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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur elever med en autismspektrum problematik, i en 

segregerad eller semisegregerad skolmiljö, upplever sin skolsituation. Det finns sedan 

tidigare inte mycket forskning angående elevers upplevelser av specialpedagogik, hur 

deras skolsituation ser ut, deras känsla av sammanhang och hur de upplever sig bli 

bemötta. Vi anser därför att behovet av kunskap utifrån elevperspektiv är stort. Metoden 

som tillämpats i den här undersökningen är kvalitativa intervjuer som kompletterats 

med en observationsstudie. I studien intervjuas fyra elever med autismspektrum 

problematik om sina upplevelser från grundskola och särskild undervisningsgrupp. 

Resultatet visar att de intervjuade eleverna upplever den lilla gruppen som en möjlighet 

till kunskapsutveckling och sociala relationer. Samtidigt har bytet till liten grupp inte 

alltid varit konfliktfritt. Vår slutsats blir att det är viktigt att söka individuella lösningar 

på skolsituationen för elever med autismspektrumstörningar. Det måste beaktas var och 

hur den enskilde eleven upplever meningsfullhet och sammanhang. 
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Förord 
Inom utbildningspolitiken och den specialpedagogiska forskningen finns det en 

grundläggande ideologi om en inkluderande skola som ska vara till för alla elever oavsett 

deras behov, det vill säga en skola för alla. Samtidigt lever traditionen med segregerade 

undervisningsgrupper för vissa elever i behov av särskilt stöd kvar i skolans verklighet. 

Detta fenomen intresserar oss som blivande specialpedagoger.  

    För den här studien har vi undersökt hur en grupp elever med en autismspektrum 

problematik, i en segregerad eller semisegregerad skolmiljö, upplever sin skolsituation. 

Med segregerad miljö menar vi elever som har all sin undervisning i en särskild 

undervisningsgrupp. Semisegregerad miljö står för den miljö som de elever möter, som har 

en del av sin undervisning i den segregerade gruppen och en del i en reguljär klass. Vi vill 

ta reda på deras känsla av sammanhang och hur de upplever sig bli bemötta. I vår blivande 

profession som specialpedagoger är debatten om en skola för alla synnerligen aktuell och vi 

vill med vår studie få nyanser i debatten genom att se den ur elevernas perspektiv. Vi 

menar att intentionen om en skola för alla lätt generaliseras utifrån ett normativt perspektiv 

på rättvisa. Detta innebär att det anses mest rättvist att undervisa alla barn tillsammans. Då 

rustas de bäst för vuxenlivet som ju skall levas i gemenskap. Det ligger dock i den 

autistiska problematiken att individen har grundläggande, biologiska svårigheter med 

kommunikation, social interaktion och föreställningsförmåga (Larsson Abbad 2007; 

Smedler, 1997; Wing 1998). Detta gör att många med autismproblematik finner så kallade 

”vanliga” sammanhang ytterst förvirrande (Peeters, 1998). 

    Den forskning vi funnit visar på att det behövs fler vetenskapliga undersökningar om vad 

som är lämplig skolorganisation för barn och unga med autismspektrumstörningar (Larsson 

Abbad, 2007).  

    Forskning om segregering/inkludering är ofta gjord ur de professionellas perspektiv. 

Arnér och Tellgren (2006) skriver om vikten av att se barns perspektiv oavsett med vilken 

röst barnet talar, det vill säga oavsett barnets uttryck. Författarna tar upp begreppet 

barnperspektiv. De menar att vi då oftast avser vuxnas perspektiv på barn. I boken 

poängteras tolkningen av barnperspektiv som barns perspektiv, det vill säga att som vuxna 

lära oss se barnets perspektiv och situation, ur barnets synvinkel. Vi hoppas kunna belysa 

barns perspektiv på en skola för alla genom vår studie.  
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Bakgrund 

Synen på autismspektrumtillstånd genom tiderna 
Människor med autismliknande tillstånd har förmodligen alltid funnits. Larsson Abbad 

(2007) skriver om gamla tiders folktro, om barn som blivit tagna och utbytta av trollen. 

Denna typ av myter finns i olika kulturer över hela världen (aa). Kanske var det ibland det 

gåtfulla, autistiska barnet som man inte kunde förstå sig på, som man sökte en förklaring 

till, utifrån sin referensram? Autism har också ofta kallats en gåta, man har inte vetat vad 

som orsakar tillståndet och vad det beror på. Under en stor del av 1900-talet trodde man att 

barn blev autistiska på grund av hur de bemöttes av sina föräldrar. Nu förtiden är dock 

forskarna överens om att det finns biologiska förklaringar till autistiska tillstånd (Wing, 

1998). Leo Kanner, som var den som först myntade begreppet autism, såg i sina kriterier 

främst de individer som också hade en utvecklingsstörning och en låg funktionsnivå 

(Smedler, 1999). Under årens lopp har man funnit att många personer har en liknande 

problematik som Kanners patienter men befinner sig på en högre funktionsnivå (Larsson 

Abbad, 2007). Dessa personer är ofta normalbegåvade. I början av 1990-talet fick denna 

grupp en egen diagnos i form av Asperger syndrom. Sedan dess har i Sverige allt fler så 

kallade Asperger-klasser skapats. Detta för att möta de specifika behov av undervisnings- 

och social miljö som barn och ungdomar med Aspergerliknande problematik visar (a.a.).  

Autism och autismliknande tillstånd  
Autismspektrumstörning (Autism Spectra Disorder, ASD) innebär en genomgripande 

störning i barnets utveckling med början under småbarnsåren (Peeters, 1998; Smedler, 

1999; Wing, 1998).  

    Kriterierna för en ASD diagnos grundar sig på tre typiska avvikelser. Avvikelserna 

benämns som så kallade triadproblem, eller Wings triad, efter Lorna Wing (Larsson Abbad, 

2007, fig. 1). 
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Figur 1: Wings triad, fritt efter Larsson Abbad (2007) 

 

 

         Beteende, fantasi, intresse  

 
Socialt samspel     Kommunikation 

 

Personer som har svårigheter inom autismspektrat har:  

• En begränsad förmåga till social interaktion, socialt samspel 

• Avvikande och begränsad kommunikationsutveckling  

• Ett avvikande och begränsat beteendemönster vad gäller t ex lek, fantasi och 

intressen 

Hörnstenarna i Wings triad utgör det som är mest karaktäristiskt vid alla 

autsimspektrumtillstånd. Graden av svårigheter varierar mellan typ av ASD och från 

individ till individ (Larsson Abbad 2007; Peeters, 1998; Smedler, 1999; Wing, 1998). 

Inom autismspektret ryms enligt Smedler (1999) följande tillstånd: 

    Autistiskt syndrom/infantil autism/Kanners syndrom är det mest utpräglade tillståndet 

inom autismspektrat, ofta bara benämnt autism. De personer som har detta tillstånd har 

uttalade, kraftiga symptom inom de tre huvudområdena i Wings triad, se ovan. Majoriteten 

av dem med autistiskt syndrom har även ett begåvningshandikapp. 

    Vid disintegrativ störning har individen samma symptom som vid autistiskt syndrom. 

Skillnaden är att störningen debuterar efter tre års ålder. Det är alltså sjukdomshistorien 

som avgör diagnosen. Disintegrativ störning är mycket mer ovanligt än autistiskt syndrom. 

    Personer med Asperger syndrom har i allmänhet en högre funktionsnivå än personer med 

autistiskt syndrom. De återfinns oftast inom normalvariationen vad gäller begåvning. 

    Autismliknande tillstånd/autistiska drag kan ses som samlingsnamn för de personer som 

inte uppfyller tillräckligt många kriterier för att få en av tidigare beskrivna diagnoser men 

som ändå uppfyller ett antal av kriterierna inom autismspektret. Autismliknande tillstånd 

(atypisk autism) innebär att man uppfyller fler kriterier än den som har autistiska drag. 
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Autistiska drag ges ofta som tilläggsdiagnos till andra tillstånd såsom exempelvis vid 

utvecklingsstörning och vid tillstånd som medför bristande aktivitetskontroll. 

    Forskarna är idag i stort sett överens om att autismspektrumstörningar orsakas av 

dysfunktioner i det centrala nervsystemet och är biologiskt betingade. Även faktorer som 

påfrestningar och skador under graviditet, förlossning och spädbarnstid kan leda till ett 

autismtillstånd. (Larsson-Abbad, 2007; Smedler, 1999).  

    Personer som befinner sig i ett ASD tillstånd har behov av tydlig struktur, visuell 

kommunikation och tydliga rutiner för att lättare förstå en svårförståelig omvärld (Peeters, 

1998; Powell och Jordan, 1998; Beckman, Kärnevik och Schaumann, 1994). Ett program 

som fått stor genomslagskraft och förordas av många, är TEACCH-programmet, utarbetat i 

delstaten North Carolina, USA (Peeters, 1998). TEACCH betyder Treatment and Education 

of Autistic and related Communication Handicapped Children. I TEACCH-programmet tar 

man fasta på behovet för den autistiske att få svar på frågorna var? vad? och hur länge? Hur 

man sedan ger svar på dessa frågor anpassas efter individens sätt att fungera och dess 

utvecklingsnivå. Peeters är noga med att poängtera att TEACCH är ett program, inte en 

metod. Han menar att TEACCH fungerar som en ram för undervisning och behandling av 

personer med ASD och att individualiseringen är mycket viktig inom denna ram. 

Individualiseringen betonas eftersom personer med en ASD-problematik finns på många 

olika funktions- och utvecklingsnivåer., alltså kan inte TEACCH fungera som en fastlagd 

metod som är likadan för alla. 

En skola för alla 
En skola för alla är i dagens skolpolitiska debatt ett välkänt uttryck. Det står för alla barns 

rätt till en likvärdig utbildning, skolan ska kunna möta alla barn, med alla slag av behov 

(Skolverket 1998). Olika aktörer i debatten väljer sedan att tolka detta på olika sätt. Helldin 

(1998) och Haug (1998) förespråkar det sociala rättviseperspektivet. De menar att det är fel 

att särskilja elever i särskilda skolformer och undervisningsgrupper med hänvisning till 

deras behov av stöd. De menar att alla elever ska befinna sig i en inkluderande 

undervisningsmiljö. Det är pedagogens och skolans uppgift att individualisera 

undervisningen så att den passar alla. Det är den inkluderande undervisningen som 

statsmakterna eftersträvar med sitt begrepp ”en skola för alla” (Skolverket, 1998). I 

läroplanen för den obligatoriska skolan (Lpo 94) beskrivs skolans uppdrag med både 

kunskapsmål och sociala mål. Människor har olika sätt och olika förutsättningar att 
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tillgodogöra sig kunskap, något som skolan har att ta hänsyn till (Skolverket, 2006). Skolan 

ska arbeta för samverkan med hemmen och vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 

barnens utveckling. Den enskildes utveckling och välbefinnande ska forma verksamheten i 

skolan. I grundskoleförordningen (Utbildningsdepartementet, 1994) står det att en elev ska 

få stödundervisning om eleven inte kommer att uppnå fastställda mål i skolår fem och nio 

samt om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd. ”Särskilt stöd skall ges till elever med 

behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass 

eller grupp eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i en 

särskild undervisningsgrupp. Styrelsen skall efter samråd med eleven och elevens 

vårdnadshavare besluta ifråga om elevens placering i en särskild undervisningsgrupp” 

(Grundskoleförordningen, 5 kap, 5 §).    

