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En intervjustudie med pedagoger om utmanande beteende. 

Sammanfattning 

Bakgrund Forskning har visat att personer med autism har svårigheter med “theory of mind”, 
förmågan att sätta sig in i andra personers tankar och känslor. Det leder till en annorlunda 
förståelse av sociala sammanhang. Tankestilen påverkar samspelet med pedagoger och kräver 
ett anpassat bemötande.  

Metod Sju halvstrukturerade intervjuer med pedagoger som arbetar i särskolan och undervisar 
elever med autism. Flertalet pedagoger undervisar i grundsärskolan. Deltagarna uppmuntrades 
bland annat att beskriva elever med utmanande beteende och berätta om vad de anser är ett bra 
bemötande. Intervjuerna kretsade mycket kring olika former av kravsituationer.  

Resultat Pedagogerna anpassar bemötande och undervisning på en rad sätt för att passa elever 
med svag “theory of mind”. Framför allt anpassas kommunikationen på ett genomtänkt sätt. 
Pedagogerna skiljer sig i hur de bemöter elever i kravsituationer. Flera pedagoger förespråkar 
ett bemötande som inte utgår från pedagogens eget sätt att tänka. Studien visar hur pedagogerna 
trots den utgångspunkten återgår till att förstå utmanande beteende som medvetet och 
provokativt. 

Diskussion Studien diskuterar möjliga samband mellan den pedagogiska miljön och hur 
pedagoger beskriver och tolkar utmanande beteende. Idén att ostrukturerade och/eller stränga 
miljöer hänger ihop med en förståelse av eleverna som medvetet “testande” och manipulerande 
förs fram. Studien utmynnar i ett förslag på ny definition av utmanande beteende, som bygger 
på omgivningens svårighet att förstå och tolka beteendet. 
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Inledning 

Eftersom det tog lång tid innan jag förstod att människor kanske talade till mig, tog det också 

lång tid att förstå att även jag var en person – om än något annorlunda än de flesta andra. 

När jag var liten tänkte jag aldrig på hur jag skulle passa in bland andra människor, därför 

att jag inte kunde se skillnaden mellan människor och objekt. När jag sedan kom på att 

människor ansågs viktigare än objekt och blev mer allmänt medveten, fick saker och ting en 

ny och svårare innebörd. /.../  

Människor är det svåraste av allt att förstå därför att man inte bara måste klara av problemet 

att se dem; de rör sig när man inte förväntar sig det, de låter på olika sätt och på samma 

gång ställer de en massa krav på en som är helt omöjliga att förstå. Så fort man tror sig 

börja förstå hur någon av dem fungerar, händer något som förändrar allt. 

(Jolliffe, 1995, s. 23) 

 

Therese Jolliffe formulerar ett intressant inifrånperspektiv i artikeln ”Autism: en personlig 
redogörelse”. Jolliffe är en ytterst begåvad och högfungerande person med autism. Trots denna 
kognitiva kapacitet beskriver hon stora svårigheter att navigera i det sociala livet. Helt 
bokstavligt påstår hon att det tog henne lång tid att skilja mellan människor och föremål. Livet 
blev paradoxalt nog svårare när hon började ana den skillnaden. I hennes värld, är människor 
oförutsägbara och svåra att förstå sig på. De ställer märkliga krav och förändras hela tiden. 

Jolliffes berättelse är helt individuell och vi kan inte anta att alla personer med autism delar 
hennes verklighetsuppfattning. Men det sociala samspelet är i någon mening avvikande för alla 
personer med autism (APA, 1994). Diagnoskriterierna anges på en beteendemässig nivå, vilket 
innebär att de beskriver observerbara symptom (Peeters, 1998). En stor del av forskningen idag 
arbetar på en kognitiv nivå och försöker med olika teorier och experiment att förklara autismens 
tankestil (Dahlgren, 2007). Förklaringsmodellen som haft störst genomslagskraft är hypotesen 
att personer med autism har brister i det som kallas ”theory of mind”. Oförmågan att kunna 
skapa mentala bilder av andra personer tankar och känslor tror man, åtminstone delvis, kan 
förklara autismsymptomen (Howlin, Baron-Cohen och Hadwin, 2001). 

Jolliffes sätt att inte skilja mellan människor och saker kan ses som ett uttryck för en annorlunda 
inlevelseförmåga. Långt senare än de flesta andra barn förstod hon att andra personer runt 
omkring sig är viktigare än saker. Utan en ”theory of mind” är mänskligt samspel vare sig 
viktigare eller intressantare än saker. Man kan förstå att människor är svåra att begripa och 
förhålla sig till för Jolliffe. Människor blir oförutsägbara om man försöker förstå dem utan att ta 
hänsyn till intentioner och personliga drivkrafter. 

Elisabet Råberg (2008) återkommer flera gånger i sin bok om autism och bemötande till barns 
oförmåga att uppfatta orsak och verkan i det sociala livet. Det är enligt henne vanligt att man 
påstår att barn med autism ”testar” personal i sin omgivning. Råberg är själv övertygad att 
personerna med autism inte äger förmågan att “testa” personer på ett medvetet sätt. Istället 
tolkar hon “testandet” som ett utforskande, ett sätt att försöka förstå saker i sin omgivning. 
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Jag håller med Råberg i det att just begreppet ”testa” är vanligt förekommande när 
personalgrupper diskuterar utmanande beteenden. Den erfarenheten baseras på åtta års arbete 
runt personer med autism, både i skola och i omsorg. Under de två senaste åren har jag utbildat 
personalgrupper i autism och har under dessa kurser haft möjligheten att diskutera bemötande 
med praktiserande pedagoger. Jag har alltid varit osäker på vad man egentligen menar med 
begreppet ”testa”. En betydelse är uppfattningen att personer med autism “testar” vad 
personalen går för, om de klarar att sätta gränser. Dessutom tänker man sig att personerna 
“testar” om de kan få saker som de själva vill eller slippa göra mindre motiverande saker. 
Råbergs bok ger vissa klargöranden, men hennes resonemang kring elevers medvetenhet och  
oförmåga att “testa” bygger inte uttryckligen på forskning. Denna studie är ett försök att närma 
sig bemötande och olika sätt att tolka och förstå elever med autism på ett mer vetenskapligt sätt.   

Den här studien intresserar sig för hur personer som dagligen träffar elever med autism i skolan 
förstår och relaterar till en annorlunda verklighetsuppfattning. Det är oerhört svårt och 
utmanande att försöka leva sig in i elever med svag inlevelseförmåga. Förhoppningen är att 
pedagogernas resonemang kring bemötande och utmanande situationer kan lära oss något om 
detta komplicerade samspel. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers syn på bemötande gentemot elever med autism. 
Bemötandet ställs i relation till elevers eventuella brister i “theory of mind” och svårigheter att 
sätta sig in i andra personers tankar och känslor. Studien undersöker hur pedagoger beskriver 
och tolkar utmanande beteenden samt hur pedagogerna anpassar sin undervisning och sitt 
bemötande.  

Forskningsfrågor: 
• Hur beskriver och tolkar pedagoger i särskolan elevers utmanande beteenden i relation 

till ”theory of mind”? 

• Anpassar pedagoger i särskolan undervisningssituationer och bemötande utifrån elevers 
eventuella brister i ”theory of mind” och i sådana fall på vilket sätt? 
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Tidigare forskning 

Studien bygger på utvecklingspsykologisk forskning om ”theory of mind” och 
socialpsykologiska attributionsteorier. Främst relateras pedagogernas syn på bemötande till 
forskning om autism och ”theory of mind”. Den forskningen visar kognitiva möjligheter och 
begränsningar hos personer med autism. Utgångspunkten i studien är frågan hur pedagoger 
bemöter elever med den typen av tankestil. Studiens andra teoretiska ben är attributionsteorin, 
som undersöker hur personal tolkar och förstår utmanande beteende. Teorierna påminner om 
varandra eftersom de båda inriktar sig på medvetandet och hur vi tolkar och analyserar personer 
i vår omgivning. I studien används "theory of mind" för att beskriva och förstå de kognitiva 
förutsättningarna hos elever med autism, medan attributionsteori används för att kritiskt granska 
pedagogernas sätt att analysera eleverna. 

Definition av utmanande beteende 
Det engelska uttrycket “challenging behaviour”, vedertaget i internationell forskning, överätts 
ofta till problemskapande beteende i Sverige. Exempelvis kallar Hejlskov Jørgenssons sin bok 
"Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder" (2009). Han väljer 
begreppet problemskapande beteende för att understryka att det problematiska beteendet skapas 
i ett socialt sammanhang och att beteendeproblematiken inte är på individnivå. Problemen 
uppstår i mötet med miljön. Hejlskov Jørgensson definierar problemskapande beteende på 
följande sätt: 

Problemskapande beteende är beteende som skapar problem för personer i omgivningen 

(Hejlskov Jørgensson, 2009, s. 12) 

Definitionen innebär att beteendet i sig kan vara vad som helst, bara det stör personer i 
omgivningen. Det kan alltså röra sig om en person som spottar omkring sig, petar näsan, skriker 
fula ord, upprepar samma frågor gång på gång, vägrar att ändra sina rutiner, inte vill kliva upp 
på morgonen, sparka vilt omkring sig, vägra utföra sitt skolarbete etc. Det är tolkningen som 
avgör vad som är problemskapande. 

Den här studien utgår från Hejlskov Jørgenssons definition och delar den synen förhållandet 
elev – omgivning. Men studien använder begreppet utmanande beteende, vilket är en 
direktöversättning från engelskans challenging behaviour, istället för problemskapande 
beteende. Syftet är att helt komma bort från problemtänkandet. Trots Hejlskov Jørgenssons 
definition skapar begreppet problemskapande beteende associationer  till "problematiska" 
beteenden. I slutänden tror jag att det finns risk att man fortsätter att tänka på eleven som 
problemet.  

I studien används därför följande definition av utmanande beteende: 

Utmanande beteende är beteende som skapar problem för personer i omgivningen. 
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Theory of mind 
I det sociala samspelet utvecklar barn en förmåga att skapa en uppfattning av andra människors 
tankar och känslor. Barnet lär sig forma en mental bild av andra människors tankevärld och 
utvecklar därmed en empati och möjlighet att skifta perspektiv. Den här förmågan att tolka 
andra personers mentala tillstånd kallas ”theory of mind”. Dahlgren (2007) berättar i sin 
avhandling att begreppet ”theory of mind” (förkortas ToM) har haft stort genomslag inom den 
kognitiva psykologin sen 1970-talet, men att det fortfarande saknas en bra översättning till 
svenska. Den kognitiva grenen av psykologin studerar ”förmågan att bearbeta intryck och 
utifrån detta styra beteendet” (Dahlgren, 2007, s. 14). Förutom ToM ingår andra funktioner i vår 
kognition, såsom intelligens, minne, exekutiva funktioner och central koherens.  

Forskningen kring ToM är enormt omfattande. En sökning på databasen CSA Multiple 
Database Search med sökorden "autism" och "theory of mind"  som nyckelord (descriptor) ger 
244 granskade vetenskapliga artiklar. Använder man istället samma sökord men i 
sammanfattningen (abstract) resulterar det i 651 artiklar. En sökning med bara "theory of mind" 
som nyckelord ger 2065 granskade artiklar. Trots denna enorma mängd samlad forskning och 
kunskap fattas studier som undersöker ToM i relation till omgivningens bemötande. Överlag 
finns inte mycket studier som undersöker de vardagliga konsekvenserna av en svag ToM. Det 
verkar helt fattas studier som undersöker pedagogers sätt att bemöta och tolka elever med 
annorlunda ToM. 

Att förstå sociala handlingar och kommunikation 

Dahlgren (2007) menar att ToM är centralt för vårt tänkande eftersom den ger oss möjligheten 
att förutse och förklara beteenden hos andra. En av förgrundsfigurerna inom ToM-forskningen, 
Baron-Cohen (2001) menar att ToM i korthet bygger på förmågan att reflektera över sitt eget 
och andras medvetande. 

När vi skapar oss en bild av andra personers mentala tillstånd innebär det att vi tolkar personens 
beteende och försöker hitta bakomliggande intentioner. Med hjälp av ToM blir det möjligt att 
förstå sociala handlingar och kommunikation (Howlin, Baron-Cohen och Hadwin, 2001). ToM 
ger oss ett verktyg att förklara och förutsäga mänskligt beteende, helt enkelt att göra mänskligt 
agerande begripligt. I kommunikation hjälper ToM oss att tolka vad den andre vill säga. Vi 
lever oss in i situationen och sätter språket i ett sammanhang. Vi tolkar vad andra människor 
säger i förhållande till vilka de är, hur gamla de är, vad de tittar på etc. Utan ToM blir 
kommunikation på sätt och vis meningslös, eftersom det behövs ett eget medvetande och andra 
oberoende medvetanden för att motivera riktad och verklig kommunikation (Baron-Cohen, 
2001). Den uppdelningen är en förutsättning för idén att överföra information från en avsändare 
till en mottagare. En svag ToM kan därför delvis förklara varför autism utgör en kommunikativ 
funktionsnedsättning. Många personer med autism har svårt att initiera kommunikation och 
rikta den på ett medvetet sätt mot en särskild person (Peeters, 1998). 

