särskilt stöd som bör tas i beaktande.  

Slutord och förslag på fortsatt forskning 
Mycket av forskningen kring AST idag medicinskt inriktad och specificerar och fokuserar på elevers 
svårigheter, vilket kan upplevas som särskiljande och normstridande. Men om vi som personal i skolan 
inte har kunskap om de här svårigheterna, kan vi då hjälpa eleverna och sätta in rätt stödinsatser? 
Dilemmat som ofta uppstår här handlar om att anpassningar i skolan ofta blir generella, snarare än 
individuella. Som specialpedagoger förmodar och önskar vi att genom vårt arbete öka elevernas 
delaktighet och inflytande i arbetet kring extra anpassningar och särskilt stöd. Skolan idag kan upplevas 
som att vi är snabba på att sätta in och prova olika åtgärder och anpassningar utan att samtala med 
eleverna. Det leder till “mycket verkstad och lite snack”. Om vi istället kan börja samtala med våra 
elever med AST kan vi förhoppningsvis ändra det här till “mycket snack och lite verkstad”, det vill säga 
att samtalen kan leda till färre insatser. Om vi gör rätt åtgärder från början behöver vi inte utsätta eleverna 
för många misslyckanden innan vi hittar rätt pedagogisk strategi. Det här gäller speciellt elever med 
AST som kan ha svårigheter i sin kommunikation. I skolan är det idag som lärare nödvändigt att ha en 
relation till eleven oavsett diagnos eller inte, och det innefattar enligt oss gemensam och ömsesidig 
respekt, omtanke, förtroende och gediget intresse för eleven. Vi har tidigare i vår studie skrivit om 
internationell och nationell forskning som har belyst relationens betydelse, och där forskarna har 
konstaterat den positiva effekten av trygga och förtroendefulla relationer mellan lärare och elever.  
 
Som förslag på vidare forskning inom området och arbetet med elever med AST skulle intervjuerna i 
den här studien kompletteras med observationer i klassrum, för att undersöka om lärare arbetar och 
undervisar såsom de säger, tänker och önskar. Det skulle även vara av intresse att göra en jämförelse 
mellan hur svenska och internationella lärare arbetar med elever med AST, och hur de arbetar med 
elevers inflytande och delaktighet i olika undervisningssituationer för en positiv inkludering. Genom en 
fortsatt kvalitativ metodansats, kan vi erhålla möjlighet att på djupet få en förståelse för och kunskap 
om en elevs personliga och individuella styrkor och svagheter.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Intervjuguide till lärare på mellanstadiet 
 

Inledning 

- Presentation av intervjuare och respondent (utbildning och erfarenhet) 

- Kort presentation av vårt intresseområde 

- Förklara att vi beaktar de forskningsetiska principerna, och att vårt examensarbete finns tillgängligt 
när examinatorn har godkänt den.  

 

Frågor 

1.  Hur skulle du vilja beskriva att det är att undervisa elever med AST? Vad brukar du tänka på 
när du undervisar? Berätta gärna 

2.  När du undervisar elever med AST, använder du några speciella pedagogiska strategier då eller 
går du mer på “känsla” från elev till elev? 

3. Hur planerar och förbereder du dig innan, under och efter undervisningen? 
4. Om du ska introducera ett nytt arbetsområde, vad skulle du tänka på? (Beskriv gärna).  
5. Vilka möjligheter och vilka utmaningar skulle du beskriva att det finns i mötet med och i 

undervisningen med eleverna med AST? 
6.  Hur upplever du att erfarenheterna och tankarna som elever med AST har kan påverka din 

undervisning? 
7.  När anser du som lärare att det är möjligt att göra individuella lösningar i din undervisning för 

elever med AST? Vad är svårt/lätt? 
8.  Hur tänker du kring det här med inflytande och delaktighet när det gäller elever med AST? 

Möjligheter? Hinder/utmaningar? 
9. Berätta om någon erfarenhet, kunskap och förståelse som du använder (eller har haft nytta av) i 

ditt samtal med, möte med och undervisning av elever med AST? 
10.  Hur samtalar och bemöter du elever med AST? På samma sätt eller anpassar du dig?  
11. Vad upplever du som utmaningar i samtalet med och bemötandet av elever med AST? Kan du 

ge något exempel på när det är svårt/lätt? 
12.  Samtalar du med respektive elev med AST innan, under och efter terminen/undervisningen för 

att förtydliga elevens mål/kunskapskrav? Kan du berätta varför/varför inte? 
13. Vilket stöd upplever du att du får/har fått i ditt arbete med elever med AST? Vilken ytterligare 

kunskap/utbildning, om någon, skulle du önska när det gäller att möta elever med AST i olika 
undervisningssituationer? 

 

 

Avslutning 

Är det något som du vill tillägga?  

Vill du lyssna på intervjun? 
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Bilaga 2 Missivbrev 

Stockholms universitet                                                                                        februari 2017 
Specialpedagogiska institutionen 
Att forska inom specialpedagogik UQ3SPP 
 
Till dig som är lärare och undervisar elever med autismspektrumtillstånd (AST) i åk 4-6: 

Information och förfrågan om deltagande i en intervjustudie  
 
Hej!  
 
Vi är två studenter som studerar sista terminen på specialpedagogprogrammet vid Stockholms 
universitet och nu skriver vi vårt examensarbete. Vi har valt att inrikta oss på arbetet med elever som 
har en diagnos inom autismspektrumtillstånd. Vår studies övergripande syfte är att undersöka hur lärare 
beskriver att de arbetar med AST och med elevernas möjligheter till inflytande i 
undervisningssituationen. 
 
Vi vänder oss till dig som är lärare och som undervisar elever med AST i åk 4-6 med en förfrågan om 
att delta i studien genom att medverka i en intervju. Vi skulle uppskatta om du vill vara med som 
respondent och dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter till oss. Intervjun beräknas ta mellan 
30- 40 minuter. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när som helst 
utan närmare motivering. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det inte 
kommer att finnas möjlighet att identifiera vilka som har varit respondenter när vi redovisar resultatet i 
vårt examensarbete. Vi kommer att spela in intervjun samtidigt som vi gör egna anteckningar med penna 
och papper, för att kunna transkribera korrekt. Ljudupptagningen kommer att användas endast för vårt 
examensarbete och raderas när arbetet är godkänt och klart. 
 
Tack på förhand för din medverkan, 
Specialpedagogstudenterna 
 
Louise Elfström Kindgren och Elisabeth Lindberg. 
XXX och/eller XXX 
 
Handledare 
Liselotte Kjellmer 
liselotte.kjellmer@specped.su.se 

 

 

 

 

 

 