FN: s konvention om barns rättigheter 
FN: s konvention om barns rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 

år1989 (Unicef, 1989) och fastställer vilka rättigheter varje land ska garantera alla barn. 

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” som slår fast vilka 

rättigheter varje barn ska ha. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna.  

Artikel 2 handlar om att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får 

diskrimineras. Artikel 3 handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barnet. Artikel 6 säger att varje barn har rätt till liv, överlevnad och 

utveckling. Möjligheterna till utveckling för barn och ungdomar med funktionshinder 

påverkas av vuxnas syn på funktionshinder och på barnens förmåga. Den handlar inte bara 

om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala 

utvecklingen. Artikel 12 handlar om barnens rätt att uttrycka sina åsikter och att bli hörda. 

Det finns ytterligare en artikel i barnkonventionen som med fördel kan lyftas fram; artikel 

23. Här står det att varje barn med fysiskt eller psykiskt handikapp har rätt till ett 

fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för barnet att delta aktivt i samhället. 

Funktionshindrade barn ska även ha rätt till speciell behandling, utbildning och vård 

(Unicef, 1989). 

Salamancadeklarationen 
Salamancadeklarationen (1996) är ett dokument från den konferens som UNESCO 

anordnade år 1994, gällande undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Alla regeringar 
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uppmanas att prioritera förbättringar av sina skolsystem. I Salamancadeklarationen tas upp 

att elever i behov av särskilt stöd ska ha tillgång till ordinarie skola och 

klassrumsundervisning där pedagogerna tar hänsyn till deras behov. Oberoende av 

individuella svårigheter och olikheter ska skolorna kunna ta emot alla barn. Det innebär att 

alla barn ska undervisas inom det vanliga skolväsendet, om det inte finns nödvändiga skäl 

att göra på annat sätt. Endast i sällsynta fall får barn placeras i särskilda skolor eller 

specialklasser. Det ska ha konstaterats att skolans pedagoger inte har kunnat tillgodose 

barnets behov i vanlig klassrumsundervisning innan de blir placerade i en segregerad miljö 

(Svenska Unesco, 1996). 

Etik, bemötande och en skola för alla  
Habermas (Månsson, 2007) vill med sin samhällsteori säga att möjligheten till demokratisk 

samhällsutveckling finns i det kommunikativa förnuftet. Kommunikativt förnuft bygger på 

Habermas kommunikativa teori som innebär jämbördig dialog och ömsesidig förståelse 

mellan minst två subjekt. Det kommunikativa förnuftet finns i människors vardag och 

innehåller delar från både positivistisk vetenskapsteori (behärska naturen) och 

hermeneutisk vetenskapsteori (förstå naturen och samhället). Habermas menar att båda 

riktningarna behövs för att uppnå ett helhetstänkande som tar hänsyn till både teori och 

praktik. Habermas menar alltså att vetenskapen inte kan nöja sig med att beskriva teorin 

utan även måste säga något om praxis, hur vi bör handla. Han ställer följaktligen frågan: 

hur realiseras en kritisk offentlig diskussion där alla kan delta? Svaret blir utvecklandet av 

Habermas diskursetik. För att nå en jämlik kommunikation kan man inte enbart välja att 

inta ett pliktetiskt förhållningssätt, det vill säga bygga sitt handlande på givna normer, 

plikter. Inte heller kan man bygga etiskt handlande på en samhällelig rättviseprincip. 

Istället måste man utgå från att alla berörda deltar i ett fritt och jämlikt sanningssökande.  

(Månsson 2007). 

    Barn- och skolläkaren Lars H Gustafsson (2004) betonar barnets värdighet och rätt att bli 

bemött med respekt för sitt egenvärde. Han talar om vikten av att bejaka mångfalden i 

skolan. Alla barn är olika och alla barn behöver känna att det blir bemött med respekt för 

den person den är. Gustafsson menar att alla barn måste få uppleva ett sammanhang och att 

det är fel att tro att alla barn ska ha samma innehåll i skolan. Med detta resonemang önskar 

han en begreppsförskjutning av innebörden i en skola för alla mot betydelsen av en skola 

för varje barn. 
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    Buber (1923/1994) skriver om vikten av att behandla andra människor som ”du” 

(subjekt) och inte som ”det”(objekt). Etikens kärna finns, enligt Buber, i människors 

verklighet, i mötet med den andre.  

Betydelsen av att uppleva sammanhang 
Antonovsky (1987/2005) utgår med sitt salutogena perspektiv och begreppet Känsla av 

sammanhang, KASAM, från att människans upplevelse av mening och sammanhang är 

direkt förknippat med dess hälsa. Att ha ett salutogent perspektiv enligt Antonovsky 

innebär att man väljer att se hälsa ur ett friskhetsperspektiv: Hur kommer det sig att vissa 

människor håller sig friska? Antonovskys svar är att vissa människor som, trots motgångar 

och svårigheter, håller sig friska är de som lyckas se sammanhanget i sin tillvaro. Med 

Antonovskys synsätt är upplevelsen av sammanhang en förutsättning för hälsa. Hälsa kan i 

sin tur ses som en förutsättning för tillgodogörande av kunskap och därmed för uppfyllelse 

av skolans dubbla uppdrag med både kunskapsmål och sociala mål, se sidan 5.  

Pedagogisk samspelsmodell 
Fischbein presenterar en pedagogisk modell (se bilaga 4) som är ett redskap för att beskriva 

hur elevens etniska och kulturella bakgrund, bostadsområde, hembakgrund och 

individförutsättningar samspelar med samhälleliga utbildningsmål, regionala 

utbildningsmål, skolkod och lärarinflytande (Fischbein, 1996). Ur ett interaktionistiskt 

perspektiv betraktas individ och miljö som aktiva delar i ett samspel. Människan utvecklas 

genom att påverka sin miljö samtidigt som miljön påverkar människan genom att den anger 

förutsättningar och bestämmer gränser. 

    Fischbein menar att för att förstå en människa behöver vi därför lära känna både henne 

och hennes miljö samt se till hennes samspel med miljön. Undervisningssituationen 

påverkas genom samspelet av frihet respektive styrning samt elevbehov. En mera styrd 

undervisning leder till att individuella förutsättningar minskar i betydelse medan en friare 

undervisning ökar skillnaderna mellan elevernas prestationer. Utifrån varje enskild 

undervisningssituation måste läraren bedöma hur styrande eller tillåtande hon bör vara. En 

teori utifrån modellen är att både en fri och en styrd miljö kan vara mer eller mindre 

stimulerande (Heimdahl Mattson, Lange, Roll-Pettersson, Westling Allodi, 2005). 
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Att leva med Asperger syndrom -skolaspekten 
Larsson Abbad (2007) har i sin avhandling intervjuat 33 personer med Asperger-diagnos i 

åldern 14-53 år om hur det är att leva med detta syndrom (AS). Larsson Abbad vill fånga 

respondenternas perspektiv, hur de ser på sin livskvalitet samt deras självbild och syn på 

normalitet. 

    Larsson Abbad har bland annat relaterat till Bronfenbrenners systemekologiska modell i 

sin studie och utgår från den i sina frågeområden. I Bronfenbrenners exo-system (Larsson 

Abbads anpassning) finns upplevelsen av skolgången med och detta är den aspekt i 

författarens studie som här presenteras närmare (Larsson Abbad, 2007). 

    Författaren uppger att de yngre informanter som ingår i hennes studie är de som har mest 

åsikter om skolan. De är också de som oftast har positiva erfarenheter. Flertalet av dessa 

har under en del av sin skoltid haft sin undervisning förlagd till en så kallad Asperger-klass 

(AS-klass). För flera individer har bytet från ordinarie skolklass till AS-klass skett i 

högstadie- eller gymnasieålder. Informanterna anser att AS-klass har gjort skoltiden lättare 

och roligare. Flera av informanterna har i det ordinarie skolsystemet upplevt mobbning i 

varierande grad och omfattning. En person berättar att det var vid början på högstadiet som 

hon fick problem med kamratrelationer. 

    Larsson Abbad förklarar resultatet med att de yngre informanterna är de som skoltiden 

känns mest aktuell för, samt att det är en förhållandevis ny företeelse med AS-klasser. Att 

det är i tonåren som ett byte till segregerad grupp görs, förklarar författaren med att det 

verkar vara då som olikheten blir tydligare vad gäller exempelvis intressen och social 

interaktion. Larsson Abbad kommer till slutsatsen att individernas självbild och identitet 

ofta är intensivt sammankopplad med AS-diagnosen. Informanterna uttrycker generellt 

detta som positivt men författaren menar att upplevelsen är mycket beroende av hur 

personen och omgivningen tolkat diagnosen. Hon nämner begreppen ”Asperigian pride” 

och ”normal som annorlunda”, som uttryck för hur personer med AS-diagnos på ett positivt 

sätt ser på sig själva i förhållande till övriga samhället. Hon menar att genom att se sig som 

en person med AS i en grupp av andra personer med AS så kan man känna sig normal i 

gruppen (Larsson Abbad 2007).  

    I sina förslag till fortsatt forskning menar Larsson Abbad att skolans roll och utformning 

för personer med AS är ett viktigt forskningsområde då mycket få studier, varav inga är 

svenska, finns om detta. Hon rekommenderar själv inte någon specifik skolform men 

avslutar sin avhandling med att individuella bedömningar skall vara avgörande i alla beslut 
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som rör en person med AS då gruppen är mycket heterogen. Hon betonar även vikten av 

empowerment. Empowerment står enligt Larsson Abbad för att personen ska få möjlighet 

till så mycket autonomi, själständighet och inflytande som möjligt (Larsson Abbad, 2007). 

Bara man ser till barnens bästa 
Skolans pedagoger har i uppdrag att bemöta alla elever på ett likvärdigt sätt i den 

grundläggande ideologin som kan sammanfattas som en skola för alla. Tornberg (2006) 

menar att den stora utmaningen är hur förskolans och skolans personal ska hantera det 

faktum att elever har olika förutsättningar, erfarenheter, kunskap och behov.  

    I sitt arbete som specialpedagog fann Tornberg (2006) att en del elever som separerats 

från gruppen upplevde att de hittat rätt, medan andra elever tyckte att det var mycket 

negativt att inte få gå med sina klasskamrater. Genom sin avhandling vill hon lyfta fram 

hur lärare ser på uppdraget att möta och behandla alla elever på ett likvärdigt sätt oavsett 

bakgrund, förmåga och behov. Hon har beskrivit och analyserat hur 66 lärare i förskola (19 

stycken) och grundskola (47 stycken) samtalar kring ett konstruerat problem i 

fokusgrupper. Det primära intresset var inte lösningen på det konstruerade problemet utan 

de föreställningar och värderingar som framkom i de 12 beskrivna samtalen, pedagogernas 

yrkesetiska överväganden. Hon menar att när lärarna samtalar om hur problemet ska 

definieras förlägger man problemet hos eleven. Elevers olikheter diskuteras utifrån social 

bakgrund, ålder, kön, etnicitet samt funktionshinder och pedagogiska åtgärder fokuseras på 

det hos eleven som inte fungerar tillfredsställande. 