Förmågan att sätta sig in i andra människors situation är biologiskt förberedd men helt beroende 
av socialt samspel för att utvecklas (Wellman, 1994). Förmågan fortsätter att utvecklas under 
hela barndomen. En rad experimentella undersökningar har visat att barn i 3-4-årsåldern har en 
väl utvecklad ToM (Howlin, Baron-Cohen och Hadwin, 2001). De flesta barn i den åldern 
klarar av tester som förutsätter en inlevelseförmåga och förståelse av att andra människor har ett 
oberoende medvetande. 
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Trots att denna kognitiva förmåga är komplicerad sker den närmast automatiskt och på ett 
väldigt vardagligt sätt. Det är inte en förmåga vi slår på ibland när vi specifikt vill förstå en viss 
person i en viss situation, utan den används ständigt som en tolkningsram för att interagera och 
umgås med människor runtomkring oss. Baron-Cohen (1995) refererar till Sperber, som jämför 
vårt sätt att tillskriva andra människor mentala tillstånd med fladdermössens ekonavigering. Det 
är så vi förstår den sociala omgivningen. Sperbers poäng är att vi knappt kan föreställa oss hur 
man skulle kunna orientera sig i rummet bara med hjälp av ljudsignaler. Det är precis lika svårt 
att föreställa sig ett liv utan ToM, att inte automatiskt ”läsa” andra människor. 

Brister i “theory of mind” typiskt för autism?  

Sperbers liknelse blir extra intressant i relation till personer med autism som verkar sakna just 
denna automatiskt sociala navigering. Forskning sedan mitten av 1980-talet har på ett 
övertygande sätt visat att barn med autism har stora svårigheter med dessa kognitiva funktioner. 
Idag anses svårigheter inom ToM som en stark underliggande förklaring till autismens beteende 
och symptom (Dahlgren, 2007). Det mest kända ToM-testet är Sally och Anne, som undersöker 
om barnet förstår att en annan person kan ha en felaktig föreställning om världen. Barnet får se 
en liten dockpjäs spelas upp. Den ena dockan, Sally, har en glaskula som hon gömmer i en liten 
korg innan hon går iväg på en promenad. Då flyttar den andra dockan, Anne, på glaskulan och 
lägger den istället i en låda. När Sally kommer tillbaka från promenaden frågar testledaren var 
barnet tror att Sally kommer att leta efter glaskulan. Barn som svarar att Sally kommer att leta i 
korgen visar en förståelse för att andra kan ha fel. Man antar att det krävs en ToM för att ha den 
förståelsen. Barnet måste kunna skilja mellan det egna medvetandet och dockans. 

Det berömda Sally och Anne-testet har gjorts i en mängd omgångar och gång på gång har man 
kunnat visa skillnader mellan hur “normala” barn, barn med utvecklingsstörning och barn med 
autism löser uppgiften. När Baron-Cohen, Leslie och Frith (1985) genomförde testet för första 
gången på barn med autism kunde de visa tydliga skillnader, trots att barnen i de tre grupperna 
befann sig på samma mentala utvecklingsnivå. 23 av 27 normala barn (85 %) klarade testet och 
12 av 14 barn med Downs syndrom (86 %). Däremot var det bara 4 av 20 barn (20 %) med 
autism som klarade testet. Eftersom barnen hade samma intelligens och utvecklingsnivå var det 
lockande för forskartrion att tolka testresultaten som ett utslag för den autistiska tankestilen. 
Under en period argumenterade man för att ToM var den underliggande förklaringen till autism. 
Efterhand har det visat sig vara mer komplicerat. 1998 gjordes en stor meta-analytisk 
litteraturstudie som granskade och sammanställde forskning på området (Yirmiya, Erel, Shaked 
och Solomonica-Levi, 1998). Utifrån 40 granskade forskningsstudier kunde forskargruppen 
konstatera en signifikant skillnad mellan barn med autism och “normala” barn vad det gäller att 
klara ToM-tester. Däremot var skillnaden mellan grupperna med barn med autism och 
utvecklingsstörning inte lika stor som i Baron-Cohens första studie. Den sammanlagda 
forskningen visar trots allt att barn med autism har större svårigheter med ToM än barn med 
utvecklingsstörning. En slutsats i studien är att man inte bör förstå det som att man antingen har 
eller inte har ToM. Tvärtom verkar det vara en glidande skala där varje enskild individ har mer 
eller mindre ToM. 

Baron-Cohen (2001) visar också hur svårt det kan vara för barn med autism att skifta perspektiv 
och leva sig in i någon annan persons perspektiv genom att beskriva läsningar av traditionella 
sagor. Barn kan tidigt redogöra för att Rödluvan tror att det är farmor som ligger i sängen, 
medan det i själva verket är vargen. Barn med autism tenderar att utgå från att Rödluvan vet det, 
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eftersom barnet vet det. Läsningen påminner om Sally och Anne-testet. Man har även visat 
skillnader i att förstå funktionen ”att se leder till kunskap”. Testerna undersöker om barnen 
förstår att dockan som tittar ner i lådan vet vad som finns i den jämfört med dockan som bara 
håller i lådan. Enligt Baron-Cohen chansar i princip barnen med autism i denna uppgift och har 
sammanlagt ca 50 % rätt. Exemplet visar hur svårt det kan vara att veta vem som vet vad. 

En utvecklingsförsening 

Happé (1994) beskriver test som är svårare än Sally och Anne. Dessa tester undersöker hur 
barnet uppfattar en persons uppfattning om en tredje person. Viss procent av personer med 
högfungerande autism klarar även dessa tester, men däremot aldrig vid den förväntade åldern. 
“Normala” barn klarar i genomsnitt dessa tester vid sex års ålder, men inget barn med autism 
har klarat detta vid den biologiska åldern. Happé drar slutsatsen att autism innebär en kraftigt 
försenad utveckling av ToM i motsats till en total avsaknad av ToM. Trots att det rör sig om en 
försenad utveckling, når de flesta personerna med autism inte längre än ca 3-4-årsåldern vad det 
gäller förutsättningarna att förstå och tolka mentala tillstånd (Howlin, Baron-Cohen och 
Hadwin, 2001). 

Den mentala bilden av en annan persons medvetande kan innebära flera aspekter. Tre centrala 
tankeformer är kunskap, önskan och föreställning. Det innebär att vi skapar en uppfattning kring 
vad en annan person vet, vill ha och tror. Baron-Cohen (1994) visar att barn lär sig dessa 
funktioner i en viss ordning vilket sannolikt visar att mentaliseringen varierar i svårighetsgrad. 
Att förstå andras kunskap är det som utvecklas först och insikt vad andra personer önskar sig 
något senare. Förmågan att förstå andra personers föreställningar utvecklas sist och antas därför 
vara svårast (Howlin, Baron-Cohen och Hadwin, 2001). Anledningen att kunskap är enklare, 
tror man beror på att kunskap är en korrekt föreställning – den andra personens idé om världen 
stämmer med hur det faktiskt är. (Baron-Cohen, 1994). Det krävs inte fullt lika mycket inlevelse 
för att förstå vad en person vet som vad den tror, eftersom det är fullt möjligt att tro felaktiga 
saker. Dessa tre kvaliteter i mentaliseringen behövs för att förstå mänskligt beteende (Howlin, 
Baron-Cohen och Hadwin, 2001). Personer med autism utvecklas längs ungefär samma linje, 
vilket visar att det är en utvecklingsförsening. Det innebär att det är troligast att barnet kan ha en 
idé om vad andra personer vet och minst troligt att barnet har en bild av andra personers 
föreställningar. Ett barn som inte kan mentalisera andra personers kunskap kan knappast heller 
leva sig in i andras önskningar eller felaktiga föreställningar. 

En mekanisk förståelse 

Dahlgren (2007) återger ett test som undersöker hur barnen kan sortera en bildserie i rätt följd. 
Testet bygger på bilder från tre kategorier. Fyra bilder handlar om ett rent mekaniskt förlopp 
(t.ex. en ballong flyger upp i luften och spricker mot ett träd), fyra bilder som bygger på rent 
beteende (tex en pojke som klär på sig kläder) och fyra bilder som återger ett mentalt tillstånd 
(tex en pojke som blir ledsen för att någon har tagit hans godis). Studierna visar att barn med 
autism utan problem kan sortera de två första bildserierna men får stora svårigheter att sortera 
och motivera sina val baserat på mentala tillstånd. Baron-Cohen (1989) menar att barnen med 
autism även i vardagen i stor utsträckning är hänvisade till att förstå människor runt omkring 
dem utifrån beteende, snarare än mentala tillstånd. Hans slutsats är att världen måste vara 
oerhört förvirrande och svårtolkad för personer med autism, när man försöker förstå omvärlden 
bara baserat på vad andra gör istället för varför de gör saker. 
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Baron-Cohen (2001) menar att man kan visa att barn med autism har svårare för att skilja på 
fysiska händelser och mentala händelser. Exempelvis kan det vara svårt att skilja mellan ”att 
hålla i en hund” och ”att tänka på en hund”. Vanligtvis kan barn i 3-4-årsåldern göra denna 
distinktion. Barnen med autism har även svårt att beskriva vad hjärnan används till, i motsats till 
“normala” barn i 3-4-årsåldern som berättar att vi tänker, drömmer, fantiserar etc med hjärnan. 

Att sätta verkligheten inom parentes 

Låtsasleken studeras i samband med ToM och är relevant på det sättet att barnet lär sig skilja 
mellan det verkliga och det framträdande (appearance) (Happé 1994). Redan vid 18 månaders 
ålder kan barn uppfatta och uppskatta en låtsaslek där exempelvis en banan används som en 
telefon. Happé menar att fröet till det symboliska och metakognitiva tänkandet föds i den typen 
av lek med verkligheten. Barnet kan börja reflektera över sitt eget medvetande när man ser en 
banan men tänker telefon. För att skämtet ska gå fram behövs den typen av potentiell 
självmedvetenhet. I förlängningen leder låtsasleken till förmågan att uppfatta att andra personer 
inte nödvändigtvis säger vad de tycker eller kanske skämtar ironiskt. Enligt Happé föds det 
abstrakta tänkandet när barnet börjar sätta verkligheten inom parantes.  

Baron-Cohen (2001) redogör även för forskning som pekar på svårigheten att förstå ironiska 
skämt. Barnen med autism gör ofta misstaget att utgå från att personen som försöker vara 
ironisk helt enkelt har fel. Exempelvis kan bananen som används som telefon framstå som helt 
orimlig för ett barn med autism. Baron-Cohen ser det som ett utslag för ToM, i den mening att 
barn med autism har svårt att skilja mellan vad en person säger och vad den menar. Det är inte 
helt säkert att barnet kan förstå den skillnaden. På en pragmatisk språknivå visar Baron-Cohen 
hur barn med autism har svårt att anpassa sitt språk beroende på vem man pratar med. Barnen 
kan också ha svårt att räkna ut vad samtalspartnern redan vet och på så sätt anpassa innehållet i 
det man säger. Vidare leder det till svårighet med turtagning, att låta den andra komma till tals 
och delta i en dialog istället för att föra en monolog, menar Baron-Cohen. 

Manipulering 

En del av forskning om ToM utgår från bedrägeri (deception) mellan människor. Man tänker sig 
att bedrägeriet förutsätter en mental bild av en annan persons tankar för att kunna luras och vara 
bedräglig. Det handlar ju om att förändra tankarna hos en annan person. Baron-Cohen (1994) 
menar att bedrägeri kräver en bild av andra människors föreställningar, att föreställningar kan 
manipuleras och att vi skapar föreställningar baserat på vad vi vet och vilken information vi har. 
Det är lätt att vara värderande och moralistisk i samband med bedrägeri, men i själva verket 
manipulerar vi varandra hela tiden, utan att nödvändigtvis mena något elakt. Den sociala 
kompetensen bygger delvis på att kunna konstruera vita lögner och att välja vad vi ska säga för 
att få människor runt omkring oss att må bra. Baron-Cohen redogör för studier som visar att 
barn i 4-årsåldern aktivt använder bedrägeri i sociala situationer. Det kan röra sig om ett barn 
med choklad runt hela munnen som nekar till att ha ätit en kaka. Naturligtvis rör det sig om 
klumpiga och lättgenomskådade försök till bedrägeri i början. Ett test bygger på att barnet ska 
gömma ett mynt i ena handen och sen försöka att inte avslöja vilken hand myntet ligger i. Flera 
studier visar att barn med autism gör enkla misstag i detta bedrägeritest. Exempelvis är det 
vanligt att barnet inte sluter den andra handen, och på så sätt direkt avslöjar var myntet är. Här 
visar dessa barn en tydlig svårighet att leva sig in i den andra personens kunskap och 
medvetande. 
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Sodian och Frith (1992) återger forskning runt bedrägeri och gör skillnad mellan medvetet och 
omedvetet bedrägeri (intentional deception). Forskning visar att barn kan utföra bedrägliga 
handlingar innan barnen är medvetna om hur de påverkar mentala tillstånd. Författarna menar 
att barn kan formulera lögner innan de faktiskt förstår varför lögnen fungerar. De återger en 
anekdot som bygger på en hund som skrapar golvet och därmed får hundägaren att resa sig från 
fåtöljen för att han tror att hunden vill gå ut på promenad. Hunden hoppar istället upp i den 
sköna fåtöljen och lägger sig ned. Sodian och Frith menar att hunden inte aktivt manipulerar sin 
matte utan istället lärt sig på ett rent beteendemässigt sätt att det fungerar: när man skrapar 
golvet får man sitta i fåtöljen. På ett liknande sätt hävdar Sodian och Frith att barn med autism 
kan manipulera andra personers beteende men inte mentala tillstånd. De visar detta genom ett 
test som gör skillnad mellan sabotage och bedrägeri, där “normala” barn, barn med Downs 
syndrom och barn med autism deltar. Barnet instrueras att alltid hjälpa vännen och aldrig tjuven. 
Det ligger godis i en låda som går att låsa. I sabotagetestet tillfrågas barnet vad det gör när 
tjuven respektive vännen kommer, dvs om barnet låter lådan vara öppen eller låsa den. I 
bedrägeritestet är lådan stängd och man frågar barnet vad det säger när tjuven respektive 
vännen kommer, dvs om barnet säger att lådan är låst till tjuven för att luras. De tre 
barngrupperna klarar sabotagetestet ungefär lika bra vilket visar att även barn med autism kan 
sabotera på en beteendemässig nivå. Däremot misslyckades autismgruppen med bedrägeriet i 
betydligt större utsträckning, vilket enligt Sodian och Frith stödjer teorin att barn med autism 
har svårt att medvetet påverka andra personers föreställningar. Yirmiya, Solomonica-Levi och 
Cory Shulman (1996) visar liknande resultat i sin studie om bedrägeri och manipulering. Barnen 
med autism klarar sig hyfsat när det gäller att anpassa sina handlingar för att påverka en annan 
persons beteende, men har återigen oerhört svårt att förstå hur de påverkar personens mentala 
tillstånd. Författarna menar att bedrägeriet är den kognitivt mest utmanande funktionen av ToM, 
eftersom den kräver en medvetenhet om den andra personens föreställning och en förmåga att 
förändra denna föreställning. 

Hejlskov Jørgensson (2009) menar personer med autism och andra neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar sällan har baktankar med sina handlingar. Han ser tydliga risker att lägga 
in egna motiv när omgivningen förklarar beteenden. Generellt säger Hejlskov Jørgensson att 
“motivet ligger närmare handlingen än vi tror” (Hejlskov Jørgensson, 2009, s. 74). Han 
understyker även att det krävs en stor portion empati att leva sig in och förstå en annan person 
som handlar utifrån andra motiv än vi själva. Han beskriver exempelvis en episod där en elev 
tränger sig i matkön och tar för sig av pannkakorna. Läraren reagerar direkt med att söka ett 
bakomliggande motiv och tolkar beteendet som medvetet provokativt. Hejlskov Jørgensson 
menar att en mycket rimligare tolkning är att flickan helt enkelt ville ha en pannkaka och inte 
riktigt förstod kösystemet. 

Bemötande 

Även Dahlgren (2007) menar att det är svårt för personer med autism att provocera sin 
omgivning eftersom det förutsätter en ToM och förmåga att byta perspektiv. Dahlgren menar att 
detta kan skapa problem i verksamheter för personer med autism, eftersom beteendet mycket 
väl kan uppfattas som provokativt. Men han betonar skillnaden mellan att ett beteende uppfattas 
som provokativt och att personen medvetet vill provocera omgivningen. 

Dahlgren (2007) beskriver personer med autism som är sociala på ett annorlunda sätt och 
situationer där det kan vara farligt att utgå från sig själv. Han berättar om en pojke som försöker 
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skaffa fler kamrater och motiverar det med att det är svårt att spela fyrhändigt på pianot om man 
är ensam. Syftet med vänskapen kan vara att man behöver en annan person snarare än att man 
vill dela en upplevelse. Dahlgren betonar ”nödvändigheten av att försöka förstå hur en individ 
med autism fungerar i olika situationer” (Dahlgren, 2007, s. 26). 

En pedagogisk konsekvens är enligt Dahlgren (2007) att omgivningen måste uppträda på ett 
konsekvent sätt och alltid försöka reagera likadant. Det bemötandet är viktigt eftersom eleverna 
uppfattar vad omgivningen gör och hur den uppträder snarare än varför den gör det. Den 
tydligheten hjälper eleverna att förstå vad som förväntas. 

Dahlgren (2007) pekar också på svårigheten att förstå vilka signaler i omgivningen som är 
riktade till personen med svag ToM. Han ger ett skolexempel med en elev med autism som 
missförstår en tillrättavisning som egentligen är menad till en klasskamrat men istället tar 
väldigt illa upp. En annorlunda ToM leder till en egocentrisk uppfattning av världen där mycket 
utgår från personens villkor och sätt att se på saker. Det är viktigt att påminna sig om att denna 
tankestil bygger på en kognitiv funktionsnedsättning och inte har något att göra med egoism. 

Attributionsteori 
Attributionsteori har de senaste tio åren varit en populär modell inom främst brittisk forskning i 
analysen av personalens agerande i förhållande till utmanande beteende. Modellen bygger på 
kognitiv beteendeforskning och socialpsykologi och undersöker samband mellan vad människor 
tänker och känner och deras agerande. Weigel et al (2006) visar hur modellen framför allt 
undersöker hur vi förklarar andra människors agerande. Weigels artikel tillsammans med en 
lång rad fler artiklar (Dagnan och Weston 2006, Lucas, Collins och Langdon 2009, Lambrechts, 
Kuppens och Maes 2009, Dagnan och Cairns 2005 m.fl.) studerar hur personal förklarar 
utmanande beteende. Personalens förklaringar antas också påverka agerandet gentemot personer 
med utmanande beteende. Personalen i dessa studier arbetar inom vård och omsorg med 
personer med utvecklingsstörning i kombination med autism. Det görs få studier med den 
inriktningen i skolmiljöer. 

Weigel et al (2006) kan visa intressanta tendenser bland personal som arbetar med personer 
med utvecklingsstörning. Utifrån psykologen Weiners attributionsteori visar Weigel hur vi 
ibland gör oss skyldiga till “the fundamental attributional error”. Det innebär att vi tolkar ett 
beteende som uttryck för personliga egenskaper hos en specifik individ när det istället rör sig 
om miljömässiga faktorer. Weigel et al (2006) undersöker detta, som de menar, tankefel i 
relation till hur personalen förklarar utmanande beteenden. I studien ber forskarna personalen att 
reflektera kring faktiska negativa händelser i deras arbetsliv. De reflekterar dels kring händelser 
i samband med en klient som regelbundet visar utmanande beteende och dels i samband med en 
klient utan utmanande beteende. Weigel et al (2006) kan visa att betydligt fler respondenter 
anser att klienterna med utmanande beteende själva kan kontrollera den negativa händelsen än 
klienten utan utmanande beteende. Weigel et al (2006) visar även tecken som tyder på att 
personalen anser att det utmanande beteendet ligger utanför deras påverkan.  

Weigel et al (2006) visar också att betydligt fler negativa och kritiska kommentarer görs i 
förhållande till klienten med utmanande beteende. Det finns tydliga samband enligt studien 
mellan hur respondenterna känner inför klienten och hur respondenten förklarar den negativa 
händelsen. Personerna som framför mycket kritiska och negativa kommentarer om klienten 
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tenderar att förklara den negativa händelsen som en aktiv handling. Personerna i studien som 
ger färre negativa kommentarer tenderar tvärtom att förklara den negativa händelsen utanför 
klientens kontroll. Det är alltså enligt studien avgörande på vilket sätt personalen tolkar det 
utmanande beteendet och hur känslomässigt påverkad de blir. Weigel et al (2006) pekar på 
tidigare forskning som visat att hur personalen förklarar problemet påverkar i vilken 
utsträckning personalen är hjälpsam mot klienten. Personal som förklarar utmanande beteende 
som icke-medveten och icke-kontrollerbar från klientens sida, tenderar att vara mer hjälpsam 
mot klienten och tvärtom. 

Dagnan och Cairns (2005) undersöker personalens (återigen i vård och omsorg) uppfattning 
kring ansvaret för det utmanande beteendet. Genom en enkätstudie visar de hur bedömningen av 
ansvar påverkar personalens benägenhet att hjälpa personen med utmanande beteende. Om 
personalen anser att brukaren själv bär ansvar för sitt eget handlande minskar sannolikheten att 
personalen är hjälpsam. Tankar från omgivningen som ”han jävlas bara” eller ”han vet exakt 
vad han gör” påverkar personalens hjälpsamhet negativt enligt studien. Författarna diskuterar 
hur svårt det är för personer med utvecklingsstörning att kontrollera och ansvara för utmanande 
beteende. Slutsatsen är att det finns risk att personalen tillskriver brukaren kontroll och ansvar 
trots att personen kognitivt saknar den överblicken.  

Allen och Tynan (2002) visar att personalen anser att personer med lindrig utvecklingsstörning 
har större kontroll över utmanande beteende jämfört med personer med grav 
utvecklingsstörning. De menar också att personer med lindrig utvecklingsstörning hamnar i fler 
konflikter med personalen vilket kan bero på att de anses kunna hållas ansvariga för sitt 
utmanande beteende. Liksom Dagnan och Cairns ser Allen och Tynan risken att personalen 
överskattar de kognitiva förutsättningarna hos personerna med utvecklingsstörning och 
utmanande beteende. 

Willner och Smith (2008) visar i sin forskningsöversikt över attributionsteori och utmanande 
beteende att resultaten är motsägelsefulla. Det råder långt ifrån konsensus kring hur pass väl 
Weiners attributionsmodell ger bra förutsägelser om hur personal agerar i förhållande till 
utmanande beteende. Exempelvis Lambrechts, Kuppens och Maes (2009) visar resultat i en 
enkätstudie som inte ligger i linje med Weiners modell. Willner och Smith tror att en viktig 
förklaring till varför modellen genererar så olika resultat är att den viktigaste metoden i 
forskning är enkäter utformade som så kallade vinjetthistorier. Willner och Smith pekar på 
svagheter i den metoden. Studier som istället använt ”verkliga” situationer får resultat som 
bättre stämmer överens med Weiners modell. Forskningsläget om attributionsteori måste 
betraktas som oklart. Trots det utgör teorin en intressant och användbar modell för att försöka 
förstå hur personer i omgivningen agerar i mötet med utmanande beteende. Omgivningens sätt 
att tillskriva eleven kontroll och eget ansvar över beteendet verkar påverka reaktionen och 
graden av hjälpsamhet.  
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Metod 

Utifrån syfte och forskningsfrågor designades studien som en multipel fallstudie. Det innebär en 
kvalitativ undersökning av två eller flera fall (Bryman 2002). Forskningsmetoden är 
halvstrukturerade intervjuer.  

Bryman (2002) beskriver fyra alternativa kriterier för bedömning av kvalitativ forskning. Dessa 
är motsvarigheter till kvantitativ forsknings krav på intern validitet, extern validitet, reliabilitet 
och objektivitet. Tillförlitlighet har att göra med trovärdighet, att studien och resultaten stämmer 
överens med ”verkligheten”. Det handlar inte om en objektiv beskrivning av en sann verklighet, 
men om en rimlig och rättvis bild på en praktik. För att visa om studien är överförbar krävs en 
ytterst ”tät” beskrivning. Det är viktigt att först ge en noggrann och detaljerad beskrivning för 
att först senare ge sig i kast med att tolka och analysera data. Beskrivningen måste få vara 
spretig, motsägelsefull och förutsättningslös. Då visar forskaren att man inte i ett för tidigt skede 
tolkat materialet och därmed tillrättalagt det. För att studien ska vara pålitlig krävs en öppenhet 
kring datainsamling, urval och metod för att läsaren ska kunna följa processen och avgöra om 
slutsatserna är berättigade. Studien måste även kunna styrkas, dvs. det ska vara möjligt att 
återupprepa en liknande studie och få snarlika resultat. Exakt upprepning är omöjlig när vi 
studerar mänskliga subjekt med oförutsägbara och ibland irrationella intentioner. Studiens 
ambition är att följa och leva upp till dessa fyra kriterier. 

Kvale (2009) framhåller att forskningsintervjun aktivt producerar kunskap. Intervjun handlar 
inte om att gräva fram redan befintligt kunskapsstoff. Istället uppstår ett utbyte av idéer och 
kunskap formas i samtalet. Själva samtalet och interaktionen är på sätt och viss kunskapen. 
Kvale beskriver forskaren som en medresenär. Tillsammans konstrueras och formas tankarna. 
Gillham (2008) menar att det främsta validitetskravet på en kvalitativ forskningsintervju är att 
slutrapporten speglar samtalet på ett rättvist och sakligt sätt snarare än att återge hur 
intervjupersonen tänker eller agerar i sin vanliga praktik. Det är långt ifrån säkert att personer 
agerar på samma sätt som de uttrycker sig. Tvärtom menar Gillham att det finns goda skäl att 
ifrågasätta det. Vill man ta reda på hur människor faktiskt agerar, är observationer sannolikt en 
mer lämplig vetenskaplig metod. Kvale påpekar det meningslösa i att ifrågasätta huruvida 
intervjupersonerna verkligen säger vad de tycker. I en viss kontext väljer intervjupersonen att 
säga en viss sak. Yttrandet är rådata i en forskningsintervju. Det är forskarens uppgift att sätta 
det i ett sammanhang och tolka det på ett meningsfullt sätt. Gillham menar att även 
intervjupersonen aktivt konstruerar sig själv under samtalet. Intervjusituationen och frågorna 
som ställs kan framkalla helt nya tankar och reflektioner hos den intervjuade. Det är en välkänd 
risk att personerna mer eller mindre hittar på ett sammanhängande svar för att vara 
samarbetsvillig, hjälpsam och framstå som duktig (Bryman, 2002). Svaren som framkommer i 
intervjuerna handlar alltså utifrån detta synsätt om hur personerna vill svara. Om vi accepterar 
detta förhållande och väljer bort att försöka få reda på vad egentligen tänker och agerar, ger det 
studien väldigt hög validitet. De transkriberade intervjuerna är skriftliga återgivelser av vad 
personerna ville säga. 