    Synsättet på inkluderings – och exkluderingsfrågorna skiljer sig åt mellan de båda 

skolformerna. Förskollärarna uttalar att de vill ha en sammanhållen verksamhet för alla 

barn och förslag till åtgärder bygger i stort sett på inkluderingstanken. De motiverar sina 

åtgärdsförslag utifrån principen att barnen ska känna sig trygga och inte behöva lämna sin 

vanliga förskolemiljö. Grundskolans pedagoger diskuterar den egna skolans särskilda 

undervisningsgrupp vid sidan om ordinarie undervisning. Nästan alla menar att detta är ett 

bra alternativ för många elever som behöver tydligare struktur på undervisningen, behöver 

extra stöd eller har behov av andra kamrater. Fördelen är att den särskilda 

undervisningsgruppen finns kvar inom samma skola och eleven slipper byta skolmiljö. 

Personalen har mer tid och kompetens att möta eleven framhåller man. Eleven kan ha kvar 

vissa lektioner i den ordinarie klassen. Tanken är att man ska komma tillbaka in i klassen 

igen och att vistelsen i den särskilda undervisningsgruppen är begränsad. Det framhålls att 
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det är en bra lösning att flytta eleven till den särskilda undervisningsgruppen men samtidigt 

formulerar pedagogerna en tveksamhet då flytten kan medföra svårigheter att komma 

tillbaka till sin ordinarie grupp. Man vill också göra gällande att elever som placerats i den 

lilla undervisningsgruppen brukar uttrycka att de trivs där och tycker att det är roligt. Andra 

elever betraktar dem inte som dumma och elaka (Tornberg, 2006).  

    Avgörande för om man beslutar att flytta eleven är en avvägning mellan den enskilde 

elevens och elevgruppens behov. Detta menar Tornberg (2006) kan betyda att en elevs 

behov kan komma att sättas mot en annan elevs behov eller gruppens behov mot individens 

behov.  

    Samtliga pedagoger uttrycker att det är inom den lokala skolan som problemen ska lösas 

eller hanteras och att eleven inte ska flyttas till annan skola inom kommunen (Tornberg, 

2006). 

Att segregera eller inkludera?  
Britta Alin Åkerman (2001) har i en intervjustudie fokuserat på barn och ungdomar som 

ofta betraktas som socialt sårbara. Hon har intervjuat tio elever inskrivna i nationella 

program och tio elever inskrivna på IV-programmet angående deras livssituation och hur 

den påverkar deras nuvarande skolsituation. 

    Några elever på IV-programmet upplever att de får för lite lärarstöd medan andra säger 

att relationen med läraren fungerar bra då de har undervisning i små grupper och att lärarna 

har tid för dem. Lärarna bryr sig om hur det går för dem i skolan och det finns ett intresse 

från lärarna att ta reda på hur eleverna mår. Eleverna på IV-programmet har en vag tro på 

sina framtidsutsikter (Ahlin Åkerman, 2001). 

    På det nationella programmet upplever eleverna att både lärare och föräldrar har höga 

krav på prestation. De menar också att lärarna har litet intresse av elevernas hälsa. Dessa 

elever har en realistisk bild av hur deras framtid kan komma att se ut (Ahlin Åkerman, 

2001). 

    Hultqvists avhandling (2001) bygger på observationer och intervjuer med elever på det 

individuella programmet samt en jämförelseklass på ett nationellt program. Hon menar att 

undervisningen i IV-klasserna ska anpassas till de enskilda elevernas behov och intressen 

och att en sådan målsättning bäst gynnas i mindre grupper. Resultatet i hennes studie visar 

att ur elevperspektiv ser det ofta annorlunda ut. Undervisningen upplevs av många som 

slapp och den fördel som man vill åstadkomma genom en individualisering av pedagogiken 
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blir istället ett uttryck för negativ särbehandling. Hultqvist (2001) är tveksam till att man 

över huvudtaget borde ha ett individuellt program, man kanske skulle införa yrkesinriktade 

linjer igen menar hon. 

    Heimdahl Mattson och Roll Pettersson (2007) redovisar hur elever med läs- och 

skrivsvårigheter upplever skolans specialpedagogiska stöd. De har intervjuat elever i 

gymnasieålder om deras erfarenheter. Alla informanter har helt eller delvis fått sitt stöd i 

segregerad grupp eller individuellt. Det framkommer i intervjuerna att eleverna är 

ambivalenta till att de tvingats lämna sin klass för att få stöd. Delvis är de positiva; vissa 

upplever att det är i den lilla gruppen som de mött rätt kompetens och fått hjälp. Delvis är 

de negativa; de har upplevt sig stämplade och att gruppen varit alltför heterogen (Heimdahl 

Mattson och Roll Pettersson 2007).  

    Aspekter som kommit fram i flera studier pekar på vikten av skolledarens roll som 

visionär med en tydlig riktning och struktur i utvecklingen mot en inkluderande skola 

(Hallerström 2006; Hargreaves 2005; Kjörning 2006). En slutsats av Heimdahl Mattsons 

(2006) studie är att de rektorer som såg specialpedagogen som en samordnande och 

handledande resurs i första hand försökte finna lösningar som inte stängde ute elever från 

de ordinarie klasserna. De skolledare som gärna såg att specialpedagogen gick in i 

”specialundervisningsfunktionen” organiserade oftare verksamheten i små segregerade 

grupper inom eller utanför den egna skolan. Det verkar emellertid som att särskilda 

undervisningsgrupper på den egna skolan är färre, mindre permanenta och mer flexibla än 

de var 1996, tio år tidigare när studien påbörjades. Fler elever segregeras dock ut från sin 

hemskola till särskilda undervisningsgrupper, gemensamma för flera skolor eller 

kommuner. De måste alltså lämna sin hemskola för att gå i en annan skola, ibland till och 

med i en annan kommun (Heimdahl Mattson, 2006).  

Syfte och frågeställningar 
Vårt övergripande syfte med studien är att undersöka hur elever med problematik inom 

autismspektret, som befinner sig i en segregerad eller semisegregerad skolmiljö, upplever 

sin skolsituation. 

Våra frågeställningar är:  

• Vilken känsla av struktur och sammanhang upplever eleverna i skolan? 
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• Hur ser eleverna på sin sociala tillhörighet? 

• Hur upplever eleverna sin kunskapsutveckling? 

• Anser eleverna att deras skolsituation skulle kunna se annorlunda ut? I så fall hur? 

Metod och Genomförande 
Vår ambition har varit att göra en kvalitativ undersökning i form av en intervju- och 

observationsstudie för att besvara våra frågeställningar (Befring, 1994; Bryman, 2002). Vi 

har intervjuat fyra elever som tillsammans utgör en segregerad/semisegregerad 

undervisningsgrupp. Detta innebär att vissa elever har all sin undervisning i den 

segregerade gruppen. Andra har undervisning i olika hög grad i andra klasser/grupper samt 

i den segregerade gruppen. Eleverna är mellan 13 och 15 år och återfinns i en verksamhet 

för elever med autismspektrumstörningar vid en grundskola i en svensk kommun. Tre 

elever följer grundskolans läroplan och en elev följer särskolans läroplan. Vi har valt att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2002) med eleverna. Detta innebär 

intervjuer med ett ganska stort mått av struktur, till viss del liknande en enkät, men med 

inslag av öppna frågor. Det har gett oss möjlighet att vid behov utvidga våra frågor för att 

få svar på de frågeområden vi valt. Valet av metod grundar sig på att vi tror att 

ungdomarnas personligheter kräver ett förhållandevis stort mått av strukturerade frågor. 

Samtidigt ville vi ha möjligheten att ställa öppna frågor där ungdomarnas egna tankar får 

större utrymme. Utifrån vår kunskap om våra respondenters kommunikativa förmåga antog 

vi före undersökningens början att det var viktigt att vi var förberedda med både 

sonderings- och uppföljningsfrågor (Bryman, 2002).  

    Eftersom undersökningsgruppen består av ungdomar med brister i kognition, 

kommunikation och socialt samspel menade vi att observationer kan vara ett viktigt 

komplement till den bild vi hoppades få genom intervjuerna. Observationerna finns med för 

att ge oss en säkrare resultatbild och ett rikare underlag för vår tolkning av det eleverna 

framför i intervjusituationen. De områden som behandlas i våra intervjuer och 

observationer är, enligt våra frågeställningar ovan, elevernas känsla av sammanhang, deras 

syn på social tillhörighet och kunskapsutveckling samt om de anser att deras skolsituation 

kunde eller borde se annorlunda ut. Här valde vi att använda oss av en Mirakelfråga enligt 

lösningsfokuserad samtalsmetod i pedagogiskt arbete (Måhlberg och Sjöblom, 2002): ”Om 

du vaknar upp i morgon och allt är precis så som du vill att det ska vara, vad är det första 
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du lägger märke till när du kommer fram till skolan som gör att du förstår att ett mirakel 

har skett?”  

    Förprojekt är viktiga för att utveckla kvalitativa metoder (Widerberg, 2002). Som en 

förstudie valde vi att genomföra en enkät där eleverna fick besvara frågor som berörde 

deras självbild (Taube, Tornéus och Lundberg, 1984). De svar vi då fick har hjälpt oss hitta 

ingångar till utformandet av frågeguide till intervjuerna och till fokus för observationerna. 

Förstudien har också fungerat som ett sätt för oss att rikta fokus bort från våra egna tankar 

och känslor, mot våra informanter och deras perspektiv (Widerberg, 2002). 

    Den tilltänkta gruppen informerades av den av oss som sedan tidigare är en känd person 

för eleverna och deras föräldrar. Först fick eleverna förklarat för sig vad studien går ut på 

samt hur vi önskade att de skulle medverka. Sedan kontaktade samma person föräldrarna 

genom ett brev där vårt syfte framgick samt aktuella etiska aspekter (bilaga 1). Föräldrarna 

förväntades svara skriftligt på denna första information. De kunde antingen godkänna sitt 

barns deltagande i studien, tacka nej till densamma eller begära mer information innan de 

bestämde sig. Vår tanke med att först informera eleverna var att då kunde barn och 

föräldrar tillsammans diskutera igenom om barnet skulle delta eller inte i studien. 

    När vi fått godkännande från elevernas föräldrar genomförde den person som är känd för 

eleverna intervjuerna enskilt i en för eleverna lugn och välkänd miljö i skolan. Varje 

intervju tog i genomsnitt drygt 30 minuter. Bandspelare användes under alla intervjuer 

samtidigt som stödanteckningar fördes. Intervjuerna skrevs sedan ut på papper. Efter 

intervjuerna genomförde den för eleverna och de två medverkande pedagogerna inte 

tidigare kända personen sina observationer. Under två dagar fördes löpande protokoll med 

varierande tidsintervaller beroende på aktivitet. För att hinna beskriva och få ner på 

papperet användes en förkortningslista. Till exempel positiva tilltal markerades med (+) 

och negativa med (-).  