Den kvalitativa intervjun är intresserad av mångfald, nyansrikedom, variation och motsägelser 
(Kvale, 2009). Målet är inte en sammanhängande sann bild av fältet, utan en spretig och konkret 
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tolkning av människors erfarenheter. Verkligheten är komplex och svårgripbar och då rymmer 
även intervjuerna sprickor och luckor. 

Studiens uppläggning i stort 
Den kvalitativa forskningsintervjun var ett naturligt val eftersom studien undersöker 
pedagogernas uppfattningar och synsätt kring bemötande och förhållningssätt. Under en period 
övervägdes kompletterande observation. Observation av samspelssituationer mellan pedagoger 
och elever med autism skulle ha kunnat bidra med givande uppföljning på intervjuerna. 
Tidsbrist och svårighet att få godkännande från elevernas målsmän var främsta anledningarna 
till att den metoden valdes bort.  

Även enkätstudie övervägdes. Det är en vanlig metod inom forskningen av attityder i allmänhet 
och används ofta i studier som undersöker hur personal ser på just utmanande beteenden (Lucas, 
Collins och Langdon, 2009). Vanligtvis presenteras då så kallade vinjetthistorier, som är korta 
beskrivningar av en konkret situation och frågor som följer på det. Metoden har använts 
framgångsrikt och det skulle vara spännande att överföra metoden till svenska förhållanden och 
särskolan (se exempelvis Dagnan & Cairns, 2005).  Bedömningen gjordes att metoden dock inte 
skulle fånga de nyanser i bemötandet som är av intresse. En enkät blir med automatik bred och 
allmän i sin utformning. En intervju har helt andra möjligheter att gå djupare och ställa 
följdfrågor. 

Den kvalitativa intervjun erbjuder en metod att fånga nyansrikedomen och rika beskrivningar 
(Kvale, 2009). Intervjun siktar på konkreta situationer snarare än allmänna åsikter. Metoden ger 
även möjlighet att följa hur tankarna formas och utvecklas. Intervjupersonerna kan mycket väl 
ändra sin uppfattning under intervjun. Denna förskjutning antyder inte en låg validitet, utan 
vittnar snarare om att frågeställningen är komplex och kan tolkas och förstås på olika sätt. De 
skiftande svaren kan mycket väl i sig vara ett resultat. Det är intressant att se hur pedagoger 
tänker och förändra sina tankar. 

Den halvstrukturerade intervjun valdes därför att den presenterar en bra balans mellan 
flexibilitet och struktur (Kvale, 2009). Med intervjuguiden ställdes huvudsakligen samma frågor 
och personerna fick ungefär samma tid och förutsättningar på sig att svara på frågorna (se bilaga 
2). Flertalet frågor är öppna till sin karaktär, särskilt i början av intervjun. Allteftersom blir det 
en smalare fokus och frågorna är utformade så att intervjupersonerna spontant ska få chansen att 
kommentera och problematisera personalens bemötande och elevernas utmanande beteenden.  

De första fem frågorna är allmänna i sin karaktär och undersöker pedagogernas bakgrund, 
erfarenhet, utbildningsnivå och pedagogisk stil. Tanken med dessa frågor är delvis att fungera 
som en trygg och odramatisk inledning på samtalet, men också att samla en bakgrundsprofil 
som eventuellt kan bli användbar i analysfasen för att se om det finns kopplingar mellan dessa 
bakgrundsaspekter och sättet att resonera kring utmanande beteende och ToM. I fas 2 får 
pedagogen beskriva en specifik elev med utmanande beteende och hur man etablerar en 
fungerande relation med den eleven. Syftet med denna del var att låta pedaogerna på ett konkret 
sätt få beskriva och resonera kring ett visst beteende. Förhoppningen var att detta skulle 
resultera i en bild av pedagogernas sätt att uppfatta och förstå utmanande beteende. Ytterligare 
en förhoppning var att denna konkreta beskrivning skulle bli spontan och ärlig, snarare än 
eftertänksam och eventuellt konstruerad. I fas 3 får pedagogerna mer fritt formulera sig kring ett 
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bra bemötande och vilka misstag man eventuellt riskerar att göra. Tanken med denna del var att 
få ta del av pedagogernas teoretiska och allmänna syn på bemötande, för att eventuellt se hur 
denna syn skiljer sig gentemot bilden som pedagogen ger i övrigt. I fas 4 riktas intresset mot 
elever som vägrar i skolarbetet och hur detta påverkar bemötandet. Syftet med denna del var att 
stimulera pedagogerna till samtal om syn på krav och elevernas ToM. Frågorna undersöker 
huruvida pedagogerna anser att eleverna är medvetna, manipulativa och strategiska i sitt sätt att 
slippa undan kravsituationer. Den avslutande frågan syftade till att undersöka hur pedagogerna 
uppfattar situationer där eleven misslyckas och om de anser att eleven lär sig av konsekvenser 
och tillrättavisningar. 

Undersökningsgrupper och urval 
Studien bygger på intervjuer med sju pedagoger i särskolan, vilka undervisar elever med autism. 
I urvalsprocessen användes Stockholms stads hemsida, där 49 särskolor inom staden listas. 
Utifrån denna lista valdes skolor som erbjuder särskoleverksamhet för elever med autism. 
Huvudsakligen valdes skolor med grundsärskola ut. I grundsärskolan bedrivs i större 
utsträckning mer traditionell undervisning som kan resultera i kravsituationer som är 
svårhanterade för den pedagogiska personalen. Kraven är högre ställda än i träningssärskolan 
och eleverna har ofta ett fungerande verbalt språk. I sammanhanget finns en risk att man 
överskattar elevernas kognitiva förmågor och det är intressant att undersöka på vilket sätt 
pedagogerna tolkar elevernas medvetenhet. 

Alla särskolor som passade profilen autism och grundsärskola kontaktades inom ett visst 
geografiskt område. Sammanlagt fick jag tag på åtta skolor i det aktuella området, varav en 
senare lämnade återbud. Dessa sju skolor gav en viss bredd. Det är skolor både i innerstaden 
och i förorterna. Eleverna och lärare tycks komma från olika sociokulturella bakgrunder. 
Samtliga pedagoger är kvinnor. Det är bara kommunala skolor eftersom urvalet styrdes av 
Stockholms stads hemsida. Skolorna återspeglar en spridning i pedagogiska metoder och 
kunnande, men det fattades en skola som uttryckligen arbetar med tillämpad beteendeanalys (se 
bilaga 4). Gillham (2008) menar att målet är att skapa en bredd i urvalet snarare än att kunna 
hävda att underlaget representerar en större grupp. Därför kontaktades ytterligare en skola som 
ligger utanför det valda geografiska området och som har en tydlig TBA-profil.  

Bortsett från skolan med TBA-profil användes alltså ett slumpmässigt urval utifrån tre 
premisser: 

• elever med autism 

• elever i grundsärskolan 

• skola inom ett visst geografiskt område 
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Datainsamlingsmetod 
Frågorna till intervjuguiden utprövades genom en längre intervju med en erfaren pedagog i en 
omsorgsverksamhet för ungdomar med autism. Hon är nu verksam utanför skolan men är 
utbildad förskollärare och har flera års erfarenhet av personer med autism. Frågorna 
korrigerades och sen genomfördes en pilotintervju. Den fungerade dock tillfredsställande och 
gav såpass intressanta svar att den nu ingår i studien. 

Intervjuerna spelades in med ljudupptagning via mobiltelefon och har senare transkriberats. 
Pedagogerna visste i förväg att intervjuerna skulle bli inspelade och de hade godkänt det. 
Ljudupptagning valdes till förmån för videoinspelning mot bakgrund av min förra studie på 
grundläggande nivå. Då användes metoden fokusgrupp och det är vanligt att man filmar då. Jag 
märkte tydligt negativa effekter i samtalsklimatet på grund av filminspelningen. Mikrofonen i 
mobiltelefonen är betydligt mer diskret och min uppfattning är att fokus snabbt flyttas från 
inspelningen till själva samtalet.  

Undersökningens genomförande 
Skolorna som uppfyllde studiens urvalskriterier kontaktades först via telefon och sen via e-post. 
Studiens syfte och metod presenterades muntligt och via text (se bilaga 1). Intervjuerna 
genomfördes på respektive skola. Samtalen varade ca 60 minuter. 

Samtalen inleddes med att jag presenterade mig själv och studien i stora drag. Jag förklarade att 
samtalet skulle följa givna intervjufrågor och att alla skulle få chansen att svara på samtliga 
frågor. I möjligaste mån lät jag deltagarna prata fritt utan att bli avbrutna. Om jag bedömde 
svaren som otydliga eller ofullständiga så bad jag dem utveckla resonemangen och motivera hur 
de tänkte. 

Efterarbetet inleddes med skriftlig transkribering av intervjuerna. Språket i intervjuerna 
anpassades till ett lättläst talspråk. Utifrån de transkriberade intervjuerna skapades allteftersom 
kategorier som belyser bemötande i relation till svårigheter med ToM. Intervjuerna sorterades i 
varsitt word-dokument och varje intervju fick en specifik textfärg. Text från intervjuerna 
klipptes in i respektive kategori-dokument. På så sätt sammanställdes åtta word-dokument med 
olika arbetsnamn som innehöll text från de olika intervjuerna i flera olika textfärger. Slutligen 
fanns sex kategorier med citat från de olika intervjuerna. Efter det påbörjades resulatdelen, som 
är uppdelad efter dessa kategorier.  
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Etiska aspekter 
Studien uppfyller Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) genom att: 

 

• Deltagarna informerades med missivbrev (se bilaga 1) om studiens syfte, hur 
forskningsplanen ser ut, hur studien presenteras på universitetet och hur den publiceras. 
Informationen skickades ut till deltagarna ca två veckor innan varje intervjutillfälle. 

• Deltagarna informerades om att allt deltagande är helt frivilligt och att varje person som 
ingår i studien kan välja att avsluta deltagandet när som helst. Denna information 
upprepades precis i början av varje intervjutillfälle för att understryka den rättigheten. 

• Deltagarna informerades om att deras anonymitet skulle försäkras i studien. Alla namn i 
studien är fingerade och det går inte att identifiera pedagogerna eller skolverksamheten 
utifrån det som framgår i studien. 

• Deltagarna informerades att inspelat ljudmaterial skulle sparas varsamt och förstöras 
permanent när studien är formellt godkänd av Stockholms universitet. 
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Resultat 

Materialet från de sju intervjuerna redovisas i denna del. Texten varvar citat med 
sammanfattande beskrivningar av pedagogernas resonemang. Vid några tillfällen redovisas en 
dialog mellan intervjuare (Erik) och den intervjuade pedagogen. Resultaten är sorterade i sex 
tematiska avsnitt. Dessa teman analyserades fram under efterarbetet med de transkriberade 
intervjuerna (se Metod). Varje avsnitt belyser en aspekt av bemötandet i relation till elever med 
autism och brister i “theory of mind” (ToM). Avsnitten är medvetet sorterade i en viss ordning. 
Det första avsnittet handlar om huruvida pedagogerna anser att man bör tolka eleverna utifrån 
sin egen tankestil. Flera pedagoger diskuterade den problematiken och det är en grundläggande 
sak att ta ställning till i bemötandet av eleverna. Sedan följer samtal om kommunikation. 
Avsnittet aktualiserar båda forskningsfrågorna och tar upp hur pedagogerna anpassar sin 
kommunikation och hur de tolkar elevernas kommunikation. Sedan följer tre avsnitt som hänger 
ihop. Först diskuteras pedagogernas syn på krav och bemötande i svåra kravsituationer. Sen 
följer synpunkter på hur man som ledare sätter gränser och efter det hur eleverna eventuellt 
testar gränser. De tre avsnitten handlar i bred bemärkelse om kravanpassning och hur man tolkar 
elever som vägrar följa pedagogens planering. Avslutningsvis lyfts det fram exempel på 
användande av pedagogiska hjälpmedel för att nå fram till elever med annorlunda ToM. 

Till att börja med presenteras pedagogerna och deras verksamheter. Namnen som används i 
studien är fingerade. Information om olika pedagogiska metoder som pedagogerna använder 
finns bifogade i studien. Sammanfattningarna bygger delvis på hur de svarat på frågorna: 

• Kan du börja med att berätta om din utbildning? 

• Kan du berätta om din pedagogiska erfarenhet? 

• Kan du berätta om dina pedagogiska förebilder? 

• Vad tycker du är viktigast i ditt pedagogiska uppdrag? 

• Vilken roll har du gentemot eleverna? 

Margareta 

Margareta är utbildad specialpedagog och har lång erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd.  
Nu är hon sedan 2007 verksam i en grundsärskoleklass för elever med autism i  skolåren 1-6. 
Hon har arbetat mycket utifrån tydliggörande pedagogik (se bilaga 3) och betonar vikten av 
struktur och elevernas självständighet. Hon betonar gruppens styrka och vill inte enbart arbeta 
en-till-en med eleverna. Hon framhåller sin egen roll som ledare i gruppen, en vuxen som vågar 
sätta gränser men också den som är positiv och uppmuntrande. En viktig uppgift för henne är att 
förklara och ofta försvara elevernas beteende gentemot resten av skolans personal. Hon 
förespråkar ett konsekvent och bestämt bemötande. 

Kerstin 

Kerstin är utbildad grundskolelärare med inriktning mot specialpedagogik och kommunikation. 
Hon arbetar sedan fem år tillbaka på en särskola för elever med autism. Skolan har en tydlig 

 16



 

TBA-inriktning (se bilaga 4). Det innebär bland annat intensiv en-till-en inlärning, där 
färdigheter och beteende lärs ut stegvis och förstärks med belöningar av olika slag. Skolan 
dokumenterar frekvent och samlar hem och skola var tredje vecka för att överblicka elevernas 
utveckling. Att föra eleverna framåt anser hon är mest centralt i hennes pedagogiska uppdrag. 
Och att eleverna har roligt. Elevernas kommunikation är centralt. Skolan arbetar mycket med att 
utmana eleverna och övervinna deras problem. 

Isabell 

Isabell saknar lärarutbildning men har istället läst beteendevetenskap och psykologi. Hon har 
lång erfarenhet av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har också läst 
fortsättningskurser i autism och senast tillämpad beteendeanalys. Hon kombinerar tydliggörande 
pedagogik med TBA (se bilaga 3 och 4). Hon undervisar i en grundsärskoleklass för elever med 
autism. Elevernas utveckling är det viktigaste i hennes pedagogiska uppdrag. Det uppnår hon 
genom struktur och beteendemodifikation. Hon framhåller vikten av förståelsen för autismen 
och den annorlunda kognitionen. 

Veronica 

Veronica är både utbildad förskolelärare och speciallärare. Hon har läst flera fortsättningskurser 
i bland annat tecken-som-stöd och sociala berättelser. Sedan fem år driver hon en särskola för 
elever med autism. Eleverna tillhör både träningsskolan och grundsärskolan i skolåren 0-5.  
Veronica använder mycket tydliggörande pedagogik (se bilaga 3) men blandar även med andra 
metoder. Verksamheten är delvis Reggio Emilia-inspirerad och de försöker ständigt utgå från 
varje barns egna åsikter och synsätt. Hon vill marknadsföra särskolan som en skola i motsats till 
omsorgsinstans. Hennes viktigaste pedagogiska uppdrag är lära eleverna matematik, svenska 
och andra skolämnen. Hon visualiserar allt i undervisningen och framhåller bildens makt.   

Sara 

Sara är utbildad beteendevetare och har arbetat med personer med utvecklingsstörning i drygt 
10 år, mest inom omsorgen. Hon har främst lärt sig om autism genom praktiskt arbete och 
samtal med personer med högfungerande autism. De senaste två åren har hon arbetat i en 
grundsärskoleklass för elever med utvecklingsstörning. Två av eleverna har dessutom autism. 
Hennes pedagogik bygger mest på ett tydliggörande (se bilaga 3) och anpassning till varje elevs 
förmåga och intresse. Hon vill vara en proffsig och samtidigt rolig person som eleverna kan ha 
förtroende för. 

Lena 

Lena är utbildad lärare med inriktning mot specialpedagogik och kommunikation samt språk- 
och språkutveckling. Hon har även fortbildat sig inom autism. Sedan två och ett halvt år 
undervisar hon i en grundsärskoleklass för elever i skolåren två och tre. Bara en elev har 
diagnosen autism. Hon arbetar inte utifrån en särskild metod utan söker ständigt i litteratur och 
får mycket hjälp från habiliteringen. Att förbereda för livet och lära ut saker som eleverna kan 
ha användning av är viktigast i hennes pedagogiska uppdrag. Hon betonar struktur och visuell 
tydlighet men också humor som en nyckel för att nå fram till eleverna. 
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Birgitta 

Birgitta är specialpedagog och har lång erfarenhet bakom sig inom det specialpedagogiska 
fältet. Sedan 2003 driver hon en särskola för  fem elever med autism i skolår 7-9. Pedagogiken 
är tydliggörande (se bilaga 3) och de använder bilder och sociala berättelser där det behövs. Hon 
inspireras mycket av exempelvis Gunilla Gerland och andra personer som beskriver sin egen 
autism. Birgitta understryker elevernas kommunikation och lägger ned mycket tid på 
morgonsamlingarna för att få igång samtalet. Viktigast i hennes pedagogiska uppdrag är att få 
eleverna att känna sig trygga och må bra. Utifrån det bygger de undervisningen och den sociala 
utvecklingen. Hon ser sig själv som en vuxen förebild som kan strukturera upp tillvaron och 
sätta gränser. 

Att inte utgå ifrån sig själv 
Under intervjuerna är det flera pedagoger som påpekar vikten av att inte utgå från sig själv i 
mötet med eleverna. De framhåller olika sätt att uppfatta och tolka verkligheten. Isabell betonar 
vikten av förståelse och menar att ”det är jätteviktigt att sätta sig in i den andra personens 
perspektiv”. Hon menar att hennes elever har en ”helt annan kognition och sätt att förstå saker 
och ting”. Samtidigt ser hon tendenser hos andra pedagoger att utgå från ”ett vanligt 
utvecklingspsykologiskt perspektiv som de här barnen inte har”.  

Jag har en bok med en bild på ett hus som brinner och en kvinna står på balkongen. 

Brandmannen kommer upp. Då frågar jag hur känner sig kvinnan? Känner hon sig glad, 

ledsen, rädd? "Glad förstås, för han ska rädda henne" svarar eleven. Och det är ganska 

logiskt. Men vad hade vi uppfattat? Rädd förstås, för det brinner. De tänker helt annorlunda 

när det gäller såna saker. (Isabell) 

Isabell anser inte att eleven nödvändigtvis tänker fel utan bara väldigt annorlunda. Det finns en 
strikt logik i elevens resonemang. Episoden är enligt Isabell ett exempel på en elev som har 
svårt att leva sig in i andra människor. Man kan fråga sig hur jämnåriga barn eller barn på 
samma mentala ålder svarar på frågan samt hur frågan ställdes. Det är inte helt självklart att 
uttalandet visar en autistisk svårighet att leva sig in i andra personer. Citatet visar dock en tydlig 
vaksamhet från Isabells sida att inte döma eleven genom att utgå från sitt eget tänkande.  

Birgitta framhåller hur lätt det är för omgivningen att bestämma hur man ska vara social. 
Hennes ambition nuförtiden är att försöka förstå hur varje elev tänker och känner. Lång 
erfarenhet och flera misstag har lett fram till den inställningen. Hon beskriver en tidigare elev 
som hon tyckte synd om eftersom hon alltid gick ensam på rasten. Eleven pratade med sig själv 
och planerade en musikal. I ett försök att få henne delaktig i ett socialt sammanhang ordnade 
Birgitta så att eleven skulle få vara med på bildlektionerna med flera andra elever. Det slutade 
med att Birgitta och eleven hamnade utanför gruppen. Birgitta upptäckte efteråt att det var 
hennes egen önskan om social samvaro som varit drivkraften. 

Det kan ju vara lätt att man utgår från sig själv för mycket. Det som är naturligt för oss är 

det lätt att överföra, man tycker att så borde den här personen också  tycka. T ex att vilja 

vara med andra, spela spel med andra, umgås. Och så kanske  den här personen mår 

mycket  bättre av att sitta själv och läsa en bok eller gå ut själv på rasten. (Birgitta) 
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Isabell är kritisk till sin egen yrkeskår och förmågan att försöka leva sig in i elevernas livsvärld: 

Det är jätteviktigt att sätta sig in i den andra personens perspektiv. Man säger att personer 

med autism har empatisvårigheter, de kan inte sätta sig in i andras perspektiv. Men under 

alla de här åren som jag jobbat med autism, så ser jag att det är vi och inte dem som har 

dessa svårigheter. (Isabell) 

Isabell återkommer flera gånger till ett bemötande som bygger på att sätta sig in i den andra 
personens perspektiv. Hon berättar att hon försöker tolka elevernas beteenden utifrån sin 
samlade kunskapa och erfarenhet kring autism. Hon är väldigt "autismspecifik" i sitt sätt att 
förstå eleverna, i den mening att hon undviker att tolka eleverna som "normala" barn. 

Att bli provocerad är ett stort misstag man kan göra. Att känna liksom irritation, ta åt sig 

nästan – nu jävlas han med mig! Men det gör de ju inte, såklart. (Sara) 

Att tro att han gör saker för att retas eller för att vara tjurig. Hamna i den fällan... det kan bli 

så för man tycker att han krånglar, att han ska ha allt i sin ordning, på sin plats. (Lena) 

Sara och Lena beskriver ett förstående bemötande och försöker att inte tolka elevernas 
utmanande beteende som medvetet tjurigt eller provokativt. Men de resonerar något annorlunda 
när de diskuterar konkreta elevsituationer och beskriver ett utmanande beteende. 

Sara undervisar en elev med autism och lindrig utvecklingsstörning med ett väldigt avvikande 
beteende som de är osäkra på hur de ska hantera. Han är inte bråkig eller våldsam men utmärker 
sig oerhört mycket. Han uppfattas som distanslös och pratar väldigt mycket om sina 
specialintressen, helst med lärarna men även med främmande människor eller med sig själv. 
Han har humor och är trevlig men vet inte riktigt hur han ska ta kontakt och samspelet är bara 
på hans villkor. Skolarbetet fungerar bra när det är anpassat till hans intressen. Men ibland kör 
han fast: 

SARA: Han retas, han vill inte jobba, han sitter bara ”jag vill inte jobba, bajs bajs bajs, jag 

behöver inte jobba, det här är inte viktigt, jag kan göra vad jag vill”. Blir jag arg eller bara 

försöker prata med honom, blir det bara ännu värre. Så han är svår. /.../ När han blir sådär 

retsam – och det är verkligen för att provocera, det är så uppenbart, han kan nästan smyga 

bakom mig och säga saker för att jag ska reagera. 

ERIK: När han provocerar, vad tror du han är ute efter då? 

SARA: Det har jag klurat jättemycket på. Ibland har jag tänkt att han tycker det är lite kul 

att man blir arg. Fast jag tror inte det heller. Jag har ingen aning, han är liksom ett 

mysterium. Jag har bara känt honom i två år, och det här har liksom eskalerat på sista tiden. 

Där känner jag att där skulle jag behöva någon annan att ta hjälp av. Jag har jättemånga 

gånger också tänkt jag faktiskt  blir provocerad av honom. Att jag blir irriterad, så som jag 

inte vill. 

Birgitta ger ett exempel på hur eleverna kan agera om det inte vill utföra en skoluppgift och 
försöker slippa undan. Det är en flicka med utvecklingsstörning och autism som nu fungerar 
väldigt bra i skolmiljön. Men i början hände det ofta att hon grät när hon förväntades arbeta i 
matteboken eller läsa en bok. Birgitta beskriver tårarna som krokodiltårar. 
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ERIK: Jag blir nyfiken på flickan som du beskrev med tårarna. Hur tror du hon 

tänker med de här tårarna? Är hon medveten om de signaler hon sänder ut? 

BIRGITTA: Det känns som det är ett litet barn, protest, treårsåldern, protesttårar. Det känns 

inte som det är riktigt riktiga tårar. Fast samtidigt, hon kan också gråta riktigt över nån liten 

grej som hon blir besviken över. Men just det där känns lite mer som protesttårar. Efter ett 

tag har det ju slutat. Och nu är det väldigt sällan. Hon har blivit så otroligt mycket lugnare. 

Hon har väl vuxit mentalt också. Det tar ju alltid tid när man kommer ny hit, innan man lär 

sig och kommer in i det hela och blir trygg. Det har hon blivit nu, hon stortrivs här. 

ERIK: Men hon är liksom medveten om andra människors... jag tänker för att det 

ska kunna fungera måste man ju vara medveten om hur andra människor tänker?  

BIRGITTA: Ja det är de ju inte. Det är ju det här som är den stora svårigheten för det är ju 

autism i sin prydno. Att inte kunna sätta sig in i hur du tänker. 

ERIK: Och då tänker jag, vilken funktion har de här tårarna, om man saknar den 

insikten? 

BIRGITTA: Ja, det är en bra fråga. Det kan ju hända att det är ledsenhet också som kommer. 

Jo, det finns väl något i det, att hon ska väcka något hos oss. Jag ska ju inte säga att man 

(personer med autism) är totalt omedveten om hur vi tänker och tycker, men det är ju 

väldigt stora brister i det. Svårt att förstå hur en annan människa tänker och känner.  

Lena beskriver en elev med autism och utvecklingsstörning i hennes klass som ibland uppträder 
på ett utmanande och svårtolkat sätt. Precis som Sara varnar hon under intervjun för misstaget 
att bli provocerad av elevernas beteende och utgå från att de retas. 