    Efter transkriberingen av intervjuerna sökte vi efter teman, beröringspunkter mellan 

elevernas utsagor, som vi kunde använda vid resultatredovisningen. I anslutning till dessa 

teman redovisar vi även resultatet av observationerna, som ytterligare ett perspektiv. 

Metoddiskussion 
Då syftet med studien är att lyfta fram elevers åsikter och erfarenheter framstod intervjun 

som bästa metod. Intervjuer med eleverna kan ge oss information om hur de uppfattar sin 

situation, det är lätt att följa upp tankar och idéer med följdfrågor för att få svaren mer 
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utvecklande och fördjupande. Medvetna om elevernas begränsningar gällande den verbala 

och kognitiva förmågan valde vi att den person som var känd för eleverna sen tidigare 

genomförde intervjuerna. Vi är medvetna om att eleverna kan uppleva sig stå i 

beroendeställning till intervjupersonen eftersom hon arbetar i verksamheten samtidigt som 

intervjupersonen kan ha förutfattade meningar om eleverna. Vi valde ändå denna lösning 

för att prioritera förståelsen för eleverna och ta hänsyn till deras nedsättning i kognition och 

social förmåga. Poängteras bör att den person som intervjuat eleverna är en av tre 

pedagoger i klassen och endast arbetar sex timmar i veckan i den aktuella gruppen.  

    Vi utarbetade en frågeguide till intervjuerna i förväg (bilaga 2) men det lämnades stort 

utrymme för elevernas egna tankar och funderingar utifrån deras erfarenhet. Genom att 

ställa en Mirakelfråga (bilaga 3) ville vi synliggöra elevernas tankar kring sin skolsituation. 

Önskade de någon förändring? Mirakelfrågan används inom LIP (Lösningsinriktad 

pedagogik) för pedagogiskt arbete med ungdomar i behov av särskilt stöd (Måhlberg och 

Sjöblom, 2002). Frågan visade sig vara mycket svår att svara på för målgruppen, två gav 

osammanhängande svar och två valde att inte svara alls. Vi inser att för personer med 

grundläggande svårigheter inom autismspektret så är det en näst intill omöjlig fråga. Det 

handlar om problematiken inom Wings triad (figur 1) där svårigheterna med 

kommunikation, social interaktion, fantasi och föreställnings förmåga åskådliggörs.  

    Intervjuerna framskred som en normal konversation och det sociala samspelet lämnade 

utrymme för vilka frågor som behövde följas upp (Kvale, 1997). Under den sista intervjun 

blev det störningar i ljudupptagningen. Eftersom anteckningar också förts parallellt kunde 

dock en transkribering göras. 

    För att observera elevernas samspel med varandra och med pedagogerna i den lilla 

gruppen valde vi att komplettera med observationer. Tanken var även, som vi beskrivit 

ovan, att börja undersökningen med intervjuer och låta observationerna komma senare, som 

ett sätt att fördjupa vår empiri. Observatören har utbildning i att observera och erfarenhet 

av detta sen tidigare i sitt yrke. Metoden är tidskrävande men ett utmärkt sätt att iaktta vad 

som händer utan att göra värderingar. Då observatören inte stod i ett känslomässigt 

förhållande till elever och pedagoger kunde hon vara helt koncentrerad på observationen. 

Tolkningar gjordes efteråt (Rubinstein Reich och Wesén, 1986).  

    Vid observationerna som gjordes under två på varandra följande dagar var en elev 

frånvarande på grund av sjukdom. Vi gjorde bedömningen att vi ändå kunde använda 

observationerna som ett komplement till intervjuerna. 
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    Vi vände oss till elever i tonåren eftersom vi av erfarenhet vet att elever i den åldern i 

allmänhet funderar mycket över sin normalitet och sitt sammanhang i förhållande till andra 

ungdomar. Vår tanke var också att elever i den åldern kan förväntas kunna reflektera över 

och ge uttryck för sin upplevelse av sin skolsituation, i högre grad än yngre barn. Att våra 

informanter tillsammans utgjorde en undervisningsgrupp tyckte vi var en fördel. Vår tanke 

var att det kunde ge oss en insikt i de individuella skillnader och behov som finns inom en 

och samma grupp. Eftersom det ligger i den autistiska problematiken att man har problem 

med kommunikation, socialt samspel och kognition valde vi att komplettera våra intervjuer 

med en observationsstudie. Vi hoppades därmed få en rikare kunskap och ett säkrare 

resultat. Här stödjer vi oss även på Befring som skriver att det finns ett värde i att 

kombinera data baserade på olika metoder i ett forskningsprojekt (Befring, 1994). 

    Urvalet föll sig naturligt genom att en av oss delvis arbetar i den aktuella gruppen. Det 

gjorde informationen till föräldrar och elever enklare. Vi menar att vi haft lättare att få 

tillåtelse till vår undersökning genom att både elever och föräldrar känt ett förtroende då 

förfrågan kom från en känd person. Alla tillfrågade elever var ivriga att få delta och alla 

tillfrågade föräldrar gav sin tillåtelse. Vi ansåg den aktuella gruppen vara lämplig då 

eleverna är mellan 13 och 15 år, vissa går heltid i gruppen, andra deltid. Tre följer 

grundskolans läroplan och en följer särskolans. På så sätt anser vi att vi fått både djup och 

bredd i vår studie.  

Etiska aspekter 
I enlighet med Vetenskapsrådets Etiska forskningsregler (2005) har vi vid vår 

undersökning beaktat följande: 

 

Respondenten och dennes föräldrar - då respondenten är minderårig- har informerats om: 

 

Konfidentialitetskravet 

Respondenten kommer inte att kunna identifieras som person i den slutgiltiga rapporten. 

 

Informationskravet 
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Forskningssyftet med det här arbetet är att undersöka hur elever i en 

segregerad/semisegregerad undervisningsgrupp upplever sin skolsituation. 

 

Samtyckekravet 

Det är frivilligt att delta i studien. 

 

Nyttjandekravet 

Den kunskap och information som utvinns under arbetets gång kommer enbart att användas 

till forskning och utveckling av skolverksamhet. 

    Information om de etiska riktlinjerna fick först eleverna muntligt och sedan föräldrarna 

skriftligt, se bilaga 1. Föräldrarna svarade skriftligt på om deras barn fick ingå i studien 

eller ej. 

Resultat 
Nedan redovisas resultatet av intervjuer och observationer. Vi har använt fingerade namn 

på skolenheten och på eleverna. Vi har valt att redovisa förhållandevis mycket av elevernas 

utsagor som citat eftersom vi anser att de ger bra uttryck för elevernas uppfattningar. I 

slutet av resultatredovisningen sammanfattar vi resultatet under en egen rubrik. 

Kamratrelationer 
Alla de intervjuade eleverna uppger att de trivs på Kullen (fingerat namn) och i gruppen där 

de går. Alla säger sig ha kamrater i skolan. Två av eleverna, Patrik och Olle (fingerade 

namn), träffar aldrig sina klasskamrater på fritiden medan Kalle och Thomas (fingerade 

namn) umgås ibland på fritiden också. Patrik, Thomas och Olle säger att de har kamrater 

kvar från sin gamla skola också men att de inte ses så ofta. Kalle uppger att han har 

kamrater, många kamrater, även i sin reguljära klass. Han tycker att det är en skillnad 

mellan kamrater i den lilla segregerade gruppen och kamrater i den reguljära, stora klassen. 

Han kan dock inte uttrycka vad skillnaden består i: 

 

Intervjuaren: Tycker du att det är någon skillnad mellan kompisar på Kullen och andra 

kompisar?       
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Kalle: Vet inte, det är ju en skillnad men jag vet inte vad det är för skillnad… 

 

Intervjuaren: Men du känner att det är en skillnad? 

 

Kalle: Ja, det är en skillnad, men det går inte att skilja vad det är för skillnad. Det är 

bara… nån slags skillnad… 

 
Övriga elever tycker inte att det är någon skillnad mellan kamrater i den lilla gruppen och 

andra kamrater.  

    När det gäller aktiviteter tillsammans i skolan på exempelvis raster så uppger alla att den 

mesta gemenskapen upplevs när de sitter tillsammans vid datorn. Olle uppger att han har 

mest gemensamt med ett par andra elever som går i en annan grupp. Dessa elever träffar 

han på fritids ett par dagar i veckan men aldrig på sin fritid. Patrik säger att han trivs bra i 

sin lilla grupp, han trivs också bra på de språklektioner han har i en reguljär grupp. Han 

trivdes också bra på sin gamla skola. Samtidigt säger Patrik att han inte tycker att han har 

särskilt mycket gemensamt med sina kamrater i skolan. Lite mer gemenskap upplever han 

när han träffar gamla klasskamrater på fritiden men han kan inte precisera vad 

gemenskapen består i. 

    Vid observationerna framkommer att eleverna gärna tar fysisk kontakt med varandra, 

både på lektionstid – när möjligheten uppstår - och på raster. De rufsar om i varandras hår, 

boxas på skoj, jagar varandra, skrattar, busar och leker. De deltar i ett aktivt samspel. 

Relationer med vuxna i skolan 
Flera av eleverna berättar om vikten av att läraren lyssnar på dem. Alla menar att lärarna 

har mer tid att lyssna och är mindre stressade och mindre stränga i den lilla gruppen. 

Så här säger Kalle: 

 
Intervjuaren: Hur trivs du med de vuxna på skolan? 
 

Kalle: Bra. Visst finns det dem man trivs bättre med än andra men det finns ingen som jag 

inte tycker om. 

 

Intervjuaren: Vuxna i allmänhet på skolan är bra? 
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Kalle: Ja.  

 

Intervjuaren: Tycker du att det är någon skillnad mellan vuxna på Kullen och andra vuxna 

på skolan? 

 

Kalle: Ja egentligen så är de nog schysstare på Kullen. Eftersom det är färre elever så ja… 

man får mer kontakt med dem. Man pratar med dem mer… 

 

Intervjuaren: Man kanske lär känna varandra bättre? 

 

Kalle: Ja… 

 

Så här säger en annan elev: 

 

 

Thomas: Det är mindre stressiga lärare på Kullen. Jag tycker min lärare i [annat ämne i 

reguljär klass] ser mycket mer stressig ut, allvarligare liksom. Kanske det är för att de inte 

lyssnar [Thomas avser de övriga eleverna]? 

 

Intervjuaren: Kanske för att de inte lyssnar säger du? Om du tänker på hur det var på din 

gamla skola då, hur var lärarna där? Är det skillnad på dem och lärarna på Kullen? 

 

Thomas: Ja ibland… men min språklärare där, [namn], känner du henne? 

 

Intervjuaren: Nej. 

 

Thomas: Du känner inte henne. Hon var inte stressad, men det var ju också i en liten 

grupp. Nej, alla lärare är olika. 

 
Observationerna visar på ett omfattande samspel mellan elever och pedagoger 

Observatören uppfattar endast en enstaka rättelse av elev. Annars bygger samspelet på 

uppmuntran, uppmärksamhet, blickar och minspel. Tillsägelser förekommer i stort sett inte. 
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Mer hjälp i lilla gruppen 
Alla de intervjuade eleverna uppger att en skillnad mellan den lilla segregerade gruppen 

och stor klass är att de får mer hjälp i lilla gruppen. Kalle säger att undervisningen är mer 

anpassad i lilla gruppen: 

 
Intervjuaren: Berätta om skillnaden mellan Kullen och din andra klass? 