LENA: Han får igång dom andra också. Han vet vad han kan... om nån börjar visa tendenser 

till att bli okoncentrerad eller på väg mot ett utbrott, då kan han gå dit och låta ännu mer och 

vara droppen som får bägaren att rinna över. 

ERIK: Jag tänker på det du säger - att han får igång den här andra eleven. Tidigare 

sa du att eleven inte retas – hur tolkar man ett sånt beteende? 

LENA: Att han får igång andra, det tror jag han tycker är roligt. Om han låter ”waooaw” och 

får tillbaka ett "woaoow "från en annan. Det blir roligt att det triggar upp en annan. Om nån 

annan börjar tappa sitt tålamod och sin koncentration och blir arg över nånting så kan han... 

jag vet inte vad som lockar i det, men att det blir lite spännande med starka känlosvall, han 

kan härma det. Om nån gråter, kan han börja teatergråta. Han gillar grimaser. 

Kommunikation 
Pedagogerna beskriver hur de anpassar sin egen kommunikation och hur de tolkar och förhåller 
sig till elevernas sätt att kommunicera. Deras reflektioner sätter fingret på varför en bristande 
ToM påverkar möjligheterna att kommunicera på ett medvetet och riktat sätt. 

Ett sätt att underlätta kommunikationen är att använda kontaktböcker som skickas mellan hem 
och skola. Vid t ex morgonsamlingen kan pedagogen anpassa samtalet till det som eleven gjort 
enligt kontaktboken. Enligt Birgitta fungerar kontaktboken som ett stöd i samtalet. 
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Det är ett av våra huvudmål att utveckla deras kommunikation, att få dem att börja öppna 

sig, kunna prata eller meddela sig. Så vi lägger ner mycket tid på samlingen på morgnarna. 

Ibland har vi fått elever som i början varit väldigt blyga och tyckt det varit svårt att sitta i 

samling och sitta i grupp. Eleverna har kontaktböcker, men speciellt att föräldrarna skriver 

och berättar vad de har gjort under helgen, för då läser vi det och så kan vi fånga henne 

genom att själva föra in henne på det. Och  det här att lyssna på varandra och prata en i 

taget och kunna berätta och förmedla sig. (Birgitta) 

Några av pedagogerna beskriver hur eleverna med autism i stor utsträckning kommunicerar via 
sina beteenden. Isabell berättar hur viktigt det är att lära eleverna att kunna säga till om de 
behöver en paus i skolarbetet. Annars är risken stor att eleverna uttrycker sin trötthet eller 
frustration med utmanande beteenden. 

De biter, eller river dig för de kan inte berätta. Vi har inte lärt dem att berätta. Jag vill ha en 

paus.  (Isabell) 

Lena beskriver hur eleven i hennes klass uttrycker sitt missnöje om han inte vill genomföra 
en skoluppgift. 

Då bara vill han inte med hela kroppen. Kroppsspråk. En strategi han har. Bara skaka på hela 

sig. Han kan börja gnaga på sin penna eller sudd, men kanske ingen strategi. Han kanske 

tror att det är det som är att jobba. Det fascinerar honom mer. (Lena) 

Beskrivningarna vittnar om att Isabell och Lena tolkar elevernas beteende som uttryck för en 
väldigt direkt kommunikation – ett konkret sätt visa "nej, jag vill inte". 

Veronica pekar på hur hon försöker tolka elevernas beteende som kommunikation, exempelvis 
om eleven tillsynes utan anledning uttrycker ilska och frustration: 

Om jag ser ett barn som är frustrerat, kanske står och hoppar, vill nåt men kan inte uttrycka 

sig – och en vuxen som håller i armen och drar åt nåt håll. Då kan jag vara en modell och 

först släppa greppet, bara ta i handen, redan då brukar barnet lugna ned sig. Och sen se var 

barnet är på väg och följa efter. Det kan vara att man glömt sitt favoritband, en trygghet 

som man behöver få ha i fickan. Jag försöker förmedla att man behöver lyssna in, ”det är 

nånting”. (Veronica) 

Veronica tolkar situationen som att eleven är missnöjd och ledsen men vet inte hur hon ska 
uttrycka sig. Utgångspunkten att "det är nånting" vittnar om en förståelse för elevens 
kommunikativa svårigheter.  

Kerstin beskriver hur de bemöter elever som verkar vilja nånting men inte aktivt kommunicerar 
det på ett sätt som omvärlden kan förstå: 

Vi spelar väldigt dumma många gånger, för vi vet ju vad eleven vill ha, men vill att den ska 

kommunicera på ett sätt som fler förstår än bara vi. Eleverna skapar ju sitt eget språk som 

man lär sig förstå. Vårt kriterium är att eleven ska kunna gå till snabbköpskassörskan på ICA, 

och hon ska förstå vad eleven säger. DÅ är vi färdiga. (Kerstin) 
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Att spela dum är ett sätt att lära eleven att omvärlden inte automatiskt vet och förstår vad eleven 
vill och tänker. Kerstin vill uttryckligen utmana eleverna och deras problematik. Hon är väldigt 
noga med att man hälsar ordentligt på varandra, dels därför att det är en konvention i samhället 
och dels för att utmana elevernas kommunikation. 

Att man verkligen fångar upp dem, och inte bara låter dem springa iväg. Utan bemöter dem 

så att de på något sätt måste besvara. (Kerstin) 

Utmaningen sträcker sig så långt som till ett krav på kommunikation. Kerstin reflekterar inte  
över varför eleverna med autism inte nödvändigtvis är intresserade av artigt hälsande. Sara har 
en annorlunda syn på liknande situationer: 

Varför hälsar han inte för, varför var han så otrevlig? Och det kanske han inte alls var, han 

kanske bara gick i sin värld och inte kände för att hälsa på personalen just då. (Sara) 

Sara anser inte att man kan kräva kommunikation. Hon låter eleven vara ifred och accepterar att 
han inte känner för att prata med lärarna. 

Trots lång erfarenhet beskriver Margareta tre gånger under intervjun hur hon använder ett 
svårtolkat uttryck: 

Jag har sagt ibland att ”nu har du sagt det så många gånger nu, nu får du gå ut och lugna 

ner dig en stund. Nu är det bra! (Margareta) 

Även sättet att tilltala flera elever samtidigt riskerar att leda till en problematisk 
kommunikation:  

Jag sätter ofta gränser tillsammans med alla. Jag är ganska tydlig. Jag pratar med alla 

samtidigt. Så att alla hör. Jag kan också tillrättavisa så alla hör. Då får alla samma 

information. Sen om alla förstår riktigt, det är en annan sak. (Margareta) 

Lena väljer att tilltala eleven med autism på ett annat sätt: 

Ge instruktion till hela klassen, det går inte. Han har jättesvårt att ta till sig det. (Lena) 

Margareta reserverar sig för att eleverna kanske inte förstår fullt ut. Trots det beskriver hon hur 
hon ofta använder en kollektiv kommunikation. 

Krav 
Pedagogerna intar olika positioner när det gäller att ställa krav och anpassa situationer till 
eleverna med autism. Pedagogerna presenterar olika sätt att bemöta elever som inte följer 
förväntade krav. 

Margareta och fler med henne beskriver en elevgrupp som är kravkänsliga och som många 
gånger har det tufft i skolan. Hon beskriver att eleverna reagerar om uppgiften är det minsta för 
svår, genom att bli ledsen eller väldigt arg. Hon undervisar även elever som bara vill göra saker 
som de tycker om. 

Han satte ju gränser i allt han gjorde. Han skulle bara göra en sida, han skulle bara räkna två 

tal. Hela tiden var det utifrån hans villkor. Så honom började vi lite med belöningssystem. 

För att få honom motiverad. (Margareta) 
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Margareta beskriver hur tufft det kan vara för eleverna att förhålla sig till den kravfyllda skolan. 
I ett särskilt utmanande fall fick de börja med belöningssystem för att motivera eleven till att 
utföra sitt skolarbete. Margareta uttrycker förvåning och frustration över att skolarbetetet 
ständigt är "utifrån hans villkor". 

Kerstin vill utmana och utveckla eleverna, vilket märks i vilka krav hon väljer att ställa.  

Många elever kan ju tycka att det är jätteäckligt att hålla på med fingerfärg och lera, de har 

ju fobier många gånger för kladd på händerna och såna här saker. Så då gäller det ju 

verkligen att man utmanar dem och hjälper dem övervinna problemen.  (Kerstin) 

Kerstin använder små delmål och frekventa belöningar för att hjälpa eleverna att övervinna den 
här typen av svårighet. Generellt beskriver hon ett väldigt tydligt sätt att ställa krav, med visuell 
och motiverande förstärkning. Eleven ser, med hjälp av en belöningsstege, att den gör framsteg 
och blir belönad när den klarat kravet. Kerstin berättar att hon sällan elller aldrig backar från ett 
krav, utan alltid ser till att "jobba igenom" en svår och utmanande situation. De försöker att ta 
sig igenom en situation även om eleven vägrar. Det synsättet genomsyrar hela verksamheten 
enligt Kerstin: 

Märker vi att en elev vägrar öppna dörren, eller gå över tröskeln, då gäller det ju att vi 

jobbar igenom den situationen. Och då kan de ju vara att man har en förstärkare, att så fort 

den tar ett pyttesteg så bra! (Kerstin) 

Isabell är kritisk till att pedagoger ibland kommer in i klassrummet med en färdig agenda och 
inte respekterar elevernas förväntningar. Det riskerar att bli en krock när läraren tar för givet att 
hon har rätten att sätta dagordningen. 

För att jag som vuxen på nåt sätt måste kräva att eleverna skagöra som jag säger. Men så är 

det inte alls. Så gör man aldrig på en vanlig grundskola. Varför ska man ta sig friheten att 

göra det här? (Isabell) 

Isabell gör en funktionell analys (se bilaga 5) varje gång eleven vägrar i en kravsituation. 

Varför vill han inte samarbeta? Är materialet  otydligt? För mycket som händer runtomkring? 

Utifrån deras annorlunda perception? Blir han störd av kamraten som sitter vid datorn? Är 

kraven för höga? För enkelt? Vad hände innan? Hur presenterade jag uppgiften? (Isabell) 

Hon beskriver den pedagogiska fingertoppskänslan som krävs för att nå fram till eleverna och 
förstå vad som eventuellt gick fel. 

Handlar mycket om att vara situationell. Hur mår personen? Man ska alltid titta på vad han är 

ute efter. För de gör inte saker för att de inte vill. Vem vill göra saker som man inte kan? Är 

det någon här i arbetslaget som gillar att göra saker som ni inte kan, som man inte är duktig 

på? Och dessutom misslyckas  på? 

Det handlar inte bara om att kräva. De har så himla svårt att få ihop sin dag. Så mycket 

runtomkring som de försöker få ihop och ska bara prestera hela tiden. (Isabell) 

I det pedagogiska arbetet tar hon på sig hela ansvaret för att eleven ska förstå och genomföra 
skolarbetet. Hon är vaksam på vad som kan gå fel och utgår inte från att eleven blint ska göra 
som hon säger. 
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Veronica ger delvis en annan bild av kravsituationerna. I hennes verksamhet förväntas eleverna 
avsluta fem arbetslådor under arbetspassen som är 30 minuter långa. Materialet i varje låda är 
helt individanpassat till respektive elev. Grundtanken är att eleverna ska avsluta åtminstone 
matte- och svenskalådorna i tid under arbetspasset, annars får de arbeta vidare och eventuellt 
missa sin rast eller i värsta fall inte följa med till exempelvis badet. Verksamheten ställer höga 
och tydliga krav på eleverna.  

Sen kan man säga till vissa som har den förståelsen att "gör du det inte nu så får du göra det 

när du ska ha valfritt istället". "Men jag vill ju leka med lego". "Ja men alltså om du inte gjort 

dina uppgifter klart, nu har du ett val, ska vi flytta svenskauppgiften till valfritt"? (Veronica) 

Hon menar att många av eleverna klarar att ta det ansvaret. Hon anser att risken om man 
anpassar kraven för mycket och exempelvis låter en elev bara göra ett mattepapper istället för 
två under ett arbetspass, är att det blir utbrott och oro under flera veckor efteråt när det krävs två 
papper. 

Sen ibland märker man att barnet inte mår bra, det är en avläsningsförmåga, och den 

besitter ju inte alla i personalen att läsa av. Så därför kommer jag och gör den bedömningen, 

om ögonen är glansiga eller så. Då går man och läser en saga eller så och väntar på att 

föräldrarna kommer och hämtar. (Veronica) 

Det är tydligt att det krävs mer i Veronicas verksamhet för att slippa en kravsituation jämfört 
med Isabells. Veronica beskriver att eleven i princip måste vara febrig för att få gå ifrån.  

Sara är kritisk till att vara låst till det som står på schemat. Om eleven inte vill följa planeringen 
frågar hon sig varför och försöker ta reda på om det går att anpassa på något sätt så det blir rätt 
för honom. 

Vi ska t ex ha såna ungdomsspel nästa vecka. Och då är det en av de här pojkarna med 

autism som totalvägrar all idrott. Och det tycker jag är helt okej. Alla kan inte vara 

intresserade av idrott, och han verkligen avskyr det. Och då ser jag ingen vits med att tvinga 

honom. Det blir bara en meningslös maktkamp. Och då tycker alla att han ska med i alla fall, 

och titta, och det förstår jag inte heller. Varför ska han sitta där en hel dag och titta på något 

som han inte tycker är roligt? (Sara) 

I ett annat sammanhang har Sara individanpassat undervisningen i svenska.  

Vi har försökt länge att få honom att läsa skönlitteratur, för han är duktig på att läsa. Men 

han är inte intresserad av det. Och så har han länge varit intresserad av länder och flaggor, 

och då får han väl läsa det istället och skriva och berätta för mig efteråt. Där är det extra 

viktigt att anpassa efter hans intressen. (Sara) 

Det är en ganska radikal anpassning av kärnämnet svenska att helt eliminera skönlitteratur. Sara 
bedömer att det krävs för att han ska fortsätta utveckla sin läsförmåga och kunskapsinhämtning. 

Sätta gränser 
Pedagogerna förhåller sig till sin ledarroll på väldigt olika sättt. Vissa beskriver ett "mjukare" 
förhållningssätt och verkar använda maktmedel och auktoritet ytterst sparsamt. Andra 
förespråkar ett "hårdare" förhållningssätt och betonar vikten av tydliga gränser och att få 
eleverna att lyssna. De flesta befinner sig någonstans mittemellan.  
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Margareta återkommer ofta till hur man får eleverna att lyssna på vuxna. Flera av eleverna 
verkar ha svårt att ta emot instruktioner och följa skolans regler. Hon beskriver att hon har ett 
bestämt och konsekvent bemötande. Som vuxen måste man våga sätta gränser, anser hon. 
Skolans övriga personal har svårt att hantera särskolans elever på rasten och Margareta får ofta 
upprepa hur viktigt det är att vara bestämd mot eleverna.  

Jag sätter nog hellre en gräns tidigt. Ibland skrämmer jag kanske lite grann. Men å andra 

sidan är det lättare att vara mer bestämd och sätta en gräns för att sen släppa av. Än att 

börja försiktigt och få börja och strama åt efter ett tag. (Margareta) 

Särskilt en elev utmanar lärarnas ledarskap och skapar frustration. Margareta beskriver honom 
som väldigt dominant och styrande. Han vill kontrollera alla sociala sammanhang, såväl på 
rasten med andra barn som på lektionerna tillsammans med lärare. Många upplever att han 
sätter sig på dem och de känner sig överkörda. 

Jag har fått binda honom ganska hårt så jag vet att han åtminstone lyssnar på mig när han 

är i skolan.  (Margareta) 

Margareta menar att alla vuxna konsekvent måste säga till eleven när han ”pratar och surrar för 
mycket". Hon anser att eleven behöver lära sig att det inte bara är han som bestämmer. 

Att finna in sig i, inte en rangordning, men vi är tillsammans en grupp och alla är lika viktiga. 

(Margareta) 

Margareta upplever att eleverna lyssnar på henne på ett tillfredsställande sätt och gör som hon 
säger och följer hennes anvisningar. Däremot är hon uppgiven inför hur svårt det är att få 
eleverna att lyssna även på andra vuxna när hon inte är med. Övningsämnen, raster och 
fritidsverksamheten skapar återkommande problem. Eleverna uppfattas som oförskämda och 
styrande. Margareta försvarar eleverna och menar att pedagogerna behöver vara mer bestämda. 
Hon beskriver den processen som en lång och segdragen kamp. Kollegorna är ibland 
oförstående och förstår inte riktigt hur det kommer sig att eleverna lyssnar på Margareta men 
inte på någon annan: 

Vi knyter band olika till olika barn. Men jag har ju jobbat för min kontakt med barnet. "Han 

lyssnar alltid på dig, varför då?" Den diskussionen har väl vi ibland. Men jag har inte fått det 

alldeles gratis. (Margareta) 

Enligt Margareta krävs alltså ett bestämt bemötande från varje pedagog för att eleverna ska lära 
sig att lyssna. Det är varje pedagogs ansvar att etablera den kontakten. Det är även viktigt att 
eleverna förstår att man ska lyssna på alla vuxna, inte bara på Margareta under lektionstid. 

Birgitta anser att det är viktigt att sätta ramarna på ett tydligt sätt. Hon anser att det ibland är 
viktigt att man visar vem som är vuxen och vem som är barn, exempelvis om en elev inte vill 
utföra skolarbetet. Isabell vill främst vara en förebild för eleverna och sprida en positiv 
stämning. Hon har lärt sig att eleverna med autism lätt smittas av omgivningens sinnesstämning: 

De är väldigt bra på att ta efter vissa beteenden. Om du är lite så vrång och arg, då tar de 

efter det. Men om du är mer lugn och glad så tar de efter det också. Fast man säger att barn 

med autism har svårt att imitera. Men det gör de faktiskt. (Isabell) 
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Samtidigt beskriver hon sig själv "lite motsägelsefullt, som en auktoritet. De vet vem som 
bestämmer härinne". Hon menar att eleverna verkar tycka det är skönt att det finns någon som 
vet allt. Det innebär att Isabell måste sätta sig in i reglerna även på fritids och alltid se till att ha 
koll på läget. 

Att vara en auktoritet innebär inte samma sak som att alltid bestämma, för Isabell. Hon undviker  
"maktkamper med eleverna". Veronica är starkt kritisk till hur vuxna utövar makt mot barn i 
samhället: 

Jag är oerhört, oerhört skrämd över vilken ofantlig makt lärare har. Alldeles för skrämmande 

vilken makt lärare har över barn. Och det finns en sån norm i samhället att vuxna har makt 

över barnen. Och att lärare också har makt över barn. (Veronica) 

Sara började sin yrkesbana i en väldigt sträng gruppbostad och berättar att hon utvecklats från 
att "ha varit väldigt fyrkantig, för det var det jag fick lära mig, ordning och reda, konsekvenser 
och även bestraffningar". En utgångspunkt i boendet var att "inte lyssna på de boende för  
mycket och de ska inte få som de vill, och det är vi som bestämmer." Idag står hon för helt 
andra värderingar och beskriver hur sårbara relationerna kan vara gentemot eleverna: 

Min erfarenhet är också att de här personerna är otroligt lättstötta eller lättkränkta, och det 

är väldigt svart eller vitt. Så har man någon gång... de har tappat förtroendet för en och känt 

sig kränkta så är det nästan kört. Jättesvårt att återvinna. (Sara) 

Isabell beskriver en incident som illustrerar hur ”fel” man kan tolka en tillrättavisning och som 
elev känna sig utsatt och kränkt: 

De kan även misstolka saker. Det var en pojke som cyklade och cyklade iväg. Men han fick 

inte för han cyklade för fort. Då tar personalen hans luva och han ramlar. Då åker han hem 

och berättar för mamma "hon knuffade mig". Det var två olika berättelser om samma 

händelse. Han upplevde det så. Jag försökte säga att om han upplevde  det så, då är det så, 

utifrån hans perspektiv. Han förstod inte syftet, utan bara att du knuffade honom. (Isabell) 

Historien säger något om hur vi behöver anpassa ”gränssättningen” till elevernas 
förståelsehorisont. Vi måste kunna förklara syftet även till en elev som har svårt att skifta 
perspektiv. 

Isabell tar upp ett känsligt ämne och resonerar kring möjligheten att eleverna lyssnar och gör 
som de blir tillsagda för att de är rädda. Hon vill att eleverna ska komma glada till skolan och 
göra saker för att de vill de och ”inte för att Lisa sa det och Lisa blir arg annars”. Hon menar att 
hela strukturen och pedagogiken faller om eleverna samarbetar och följer planeringen för att de 
upplever rädsla: 

ISABELL: De ska inte vara beroende av andra människor. Utan försöka sträva efter att de blir 

så självständiga som möjligt. Ibland är de istället rädda för vissa assistenter, för att dom 

höjer rösten. Vissa är ljudkänsliga. Eller om man tittar jättesträngt på dom. "Då måste jag 

passa mig" liksom. Då handlar det om att rädda sig själv. Man vill aldrig utsätta sig för en 

obehaglig situation. Och  de  fungerar precis som vi. "Jag gör såhär för annars blir det lite 

obehagligt". Jag tror de känner det. 

ERIK: Om vi hittar på en skola, där alla lärare är stränga eller på gränsen till för 

hårda och eleverna är rädda till och från – hur tror du det påverkar elevernas 

beteende?  
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ISABELL: Jag tror de skulle klara sig ganska bra, de skulle göra precis... med problemet är 

när dom kommer utifrån den där situationen. Du kan aldrig förankra eller vidmakthålla ett 

bra beteende om det inte kommer inifrån. Så när du har nånting utanför, en person som 

reglerar ditt beteende. Om den personen inte finns i verksamheten, då kan du göra precis 

vad du vill.  

Ingen skola skulle öppet säga att de arbetar med bestraffningar. Men skarpa tillsägelser och 
höjda röster kan  mycket väl fungera bestraffande. 

Testa 
Under intervjuerna diskuterar pedagogerna olika sätt som eleverna "testar" på. Diskussionerna 
uppkommer främst när samtalet handlar om hur eleverna agerar gentemot vikarier eller när de 
försöker slippa undan skolarbetet eller på andra sätt avviker från skolans regler. Återigen skiljer 
sig åsikterna mellan pedagogerna. Vissa anser att eleverna aktivt testar gränserna och spelar ut 
personal som inte känner till alla rutiner och regler. Andra förklarar beteendet som brist på 
förståelse eller ett sätt att se hur personer reagerar. 

Margareta menar att hennes elever testar gränser precis som vilka barn som helst. "Naturligtvis 
har dom ett handikapp men jag tycker jag ser jättemycket saker som jag kommer ihåg och 
gränser jag satte på dagis."  

Man kan gå runt och fråga tills man får rätt svar, någon som inte riktigt uppmärksammat 

eller förstått varför man har en speciell gräns då. Så det kan dom ju gå runt och fråga tills 

dom får det dom vill. Men då ”sähär har vi ju sagt, såhär måste vi ju göra, det har jag sagt 

nej till, då får du inte gå runt och fråga så här. Har ja sagt nej då betyder det nej hos alla 

andra också. (Margareta) 

Margareta upplever det som att eleverna försöker hitta en lucka, en lärare eller assistent som 
inte riktigt har rätt kunskap. Hon beskriver eleverna som envisa och väldigt måna att få det på 
sitt sätt. Det här beteendet är enligt henne ett sätt att testa gränserna.  

Nä, jag tycker dom kan vara väldigt, väldigt envisa i sitt sätt att testa gränser. Absolut. Och 

funkar det, så går det. Och hela tiden måste man undra, förstår dom verkligen det jag 

menar? Förstår eleven vad jag är ute efter? Ibland får jag ett litet sånt snett leende och då 

tänker jag att han har nog i alla fall förstått, men provar och testar. De testar ju mig också. 

Och jag vet naturligtvis inte allt. Jag tycker det är väldigt, väldigt envisa barn. Vill gärna 

försöka få det på sitt sätt. (Margareta) 

Kerstin upplever att eleverna testar i den meningen att de kan bli bekväma med sin 
kommunikation. En elev som har lärt sig att kommunicera med bilder kan exempelvis göra sig 
förstådd med andra medel när det är en vikarie på plats: 

Och ser eleven att det kommer en ny person, går han och hämtar den, tar den i handen, och 

går och pekar på allt. Personen i fråga blir ju jätteglad att han vill prata med mig: men i 

långa loppet så stjälper  vi ju eleven för då utvecklar han ju inte sitt riktiga språk. 

Men då är han smart och vet att den här personen är ny. Ibland så tror jag de är smartare än 

vi är. (Kerstin) 
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Kerstin förklarar det med att eleven är bekväm, det går ju mycket snabbare att kommunicera på 
det sättet. 

Isabell är skeptisk till fenomenet att eleverna testar nya personer: 

Men jag tror att de nya personerna är väldigt otydliga. De vet inte hur man presenterar vissa 

saker. Man kanske inte vet att man ska jobba från vänster till höger. Då blir det fel för 

eleven. Då vill han inte göra det. Att prata för mycket är ett annat misstag. Vikarierna brukar 

säga att "han testar mig". Det handlar inte om att testa  utan om att de känner sig lite 

förvirrade. Vikarierna gör inte som vi brukar. Det finns lite skillnader. De säger inte samma 

saker som den vanliga fröken. Vikarien frågar på ett annat sätt. Så det är det som skapar 

förvirring. (Isabell) 

Isabell beskriver även att det brukar fungera bra när det är vikarier på skolan. Bara eleverna får 
tydlig information och lite tid på sig att smälta den nya personen. Vid varje arbetsbänk finns 
enkla arbetsbeskrivningar som vikarierna kan läsa och följa, som en lathund. Även Sara och 
Lena beskriver hur deras elever med autism följer rutinerna och planeringen trots att de får stöd 
av vikarier. 

Veronica resonerar kring vilka strategier eleverna har för att slippa arbeta med skolarbetet: 

VERONICA: När det tex kommer in nya människor, nya vikarier, ny personal – så försöker 

dom hitta på en massa  - ”du ska klippa och sen ska du göra så här och sen så här”. Och  då 

sitter den nya personalen där och ”ok". Så dom försöker ju, där kan dom utnyttja saker och 

ting. 