 

Kalle: Kullen är mindre och så får man mer hjälp. Det är lika många lärare men det är 

väldigt mycket mindre grupp. Så… arbetet är lite mer anpassat. 

 

Intervjuaren: Anpassat, efter? 

 

Kalle: Om man har svårt för matte så får man kanske räkna lite lättare först och så får man 

lära sig om det som är svårt. 

 

Intervjuaren: Du menar att man får hjälp med att jobba med det som man tycker är svårt, är 

det så du menar? 

 

Kalle: Mm. 

 
Olle uttrycker det så här: 
 
Olle: De pratade för fort [Olle menar i gamla skolan], man lär sig inte så mycket… och så. 

Det där med att… jag fuskade lite ibland. För att det, i skolan, det vet jag, ska man försöka 

att kunna alla uppgifter själv, man ska kunna själv, det var det som var så himla svårt att 

kunna själv, så jag fuskade lite ibland.  

 

Intervjuaren: Och nu då, här på Kullen. Hur lär du dig här? 

 

Olle: Jag lär mig bättre här.  

 

Intervjuaren: Varför då? 

 

Olle: För att jag får bättre hjälp. 
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Intervjuaren: Så du behöver inte fuska? 

 

Olle: Nej. Nej. 

 
Observationerna i gruppen visar att den uppmärksamhet som eleverna får av pedagogerna 

är av positiv och uppmuntrande karaktär. Endast vid ett tillfälle under två dagar uppfattar 

observatören att pedagogen rättar en elev som gjort ett fel i sin arbetsuppgift. Eleven svarar 

med frustration. Samma elev uppger i intervjun att han inte tycker att en lärare ska 

kommentera när man gör något fel: 

 
 Intervjuaren: Hur är en bra lärare? Hur ska en bra lärare vara? 

 

Patrik: Snäll och inte stressa.  

 

Intervjuaren: Hur är man när man är snäll då? 

 

Patrik: Man ska inte kommentera allt man gör, om man har råkat göra fel till exempel, så 

ska man inte kommentera det. 

 

Intervjuaren: Hur är en dålig lärare då? 

 

Patrik: Stressar och är på dåligt humör nästan jämt. 

 

Mobbning 
Två av de intervjuade eleverna vittnar i intervjuerna om att de upplevt mobbning i sina 

tidigare klasser. För en av eleverna var det, enligt honom själv, den största orsaken till att 

han bytte klass. Eftersom bytet innebar att han slapp sina plågoandar upplevde han bytet 

som uteslutande positivt:  

 
Kalle: Det kändes bra, jag visste att jag inte skulle bli mobbad mer… 

 

Intervjuaren: Funderade du något på hur det skulle vara här? 
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Kalle: Ja, först så skulle jag ju börja på en annan skola, det var ju nästan bestämt att jag 

skulle byta skola, men så kom rektorn och sa att jag skulle kunna börja här. Så först när 

mamma sa det så bara: ”nej, jag vill inte gå kvar på den skolan!”. Men sen så började jag 

här och då förstod jag att det var bra. 

 

Miljöns betydelse för upplevd kunskapsutveckling 
Alla eleverna menar att de behöver lugn och ro för att lära sig. De menar också att de 

lättare får lugn och ro och kan koncentrera sig i den lilla gruppen eftersom det är tyst där. 

Så här säger Kalle om vikten av lugn och ro:  

 
Kalle: Det beror på, vem man sitter med, om man sitter med två stycken som pratar 

jättemycket, då är det svårt men om man sitter med dem som typ bara är tyst då är det 

inget svårt… Visst det kan ju sitta många elever om de är tysta. 

 

Intervjuaren: Är de tysta då? 

 

Kalle: Här? [avser lilla gruppen, Kullen] 

 

Intervjuaren: Där! [avser reguljära klassen] 

 

Kalle: Ja… ibland… på franskan brukar det vara ganska tyst. 

 

Intervjuaren: Jaha, men det är viktigt att det är tyst i alla fall? 

 

Kalle: Ja.  

 
Flera av eleverna uttrycker på olika sätt att de behöver struktur på sin skoldag för att lära 

sig. Kalle säger i intervjun att i hans reguljära klass finns det ingen typisk skoldag, alla 

dagar är mycket olika. I observationerna av den lilla gruppen framkommer en skolmiljö 

med genomgång varje morgon av hur dagen ska se ut och med individuella arbetsscheman. 

Alla elever har ett eget avgränsat arbetsbord men i klassummet finns även ett runt bord för 

gemensamma aktiviteter. Det finns även en hörnsoffa med en whiteboard bredvid. Där kan 
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vissa genomgångar med text och bildstöd ske och där kan eleverna välja att sitta eller ligga 

och exempelvis läsa. 

    Patrik tar upp vikten av miljön på frågan hur han trivs i sin grupp. Han säger att han trivs 

vid sitt bord. Även Thomas nämner det egna arbetsbordet som något positivt med att byta 

skola. Han beskriver att han först inte ville byta, han ville inte lämna sina kamrater: 

 

Thomas: Nej. Men sen kom jag hit och hälsade på och såg att det såg bra ut. Jag fick ett 

eget bord. 

 

Intervjuaren: Du fick ett eget bord att arbeta vid? Är det bra? 

 

Thomas: Ja. 

Organisationens och miljöns betydelse för psykisk 
hälsa 
Kalle tar upp i intervjun att undervisningen är anpassad. Han förtydligar att om man har 

svårt med något skolämne så får man hjälp i den lilla gruppen att börja med det som är lite 

lättare för att sedan klara av det som blir svårare. Olle berättar i intervjun om hur 

undervisningen gick för fort fram i hans gamla skola. Han säger att han då inte förstod och 

att det gjorde att han försökte fuska. Detta gjorde att han inte mådde bra.  

 
Intervjuaren: Hur var det förut, när du var i din gamla klass, när du var där hela tiden, hur 

var det då, hur kändes det då? 

 
Olle: Det kändes…inte så himla bra. 
 
Intervjuaren: Du berättade ju förut att du tyckte att det gick för fort och att du inte förstod 
och… 
 
Olle: Det gick inte så bra…jag mådde inte så himla bra i kroppen… 
 
Intervjuaren: Var det för att du tyckte att det gick för fort? 
 
Olle: Ja. 
 
Intervjuaren: Så det är en skillnad, mår du bättre i kroppen nu? 
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Olle: Ja, jag gör faktiskt det. 
 
Intervjuaren: Det gör du? Hur märker du det? 
 
Olle: Hur jag märker det? Att det känns bra här och dåligt där? 
 
Intervjuaren: Mm. 
 
Olle: Tja…jag vet faktiskt inte. 
 
Thomas uppger i intervjun att han har svårt att koncentrera sig när det blir stökigt. Han 

tycker själv att han är långsam. 

 
Intervjuaren: Vad är skillnaden mellan Kullen och din gamla skola? 

 

Thomas: Det är mycket lättare att koncentrera sig på en enda sak på Kullen, jag börjar 

komma i tid och kommer ihåg bättre. Jag fokuserar bättre. 

 

Intervjuaren: Vad sa du? Är det lättare att komma ihåg här sa du? 

 

Thomas: Jaa… 

 

Intervjuaren: Sa du… att det är lättare att lära sig när man lär sig en sak i taget, sa du så? 

 

Thomas: Ja. 

 

Intervjuaren: Hur är det att gå i skolan här på Kullen? 

 

Thomas: Det är lättare, det är ett lugnt klassrum, ingen mobbning fast ibland blir det bråk.  

 

Intervjuaren: Är det skillnad så mellan Kullen och din gamla skola? Tycker du att du blir 

mobbad här på Kullen? 

 

Thomas: Neej… 

 

Intervjuaren: Hur var det förut i din gamla skola när du var där hela tiden? 
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Thomas: Det var jobbigt, så många människor, det var stökigt. Jag kände det som om jag 

inte hade kontroll. 

 

Under två dagars observation upplever observatören ett fåtal tillfällen där eleverna blir 

frustrerade. Merparten av tiden fungerar undervisningen friktionsfritt och eleverna utför det 

de ska. De umgås utan att bli osams mer än vid ett par tillfällen.  

Den lilla gruppen som möjlighet och begränsning 
Samtliga intervjuade elever har tidigare gått i reguljär klass i sina respektive hemskolor. 

Gemensamt för eleverna är att de bytt till den segregerade gruppen någonstans kring 

årskurs fem till sex. Alla har alltså erfarenhet av båda undervisningsformerna. Flera vittnar 

om att det inte gick bra med inlärningen i den gamla klassen. De menar att det gick för fort 

och/eller var för stökigt i deras gamla klasser. De säger också att det problemet är borta i 

den lilla gruppen. I den lilla gruppen får de lugn och ro att lära sig. De nämner både 

organisationen och den fysiska miljön som underlättande i lilla gruppen. Alla säger sig ha 

haft kamrater i sin gamla klass eller skola och att dessa kamrater finns kvar. Flera ger dock 

uttryck för att kontakten med gamla kamrater avtar ju längre tiden går. Samtidigt uppger 

två av de intervjuade att de upplevt allvarlig mobbning i sin gamla klass eller skola och att 

mobbningen var en stor bidragande orsak till att de bytte skola eller klass. Alla de 

intervjuade uppger att de trivs i sin nya, lilla undervisningsgrupp och att de har kamrater 

där. Det är dock bara två av eleverna i lilla gruppen som umgås även på fritiden. De 

informanter som uppger att de upplevt mobbning i sin gamla skolmiljö uppger att det inte 

förekommer mobbning i den segregerade miljön. En av de intervjuade uppger att det kan 

förekomma bråk även i lilla gruppen men att det inte är synonymt med mobbning. 

    Sammanfattningsvis uppger alla de intervjuade att bytet till en mindre grupp varit 

positivt för dem både inlärningsmässigt och socialt. De säger att de mår bra i lilla gruppen, 

bättre än de mådde i sin gamla miljö. Däremot uppger två av de intervjuade att bytet inte 

varit självklart eller konfliktfritt. Efter studiebesök när de fick se miljön så ändrade de dock 

uppfattning.  

    Den sista frågan i intervjuerna är en så kallad Mirakelfråga: Om eleven vaknar en 

morgon och allt är precis så som han skulle önska att det vore, vad är det första han skulle 

märka när han kom till skolan som gjorde att han förstod att ett mirakel har skett? 
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    Den här frågan var svår för eleverna att besvara. Ett svar blir att allt i skolan skulle vara 

roligt. Det skulle vara bara roliga ämnen och god lunch och fika. Ett annat svar är att alla 

skulle vara positiva: 

 

Intervjuaren: Lyssna på frågan först en gång och sedan tänker du efter i lugn och ro. Om du 

vaknar upp i morgon och allt är precis så som du vill att det ska vara, det finns inga 

problem. Vad är det första du lägger märke till när du kommer fram till skolan, som gör att 

du förstår att ett mirakel har skett?  

 

Thomas: Ja, det skulle kanske vara att skolan var tom, det var ingen där…  

 

Intervjuaren: Skulle det vara ett mirakel, att skolan var tom? 

 

Thomas: Nej, det skulle vara skumt! För det kan inte hända…tror jag… 

 

Intervjuaren: Jaha, det skulle vara skumt. Men om det hände, skulle det vara ett mirakel då? 

 

Thomas: Nej, det skulle vara mega otur! [skratt] 

 

Intervjuaren: Jaha, det skulle vara mega otur, inget mirakel, det var inte så du menade? 

 

Thomas: Nej, nej… att alla var positiva tror jag vore ett mirakel. 

 

Intervjuaren: Att alla vore positiva, sa du, det skulle vara ett mirakel? 

 

Thomas: Ja, jag tror det, en del är negativa ibland… jag också… 

 

Intervjuaren: Du också… ja… så om alla vore positiva, du också, så vore det ett mirakel? 

 

Thomas: Ja. 
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Sammanfattande resultat 
Våra informanter har alla tidigare gått i vanlig klass i vanliga grundskolan. De har bytt till 

den segregerade gruppen antingen vid starten av åk 6 eller efter en termin i åk 6. Alla de 

intervjuade eleverna uppger att de får mer hjälp med sin inlärning i den lilla gruppen. Starkt 

bidragande orsaker är enligt informanterna att de får individuell hjälp av lärare samt en 

lugn och strukturerad skolmiljö. Observationerna visar att elevernas placering i rummet 

bidrar till att de utsätts för färre distraherande stimuli. Observationerna visar också att det 

finns en balans i klassrumsmiljöns organisation mellan avskärmning och utrymme för 

samspel och delaktighet. Vid observationerna framkommer att lektionstiden ger möjlighet 

till både individuellt och gemensamt arbete. Rasterna, där eleverna själva väljer sin 

aktivitet, innebär även de både ensamaktiviteter och gemensamma sociala aktiviteter. 

    De intervjuade uppger att de har kamrater i den lilla gruppen samtidigt som de menar att 

de även har kamrater, i varierande omfattning, utanför sin segregerade skolmiljö. Två 

elever uppger att de umgås med varandra även på fritiden medan de andra två säger att de 

inte umgås med någon från sin klass utanför skolan. Alla fyra säger att de trivs med både 

kamrater och vuxna i sin nuvarande miljö. Två informanter berättar om allvarlig mobbning 

i sin gamla skolmiljö.  

    Eleverna säger sig alla trivas i den lilla gruppen men två av dem berättar om att bytet till 

gruppen på något sätt inneburit konflikt.  

    För alla de intervjuade innebar mirakelfrågan problem. De tyckte att den var mycket svår 

att svara på. Två valde att inte svara, två svarade på frågan. 

Diskussion  
Vårt resultat visar att informanterna i föreliggande studie upplever sammanhang i sin 

skolsituation. Vi menar att individuella bedömningar vad gäller skolplacering för 

målgruppen är mycket viktigt. Detta stöds av Szönyi (2007). Szönyis rapport har elever 

med andra funktionshinder som undersökningsgrupp och underlaget är större än vårt. Där 

har 26 elever som går i särskilda undervisningsgrupper intervjuats om sin skolsituation. 

Även elevernas föräldrar har intervjuats. Vi instämmer med Szönyi i hennes svar på frågan 

om inkludering eller särskild undervisningsgrupp: ”det beror på”. Individuella 

bedömningar är mycket viktiga. 
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En god skolmiljö –vad är det? 
Syftet med den här studien var att genom intervjuer och observationer söka skapa en bild 

av hur en grupp elever med en problematik inom autismspektret upplever sin skolsituation. 

    Den svenska skolpolitiken förespråkar inkludering av alla elever i normalklasser, sett ur 

ett socialt rättviseperspektiv (Haug, 1998). Habermas (Månsson, 2007) betonar vikten av 

jämlik kommunikation som grunden för demokratiska principer. Han menar att för att nå en 

sådan kommunikation kan man inte utgå från fastlagda normer eller en social 

rättviseprincip. Istället måste parterna ingå i ett fritt och ömsesidigt sanningssökande. 

Habermas menar också att teori och praktik måste integreras. Utifrån denna teori resonerar 

vi så att det finns en teorietisk förståelse av en skola för alla som en social rättviseprincip. I 

en förverkligad skola för alla finns det utrymme för den grupp som våra informanter tillhör 

att få en skolsituation som passar även dem. I praktiken däremot så ser inte skolan ut så. 

Grupperna är stora och undervisningen förutsätter att elever kan ta ett bitvis mycket stort 

eget ansvar för sitt kunskapssökande. Eftersom det är verkligheten och våra informanter 

vittnar om att de inte mådde bra i den skolsituationen drar vi slutsatsen att just den här 

gruppen har en god skolmiljö i sin nuvarande segregerade eller semisegregerade 

skolsituation. Vår ambition med den här studien har varit att lyfta fram elevernas eget 

perspektiv på sin skolsituation. Vårt resultat visar att den undersökta gruppen anser sig ha 

en bra skolmiljö i en segregerad eller semisegregerad skola. För just den här gruppen kan 

det alltså vara försvarbart med en segregerad undervisningsmiljö. Vi önskar att alla elever 

får möta den respekten för sin person som det innebär att få en skolsituation som man kan 

hantera. Här stödjer vi oss på Gustafsson (2004) som menar att man kan tolka en skola för 

alla som en skola för varje barn. Detta utifrån slutsatsen att det är viktigt att alla barn får 

uppleva ett begripligt sammanhang i skolan. Eftersom alla barn är olika är det orimligt att 

alla barn ska ha samma innehåll i skolan menar Gustafsson. Antonovsky (1987/2005) 

poängterar med sitt KASAM begrepp vikten av att som människa finnas i ett för individen 

begripligt sammanhang för att hålla sig frisk. I vårt resultat framträder hur informanterna 

mått dåligt i sina reguljära klasser eftersom de upplevde sig inte ha kontroll eller för att 

undervisningen gick för fort och lärarna inte hann med att tillfredställa deras behov av 

struktur och individualisering. Vi menar att alla barn behöver lärare som hinner med dem 

och deras behov. För elever med autismspektrumproblematik blir dock behovet av till 

exempel struktur, rutiner och individuella instruktioner än mer specifikt. Dessa elever har 

grundläggande biologiska svårigheter inom områdena kommunikation, 
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föreställningsförmåga och socialt samspel (Larsson Abbad 2007; Smedler, 1997; Wing 

1998) vilket gör att en ordinarie skolmiljö, så som den ser ut i dagens svenska skola kan bli 

svårhanterbar. Om situationen blir svår att förstå och hantera är risken för ohälsa enligt 

Antonovsky stor (Antonovsky, 1987/2005). Ohälsa äventyrar skolans möjlighet till 

måluppfyllelse för dessa elever. Därför menar vi att dessa elever kan vara hjälpta av en 

segregerad skolmiljö. Vi poängterar dock vikten av att söka individuella lösningar på 

skolsituationen för elever med till exempel autismspektrumstörningar. Det måste beaktas 

var och hur den enskilde eleven upplever meningsfullhet och sammanhang. Det är en 

mycket heterogen grupp (Larsson Abbad, 2007) och alla har olika förmåga att hantera sin 

omgivning. Här håller vi med Gustafsson (1998) om vikten av att alla blir bemötta utifrån 

sina behov.  

    Larsson Abbad uppger att informanterna i hennes undersökning upplevt att det är i 

tonåren som de fått mer problem med kamratrelationer. Detta bekräftas av att vår 

undersökningsgrupp bytt till den segregerade gruppen antingen vid starten i årskurs sex 

eller efter första terminen i årskurs sex. Alla de intervjuade eleverna uppger att de trivs i sin 

lilla grupp. Samtidigt säger Patrik att han inte upplever sig ha så mycket gemensamt med 

sina kamrater. Vi menar att det delvis kan hänvisas till de brister i kommunikation, socialt 

samspel och beteende som personer med en problematik inom autismspektret har, enligt 

Wings triad (Larsson-Abbad, 2007). Kamratrelationer är svåra och inte alltid prioriterade 

av målgruppen. En annan viktig aspekt är att en placering i en liten grupp innebär att 

urvalet av kamrater blir begränsat, vilket också kan få negativa effekter på upplevd 

gemenskap. Här ser vi den lilla gruppens dilemma. Ett dilemma blir det också när elever, 

utifrån hur skolan ser ut i praktiken, ibland måste välja mellan vad som de upplever är en 

god skolmiljö för sin kunskapsutveckling och goda kamratrelationer. Här måste vi dock 

återigen hänvisa till svårigheterna med kamratrelationer för personer inom autismspektret, 

svårigheter som måste betecknas som biologiska. Fördelen med den lilla gruppen är då att 

genom hög personaltäthet och särskild kompetens finns större möjligheter för personalen 

att arbeta för att utveckla elevernas sociala förmåga för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

    Det framkom i våra intervjuer och observationer att eleverna har flera sociala kontakter 

under skoldagen, framför allt inom den egna lilla gruppen men även med elever i 

parallellklassen. Eleverna uppger att de även har kamrater utanför skolan. 

    Vi vet av erfarenhet att kamratrelationer är viktiga men också konfliktfyllda i tonåren för 

ungdomar generellt. Så även för den här undersökningsgruppen. Vi menar att 

informanterna har både sin tonårsutveckling och sitt funktionshinder som gör tankar runt 
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normalitet och utanförskap vanliga. På så sätt kan vi anse dem som mer sårbara än 

ungdomar i allmänhet. Tre av eleverna menar att det inte är någon skillnad mellan kamrater 

i lilla gruppen och andra kamrater. En av eleverna, Kalle, säger med övertygelse att det är 

en skillnad mellan de kamrater han har i den segregerade gruppen och de kamrater han har 

i sin reguljära klass. Han kan inte precisera vad skillnaden består i. Kalle är den enda av 

våra informanter som tidigare gått på samma skola och därför på ett naturligt sätt har kvar 

kamrater i sin reguljära klass. Vi tänker att Kalle lättare kan se en skillnad genom att han 

kan göra dagliga jämförelser. De andra eleverna träffar visserligen gamla kamrater men 

avståndet är större. 

    Här kan vi se ytterligare en problematik med organisationen av särskilda 

undervisningsgrupper. Ofta medför sådana skollösningar att elever måste byta skola. 

Alternativet, om eleven stannar på sin hemskola, blir ofta att han eller hon särskiljs från sin 

grupp för att få enskild stödundervisning. Risken för isolering kan vara större med en sådan 

lösning.  

    Larsson Abbad (2007) menar att tillhörighet kan upplevas i en gruppkonstellation där 

individerna fungerar likartat. Hon kallar det för att känna sig ”normal som annorlunda”, 

normal i en grupp av personer som fungerar på liknande sätt. Här infinner sig tanken att det 

rådande gruppklimatet är mycket viktigt. Om klimatet i den reguljära 

undervisningsgruppen är tillräckligt tillåtande kanske eleverna kan uppleva tillhörighet och 

acceptans som ”normal som annorlunda” även där? Om teorin runt en skola för alla blir 

verklighet så bör även informanterna i föreliggande studie ha en plats där som ”normal som 

annorlunda”. Här vill vi anknyta till Habermas fråga om hur man knyter teori till praktik. 

Hur realiseras teorin om en skola för alla så att alla elever i praktiken kan ingå i ett 

inkluderande sammanhang? Hur ska alla elever, oavsett biologiska och sociala 

förutsättningar, ges möjlighet att uppleva delaktighet, sammanhang och ges möjlighet att 

uppnå goda resultat? Den frågan besvaras inte generellt i den här studien. Däremot drar vi 

slutsatsen att under de förhållanden som praktiskt råder i skolan med stora grupper kan en 

liten segregerad eller semisegregerad grupp vara ett alternativ för vissa elever. Vi menar att 

vi inte kan försvara att elevers behov här och nu offras för behovet av en omorganisation av 

skolan som helhet. 

    Heimdahl Mattson (2007) visar på att andelen särskilda undervisningsgrupper på 

enskilda skolor minskar samtidigt som allt fler elever flyttas till kommunövergripande 

grupper. Nackdelen med att flyttas till en grupp på en annan skola är att eleven kommer 

längre från gamla kamrater och från sin naturliga närmiljö. En fördel med att samla elever 
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med liknande behov kan vara att förutsättningarna för personalens kompetens att möta 

eleverna kan förväntas öka. Därmed menar vi att med en samlad kompetens bland 

personalen kan finnas större förutsättningar att arbeta med kamratrelationer och 

delaktighet. 

Betydelsen av samspel mellan individ och miljö 
 I föreliggande studie framkom att flera av eleverna upplever att de har en bättre kontakt 

med vuxna i den lilla gruppen än de har haft i stor klass. Eleverna i gruppen säger att 

lärarna har mer tid att lyssna och är mindre stressade och stränga. Ahlin Åkerman (2001) 

har kommit till samma resultat i sin studie. Där framkommer att elever på IV-programmet 

upplever att lärarna har tid för dem och att de bryr sig i större utsträckning än vad elever på 

nationellt program upplever. Personer inom autismspektret behöver en tydliggjord och 

individanpassad kommunikation samt tydliga rutiner (Peeters, 1998; Powell och Jordan, 

1998; Beckman et al.,1994). Våra observationer visade på att förutsättningarna för detta var 

goda i den lilla gruppen. Pedagogerna hade möjlighet att anpassa undervisning och 

förhållningssätt. Eleverna fick individuella arbetsuppgifter och instruktioner men även 

träna sitt samspel i en grupp med tre till fyra elever. Vi menar att för individer med brister i 

socialt samspel och kommunikation är det viktigt med en balans mellan individanpassning 

och gruppaktiviteter. Pedagogen är ett mycket viktigt redskap i denna anpassning. 

Observationerna visade att pedagogerna mycket sällan behövde använda tillrättavisningar i 

gruppen. Vi tror att det är den individanpassade pedagogiken som bidrar till detta. Genom 

pedagogernas kunskap om varje elevs förutsättningar och funktion kan de ligga steget före 

och ge varje elev en lagom utmaning. Här finner vi stöd hos Fischbein (1996) som menar 

att för att förstå en människa måste vi lära känna både henne och hennes miljö, samt se till 

hennes samspel med miljön. Fischbein menar vidare att undervisningssituationen påverkas 

av frihet respektive styrning samt elevbehov (se bilaga 4). Informanterna i studien har 

behov av vuxna som genom styrning kan tydliggöra deras verklighet. Använder pedagogen 

en friare undervisning kan förvirringen hos personer med autismspektrumproblematik öka.  

    I debatten om en skola för alla framhålls att det är pedagogens och skolans uppgift att 

anpassa undervisningen så att den passar alla elever. Vår erfarenhet säger oss att det kan 

vara svårt i en stor grupp att hinna se alla elevers individuella behov. Buber (1923/1994) 

skriver om vikten av att behandla andra människor som ”du” och inte som ”det”. Etikens 

kärna finns enligt Buber, i människors verklighet, i mötet med den andre. Vi tolkar 
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elevernas utsaga om att lärarna i lilla gruppen lyssnar bättre och bryr sig mer, som ett 

uttryck för att lilla gruppen utgör möjlighet till ett individanpassat förhållningssätt som 

gynnar den enskilde och gruppen. 

    Alla de intervjuade eleverna uppger att en skillnad mellan den lilla segregerade gruppen 

och stor klass är att de får mer hjälp i lilla gruppen. Framförallt är det struktur och arbetsro 

som eleverna lyfter fram. Vi tolkar det som att dessa behov fylls till exempel genom det 

TEACCH-inspirerade arbetssättet. En elev, Kalle, påpekar att undervisningen är mer 

anpassad i lilla gruppen än den är i en stor klass. Utifrån läroplanen Lpo 94 (Skolverket, 

2006) är det skolans uppgift att anpassa undervisningen efter alla elevers behov. Detta 

betonas också i Salamancadeklarationen (Svenska Unesco, 1996). I Salamanca 

deklarationen framhålls att elever i behov av särskilt stöd ska ha tillgång till ordinarie skola 

och klassrumsundervisning där pedagogerna tar hänsyn till deras behov. Kalles utsaga visar 

att detta inte är någon självklarhet, i praktiken, i dagens skola. Olle säger att han var 

tvungen att fuska i sin gamla klass eftersom han visste att han presterade mindre än vad 

som förväntades av honom. Vi menar att detta visar att det finns en skillnad mellan 

ideologi och verklighet i det här fallet. Eleverna i vår undersökning upplever att det ställs 

krav i den reguljära skolan som de inte kan leva upp till. Utifrån detta anser de själva att de 

får bättre stöd i lilla gruppen. 

    En bidragande orsak till pedagogers svårigheter att individanpassa undervisningen i 

vanliga skolan kan vara att grupperna är stora. Vi undrar om vår undersökningsgrupps 

möjligheter att stanna i reguljär klass skulle öka om undervisningsgrupperna var mindre 

och mer flexibla?  

    Två av de intervjuade eleverna vittnar i intervjuerna om att de upplevt mobbning i sina 

tidigare klasser. Larsson Abbad (2007) visar i sin studie att mobbning är vanligt bland 

personer med en AS-problematik, speciellt i högstadie- och gymnasieålder. Det förklaras i 

studien med att det är i den åldern som olikheten jämfört med kamrater blir tydligare. Vi 

anser att psykisk hälsa är en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till då placering av elever 

diskuteras. I Barnkonventionen (Unicef, 1989) betonas barnets rätt till utveckling såväl 

fysiskt som andligt, moraliskt, psykiskt och socialt.  

   För en av eleverna var mobbning, enligt honom själv, den viktigaste orsaken till att han 

bytte klass. Eftersom bytet innebar att han slapp sina plågoandar upplevde han bytet som 

uteslutande positivt. 

    I intervjuerna hade vi inte någon förberedd fråga angående om informanterna upplever 

mobbning även i den lilla gruppen. Vi ställde dock frågor om trivsel och om 
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kamratrelationer. I vårt resultat framkommer att en av eleverna säger att det kan bli bråk i 

den lilla gruppen men det finns ingen mobbning. Vi gör tolkningen att klassklimatet och 

pedagogiken i den lilla gruppen befrämjar en god självbild och självuppfattning hos 

eleverna vilket i sin tur kan leda till att de har lättare att hantera konflikter och att se sin 

egen roll i sammanhanget. 

    Vi försöker i den här studien inte svara på frågan om elevernas faktiska 

kunskapsutveckling. Det är bara elevernas egen uppfattning som varit i fokus. Alla elever i 

undersökningen menar att de behöver lugn och ro för att lära sig. De menar också att de 

lättare får de förutsättningarna och kan koncentrera sig i den lilla gruppen eftersom det är 

tyst där. Vi tolkar det som att förutsättningarna till en bra inlärningsmiljö för informanterna 

uppfylls i den studerade gruppen.  

Miljöns betydelse för upplevelse av sammanhang 
Flera av eleverna uttrycker på olika sätt att de behöver struktur på sin skoldag för att lära 

sig. Kalle säger i intervjun att i hans reguljära klass finns det ingen typisk skoldag, alla 

dagar är mycket olika. På frågan hur han trivs i sin grupp tar Patrik tar upp vikten av 

miljön. Han säger att han trivs vid sitt bord. Även Thomas nämner det egna arbetsbordet 

som något positivt med att byta skola. Observationerna visar en strukturerad miljö som 

underlättar inlärningen för undersökningsgruppen. Elever med svårigheter inom 

autismspektret har stora behov av att uppleva struktur i sin skolvardag för att göra en 

svårförståelig värld mer gripbar (Peeters, 1998; Powell och Jordan, 1998; Beckman et 

al.,1994).  

    Om vi ser på detta både utifrån TEACCH-programmet (Peeters, 1998) och utifrån 

KASAM-begreppet (Antonovsky, 1987/2005), så står det klart att strukturen kan hjälpa 

elever med autismspektrumproblematik att uppleva meningsfullhet och sammanhang i 

skolan. Vissa elever med autismspektrum störningar kan utifrån ovanstående vara hjälpta i 

sin skolframgång av en segregerad miljö (Larsson Abbad, 2007).  

    Några av eleverna berättar om att det fanns en konflikt i att byta till den lilla gruppen. I 

ett fall handlade konflikten om att eleven inte ville lämna sina kamrater. Han beskriver 

dock att när han såg den fysiska miljön i den nya gruppen så ändrade han sig. Han fick ett 

eget bord att arbeta vid och det betydde mer än de gamla kamraterna. Konflikten blir 

mellan den pedagogiska och strukturella miljön i lilla gruppen kontra kamratrelationer. Vi 

gör tolkningen att för personer med ASD kan de sociala relationerna vara av underordnad 
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betydelse. Eleven i fråga valde medvetet att prioritera vad han såg som en god 

inlärningsmiljö. Här ser vi dock en ambivalens hos eleverna. Alla säger att kamrater är 

viktiga. Ambivalensen bekräftas av Heimdahl Mattson och Roll Petterssons studie (2007). 

Där beskrivs hur elever med läs- och skrivsvårigheter dels tycker att det är i lilla gruppen 

de fått adekvat hjälp, dels anser de det stämplande att lämna sin klass. 

    Antonovsky (1987/2005) utgår med sitt begrepp KASAM från att människans 

upplevelse av mening och sammanhang är direkt förknippat med dess hälsa. Vi menar att 

elever behöver uppleva sin skoltillvaro som begriplig och meningsfull för att må bra och nå 

en god måluppfyllelse i skolan. Vi anser att de intervjuade eleverna bekräftar detta 

påstående på flera sätt. Olle berättar om hur han upplevde att undervisningen gick för fort 

och att han därför försökte fuska i sin gamla klass. Detta gjorde att han inte mådde bra. 

Thomas berättar om hur han upplevde sig inte ha kontroll i sin gamla klass. Han berättar 

vidare om hur han nu börjat komma i tid till skolan och att han kan fokusera bättre i den 

lilla gruppen. Vi tolkar det som att hans sinnesstämning har förändrats och att han har ett 

mindre motstånd mot att gå till skolan. Det i sin tur kan härledas till att han upplever större 

sammanhang enligt Antonovskys KASAM-begrepp. Skolan har tagit hänsyn till Thomas 

rätt att bli bemött utifrån den person han är. Han har behov av förutsättningar där han kan 

känna att han har kontroll. När han får det mår han bättre och går gärna till skolan. Skolan 

får bättre förutsättningar att hjälpa Thomas nå både kunskapsmål och sociala mål.  

    Under två dagars observation upplever observatören ett fåtal tillfällen där eleverna blir 

frustrerade. Merparten av tiden fungerar undervisningen friktionsfritt och eleverna utför det 

de ska. De umgås utan att bli osams mer än vid ett par tillfällen. Vår uppfattning är att 

organisationen och miljön bidrar till ett socialt sammanhang där målgruppen kan känna 

delaktighet och få en begriplig skolvardag.  

    Vår uppfattning är att de fyra informanterna i studien på ett generellt plan har mått bra av 

att få sin skolgång i den lilla segregerade/semisegregerade gruppen. De ger alla uttryck för 

att de trivs i lilla gruppen, att de har bra kontakt med de vuxna och att de har kamrater. De 

uppger också att de mår bra i miljön som är strukturerad och inger lugn och ro. 

Pedagogiken passar dem bra, de arbetar både individuellt och i grupp och uppger att de har 

fått en bättre kunskapsutveckling. Vår sammantagna bild utifrån intervjuer och 

observationer, är att just de här elevernas känsla av sammanhang, KASAM (Antonovsky, 

(1987/2005), befrämjas i den lilla gruppen. 
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Vikten av individuella bedömningar     
En begränsning med segregerade grupper kan vara utanförskap och att elever känner sig 

stämplade som annorlunda. De åsikterna framförs av exempelvis Helldin (1998) och Haug 

(1998) när de anför inkludering som en social rättviseaspekt. I vår undersökning har vi inte 

funnit belägg för att eleverna känner utanförskap. Larsson Abbad (2007) drar slutsatsen att 

hennes informanters identitet och självbild är starkt kopplad till deras diagnos. Larsson 

Abbad nämner begreppen ”Asperigian pride” och ”normal som annorlunda”. Hon menar att 

man kan känna sig normal med sitt funktionshinder tillsammans med andra med samma 

funktionshinder. Vidare betonar hon att omgivningens tolkning av diagnosen är avgörande 

för hur individen uppfattar sig själv. Detta betonas även i Barnkonventionen (Unicef, 

1989). Vi tycker att vi utifrån vår undersökning kan dra slutsatsen att organisation, miljö 

och pedagogik befrämjar en positiv självbild och därmed skolsituation för målgruppen. En 

sådan miljö vill vi göra gällande även kan främja empowerment (Larsson Abbad, 2007), 

det vill säga autonomi, självständighet och inflytande för individen. 

    Vi anser utifrån denna studie att individuella bedömningar ska ligga till grund för beslut 

om skolform för varje enskild individ. Här finner vi stöd hos Larsson Abbad (2007) utifrån 

att gruppen personer med ASD-problematik är mycket heterogen. Eftersom skolan i högsta 

grad kan ses som en del i samhället eller rent av som ett eget samhälle, menar vi att 

Habermas samhällsteori kan appliceras på skolan. Habermas menar att det kommunikativa 

förnuftet finns i människors vardag och är en möjlighet till demokratisk 

samhällsutveckling. Vi menar att detta kan kopplas till hur en jämlik kommunikation där 

man söker individuella lösningar för elever kan bidra till en likvärdig utbildning inom 

ramen för en skola för alla, vilket också kan ses som en viktig hörnsten och förutsättning i 

ett demokratiskt samhälle. Habermas hävdar att giltiga normer utarbetas utifrån ett 

gemensamt accepterande från alla inblandade parter, där man tar hänsyn till resultat och 

biverkningar av dessa normer. Detta kan jämföras med ambitionen att finna en ultimat 

lösning på skolsituationen utifrån varje individs behov, där hänsyn tas till allas 

medbestämmanderätt, egenvärde och integritet. Även Gustafsson (2004) talar för att 

acceptera alla individers olikhet och behov av olika innehåll i skolan. Att skapa en skola för 

varje barn snarare än en skola för alla. I vår tolkning kan detta innebära att olika barn kan 

ha behov av olika skolmiljöer utifrån både biologiska och sociala behov. Denna tolkning är 

gjord utifrån hur skolan ser ut i praktiken, inte utifrån ideologin om en skola för alla. Vi vill 
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poängtera att behov inte nödvändigtvis behöver hänga samman med eventuell diagnos. 

Därför är en jämbördig dialog viktig inför varje beslut om placering.  

Förslag till fortsatt forskning 
Under vår studie har vi erfarit att kunskapsutvecklingen för den studerade målgruppen är 

mycket viktig. Ur det perspektivet vore det intressant att göra en undersökning om den 

faktiska kunskapsutvecklingen i olika skolmiljöer. Ur ett genusperspektiv skulle det även 

ha varit intressant om vi haft möjlighet att ha med flickor i vår studie.  
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Bilaga 1 

Hej Föräldrar! 
 
Som ni kanske redan vet går jag en utbildning till Specialpedagog. 
Jag är nu framme vid ”slutspurten” och ska skriva en c-uppsats för 
att få min examen. Uppsatsen kommer jag att skriva tillsammans 
med en studiekollega som heter Barbro Olsson. Barbro bor i 
Hudiksvall. 
Vi vill skriva om hur elever som går i en mindre, särskild 
undervisningsgrupp upplever sin skolsituation. 
Kullen är just en sådan verksamhet och ert barn är utifrån sin 
ålder lämpligt att ingå i vår undersökning. 
Vi kommer att vilja göra intervjuer med era barn om hur de 
upplever sin skolsituation. Kanske kommer vi även att vilja utföra 
observationer. 
I den färdiga uppsatsen kommer era barn eller verksamheten 
Kullen ej att framträda med namn. Vi kommer inte att skriva vilken 
kommun det är, allt för att era barn och verksamheten ska vara 
anonyma. 
Det här brevet skriver jag till er för att ni ska få kännedom om vad 
vi önskar göra och hur era barn i så fall kommer att beröras. Ni 
kommer att få utförligare information senare. 
Vi poängterar att det är helt frivilligt att delta. Ni som föräldrar 
avgör om ni önskar att ert barn deltar eller inte. 
Utöver målet att vi ska få vår examen, hoppas och tror vi att 
undersökningen kan tillföra verksamheten Kullen viktiga insikter 
samt därmed även komma ert barn tillgodo. 
Fyll i på nästa sida ert ställningstagande och sänd det åter till mig. 
Vill ni veta mer innan ni bestämmer er, - skriv det, så kontaktar jag 
er! 
 
Tack på förhand, 
Hälsningar Anna 



 
 
 
Vårdnadshavares medgivande att _________________________ 
    (barnets namn) 
 

får delta i undersökning som ska resultera i en c-uppsats inom 
specialpedagogprogrammet vid Lärarhögskolan i Stockholm. 
Barnet kommer att vara anonymt i den färdiga uppsatsen. 
 
 
Sätt kryss vid lämpligt alternativ. 
 
______ Jag/vi tackar ja till att barnet får delta i undersökningen. 
 
______ Jag/vi önskar veta mer innan jag/vi bestämmer oss. 
 
______ Jag/vi tackar nej till att barnet deltar i undersökningen.    
 
 
Din/era underskrifter: 
 
______________________      ________________________ 
 
 
 
 
 

Tack på förhand! 
 

Anna Sjölander 
Barbro Olsson 

Specialpedagogprogrammet 
Lärarhögskolan i Stockholm 

 



Bilaga 2 

Hej igen föräldrar! 
 
Nu börjar det bli dags att intervjua era barn, så som vi kommit överens om 
tidigare. 
Jag, som känner era barn, kommer att vara den som intervjuar. 
Min skrivkompis Barbro Olsson kommer att besöka klassen för att lära känna 
eleverna också. Då kommer hon även att göra observationer. Det går till så att 
hon kommer att finnas med i det som klassen gör under två dagar. Under dessa 
dagar antecknar hon sådant som hon ser, som kan vara oss till hjälp när vi ska 
dra slutsatser av intervjuerna. Man kan säga att observationer och intervjuer 
kommer att komplettera varandra. Så här har vi valt att göra för att få en så 
rik bild av elevernas skolsituation som möjligt. 
 
Jag planerar att intervjua era barn någon gång under vecka 4 -5. Barbro 
Olsson kommer hit under v. 6 (tisdag och onsdag). 
 
Om ni har frågor, ring mig: xxx (skolan) eller xxx (hem) 
 
Hälsningar Anna 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Bilaga 3 
Intervjuguide 
 
Frågeområde 1 

• Upplevelse av trivsel och sammanhang i skolan/emotionellt: 
 

 Berätta om hur du har det i skolan: 
 

o Hur ser en typisk skoldag ut? Vad gör du? Vad händer?  
o Hur var det förut, i din gamla klass? 
o Berätta om skillnaden mellan Kullen och den andra gruppen/de andra grupper du 

går i 
o Hur är det att gå här på Kullen? 
o Hur var det i din förra skola/i din andra klass när du var där hela tiden? 
o Hur kändes det att börja på Kullen? Innan du började? När du hade börjat?  
o Hur känns det nu? 

 
Frågeområde 2 

• Upplevelse av social tillhörighet: 
 

 Vad är viktigt för att du ska trivas? 
 
o Hur trivs du i din grupp på Kullen?  
o Hur trivs du i din/dina andra grupper på skolan? 
o Har du kompisar på Kullen? Träffas ni också på fritiden? 
o Har du kompisar som inte går på Kullen? Hur känner du dem? 
o Är det skillnad mellan kompisar på Kullen och andra kompisar? I så fall hur? 
o Hur trivs du med de vuxna i skolan? 
o Är det någon skillnad mellan vuxna på Kullen och andra vuxna i skolan? I så fall 

hur? 
o Vad gör du på din fritid?  
o Vad skulle du vilja göra på din fritid? 

 
Frågeområde 3 

• Kognitiv upplevelse av skolsituationen: 
 

 Hur lär du dig i skolan? 
 

o Hur vill du ha det runt omkring dig för att du ska lära dig saker? 
o Vad är intressant/roligt i skolan?  
o Vad är ointressant/tråkigt i skolan? 
o Hur är en bra lärare? 
o Hur är en dålig lärare? 
o Vad är lätt i skolan? 
o Vad är svårt i skolan? 
o Är det någon skillnad mellan hur du lär dig på Kullen och i din förra skola/din 

andra klass/dina andra grupper? I så fall hur? I så fall varför? 
 
 



 
 
 
 
 
 
Frågeområde 4 

• Mirakelfråga: 
 

 Om du vaknar upp i morgon och allt är precis så som du vill att det ska vara, vad är 
det första du lägger märke till när du kommer fram till skolan som gör att du förstår 
att ett mirakel har skett? 
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Samspel mellan individuella och samhälleliga förutsättningar i pedagogiska situationer 

(Fischbein, 1996) 
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