ERIK: Hur tror du dom tänker då? Om man tänker utifrån det man vet om autism 

och hur svårt det kan vara att läsa andra personers tankar och så. Hur tror du dom 

tänker? 

VERONICA: Jag vet inte... (tvekan). Det är spännande precis som du säger. Då tror jag ju 

liksom, det är väl ofta så här väldigt konkreta saker som vi väldigt ofta har tjatat om att dom 

ska göra, saker de ska göra på egen hand för att dom kan. Så dom har ju en väldigt gedigen 

erfarenhet, jag tänker tex på dagboken. Dom vet att dom ska själv klippa sina bilder. Och 

sen då kommer en personal utan den insikten, kanske inte har märkt, kanske  bara testar - 

”vet du vilka regler?”. 

Veronica syftar på stunden i slutet av varje skoldag då eleverna själva klipper ur bilder och 
klistrar in dem i dagboken. Veronica berättar att det finns vissa förväntningar på varje elev, tex 
att man ska klippa ur alla bilder själv men får hjälp med klistret. Assistenterna har koll på vilken 
hjälp varje elev behöver och ska få. Däremot kan ju inte en vikarie ha kunskap om alla elever på 
det sättet. I det läget menar Veronica att eleverna testar ny personal för att se om de har kolla på 
reglerna i syfte att få lite extra hjälp. 

Veronica fortsätter resonemanget och konstaterar vilka svårigheter samma elev kan visa i andra 
situationer: 

För visst, vi har ju samtidigt de här barnen som kan luras och så, som kan bli oerhört 

besvikna och arga och frustrerade över att jag kanske säger att ”det är spöket Laban som 

gömt din väska”. ”Hur kan du säga så? Spöket Laban är en sagofigur. Spöket Laban finns 

inte. Finns bara ritad i böcker. Du kan inte säga att spöket Laban... och varför gör du det?” 

Och ännu en vecka  efter kan komma och säga ”hur kunde du säga så?” 
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Veronica vidhåller alltså att eleverna i någon mening "luras" i samspelet med vikarien. Men hon 
beskriver samtidigt hur samma elev kan ha en oerhört bokstavlig och låst verklighetsuppfattning 
utan social förståelse för den ironiska kommentaren. 

Lena ger ytterligare en tolkning av elever som agerar annorlunda mot vikarier än mot den fasta 
personalen som eleverna känner väl. Hon beskriver elever som blivit svikna av vuxna och av 
sociala skäl har svårt att lita på andra människor. Det kan ta lång tid att arbeta upp ett förtroende 
och tillit. 

Men det har förstås inte en vikarie gjort som varit här ett par dar. Då tycker man mer att 

dom kanske  tränger sig på och kanske inte riktigt förstår orsaken till varför en utav oss är 

borta. Utan tycker mer att en vikarie kommer och klampar in. Att det är vikariens fel att nån 

är borta. Den har liksom tagit dens plats. Att man inte riktigt inte förstår att den är ju sjuk 

eller bortrest. (Lena) 

Enligt Lena skulle motståndet alltså kunna bero på att eleven inte litar på den främmande vuxna 
personen. Det som skulle kunna framstå som ett utstuderat testande kanske egentligen handlar 
om brist på tillit. 

Isabell kan se vissa situtioner när eleverna trots allt testar personalen. Hon menar att 
promenaden kan vara ett sådant tillfälle då eleverna vet exakt vad det är som gäller. En elev har 
tidigare haft svårt att gå tillsammans med personalen utan istället sprungit iväg mot centrum. 
Med hjälp av en social berättelse och ett gemensamt bemötande har personalen kommit til rätta 
med problemet.Men om det är en ny vikarie som ska gå promenaden händer det fortfarande att 
eleven springer. Isabell förnekar att det handlar om hur vikarien presenterat promenaden eller 
använt den sociala berättelsen: 

Nej. Utan handlar om att se andras reaktioner. Hur reagerar han, kommer han bli jättearg? 

Dom pratar mycket om ilska. "Hon blir arg när jag gör såhär". Många som tycker det är 

jätteroligt när någon blir arg eftersom de uppfattar världen lite annorlunda. Men dom 

reagerar precis likadant som vi när dom möter nya människor. Vi försöker lära känna nya 

människor. På olika sätt. Vad är han intresserad av? Vad kan vi prata om? De gör det mer på 

ett handlingssätt. (Isabell) 

Isabell är alltså generellt kritisk till begreppet testa men kan se situationer där eleverna testar 
vilken reaktion de skapar. 

Pedagogiska hjälpmedel 
Pedagogerna tar upp olika sätt att hjälpa eleverna att utveckla och kompensera för svag ToM. I 
stora drag handlar det om att bemöta svårigheterna muntligt och med traditionella metoder 
jämfört med visuell och anpassad kommunikation.  

Margareta har svårt med eleverna som ibland hamnar i konflikter under rasten. Hon försöker 
lösa det med traditionella samtal: 

Ibland kommer det en lärare och säger att han varit lite hårdhänt där borta vid 

sexåringarna… även om vi nästan alltid är med på rasterna. Jag har pratat med honom om 

fotboll att han inte ska försöka bli så arg och om han blir arg, komma in och be om hjälp. 

(Margareta) 
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Birgitta beskriver en återkommande situation i matkön då en av eleverna kommenterar lärarnas 
utseende och ger lite opassande komplimanger. Birgitta har haft samtal med honom och försökt 
få honom att förstå. Tidigare forskning har ju visat att en svag ToM kan förklara delar av 
kommunikationsproblematiken som är en del av autismen (Baron-Cohen, 2001). Hon nämner 
inte att de arbetat pedagogiskt med visuella hjälpmedel för att underlätta kommunikationen. 
Birgitta beskriver hans spontana kommenter efter dessa samtal: 

 ”Jag ska bli som Stieg Larssons Män som hatar kvinnor. Jag ska inte tycka om nån, säga nåt 

till nån”. Då  sa jag att ”snälla, det ska du inte alls, du ska fortsätta tycka flickor är vackra 

och fina, men du ska inte säga de här kommentarerna till dem” (Birgitta) 

Veronica beskriver hur hon regelbundet arbetar med sociala berättelser. Exempelvis har de fått 
en elev på tidig utvecklingsnivå att sluta spotta på golvet med hjälp av bilder i en social 
berättelse. 

Vi visar bild på ”du får inte spotta golvet, du ska svälja”. Han ser glad ut när han gör rätt. 

(Veronica) 

Även Isabell använder regelbundet bilder och visuella hjälpmedel. Hennes utgångspunkt är att 
alla kan lära sig med rätt verktyg. Målet är att ge varje elev chans att få göra rätt från början. Det 
är viktigt att eleverna vet vad som förväntas av dem.  

För oftast hamnar vi i den situationen att man säger ”nej”, men vad betyder "nej"? Du får 

inte göra det just nu? Du gör fel? Vi säger saker vi egentligen inte menar och dom måste lista 

ut det – vad menar hon? (Isabell)  

Hon beskriver att eleverna visar stor ”respekt” för exempelvis sociala berättelser. Eleverna 
accepterar att det är den sociala berättelsen som gäller när de gått igenom den. Det är lättare att 
tolka och förstå ett skrivet och visuellt dokument än personalens flyktiga samtal.  

Lena berättar hur hon bemöter eleven med autism när han exempelvis “låser sig” på idrotten och 
inte vill ta sig igenom en tunnel: 

Jag har alltid med mig papper och penna, det gillar han när jag ritar en tunnel och hur han 

kryper genom den. Då kan han göra det! (Lena) 

Hon använder även papper och penna i efterarbetet, när hon tillsammans eleven bearbetar en 
svår situation.  

Vi brukar ritprata om det är nåt som hänt och gått snett. Då ritar vi upp vad som hände och 

hur omgivningen reagerade. Och sen även hur man önskar att han gjort istället. Ibland 

fungerar det ganska bra. Kommer du ihåg? Och  då kan han repetera nån lång harang och 

även visa att han förstår. Tex  i matsalen kanske  han har  tappat grejer... då kan vi rita upp 

det och ”om du bär med båda händerna ”. Då kan man sen ”kommer du ihåg?” i matsalen. 

Så svarar han båda händerna och är jättenöjd att han kommer ihåg. Då visar han även att 

han kommer ihåg den situationen när det gick snett. Vi kanske  tillsammans har lärt av våra 

misstag. (Lena) 

Lena visar hur hon med papper och penna hjälper eleven att lära sig av tidigare erfarenheter och 
undvika framtida misslyckanden. 
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Analys 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers syn på bemötande gentemot elever med autism. 
Bemötandet ställs i relation till elevers eventuella brister i “theory of mind” och svårigheter att 
sätta sig in i andra personers tankar och känslor. Studien undersöker hur pedagoger beskriver 
och tolkar utmanande beteenden samt hur pedagogerna anpassar sin undervisning och sitt 
bemötande. 

I analysen speglas intervjuresultaten i relation till tidigare forskning om "theory of mind" (ToM) 
och attributionsteori. Analysen försöker besvara studiens två forskningsfrågor (överskrifter 
nedan i analysen). Pedagogernas yttranden sätts i ett sammanhang och tolkas i relation till 
kognitiva teorier. Jämförelser bygger delvis på tolkningar av forskningsresultat kring ToM. 
Anledningen att tidigare forskning behöver tolkas är att det fattas forskning utifrån ToM och 
bemötande. Analysen innebär till viss del en överföring av kunskap om ToM från experimentell 
psykologi till praktiskt bemötande. Analysen ställer pedagogernas resonemang mot forskning 
och försöker på så sätt belysa om verksamheterna anpassas till en annorlunda ToM och hur 
elevers beteende tolkas. 

Hur beskriver och tolkar pedagoger i särskolan 
elevers utmanande beteenden i relation till 
"theory of mind"? 

Flera av pedagogerna betonar kraftigt vikten av att inte utgå från sig själv i mötet med elever 
med autism. De betonar skillnader i sättet att uppleva och tolka verkligheten och ser tydliga 
risker med att bedöma elevernas beteende utifrån hur man själv fungerar och tänker. 
Pedagogernas resonemang pekar mot den fundamentala svårigheten att vara empatisk mot en 
person med annorlunda empati. Vanligtvis bygger vår empati på att vi utgår från hur vi själva 
skulle vilja bli bemötta. I mötet med personer med en annorlunda tankestil och inlevelseförmåga 
ställs vår empatiska förmåga på prov. 

Krokodiltårar och provokation 

I arbetet med elever som har en annorlunda social förståelse är det viktigt att omgivningen kan 
förstå och tolka elevernas beteende på ett korrekt och icke-dömande sätt. Men det verkar inte 
räcka med en teoretisk kunskap kring kognition eller utgångspunkten att inte utgå från sig själv. 
Intervjuerna visar hur lätt det är att ta till de bekanta tolkningsmönstren och utgå från 
traditionell barnutveckling.Trots att Lena, Sara och Birgitta uttryckligen undviker att förstå 
elevernas beteende utifrån sin egen tankestil visar de tre dialogerna som återges i resultatet hur 
svårt det är att praktiskt tillämpa den kunskapen. På olika sätt återvänder pedagogerna till 
traditionella sätt att formulera barnbeteenden. Gruppen använder ord som "krokodiltårar", 
"retas", "få igång" och "provocera" för att beskriva och förstå elevernas beteende. Vid närmare 
eftertanke blir Sara och Birgitta osäkra på sina resonemang. Lena läser inte in några mentala 
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processer i retbeteendet. Istället ser hon det som att reaktionerna och känslosvallen är 
drivkraften. 

Dahlgren (2007) argumenterar för att personer med autism och brister i ToM troligen inte 
medvetet provocerar personer i sin omgivning, eftersom det skulle förutsätta en förmåga att leva 
sig in i andra personers tankevärld. På ett allmänt plan håller pedagogerna Lena, Sara och 
Birgitta med om denna analys, och är kritiska till att låta sig bli provocerade och utgå från att en 
utmanande elev "jävlas". Trots denna utgångspunkt, använder de en retotik för att förklara och 
förstå eleverna som bygger på att de är medvetna och provokativa.  

Forskning utifrån attributionsteori och utmanande beteenden har visat samband mellan 
personalens tolkningar och graden av hjälpsamhet. Dagnan och Cairns (2005) visar i sin studie 
hur personal som anser att personerna medvetet kan styra över och kontrollera sitt utmanande 
beteende även är mindre hjälpsamma. Tankar som "han djävlas bara" eller "han vet exakt vad 
han gör" påverkar omgivningens hjälpsamhet negativt. Pedagogerna tillskriver i dessa passager 
eleven ansvar och ser inte omgivningens påverkan av beteendet. De ser inte beteendet som ett 
uttryck för en brist i miljön eller strukturen. Weigel et al (2006) presenterar tecken som tyder på 
att personalen inte anser att det utmanande beteendet ligger innanför deras påverkan, vilket 
stämmer överens med pedagogernas resonemang.  

Att tolka beteende som kommunikation 

Det är intressant att se hur några av pedagogerna väljer att tolka elevernas beteende som 
kommunikation. Alla människor kommunicerar förstås genom vad vi gör och vårt kroppsspråk 
och gester. Det kan vara både medveten och omedveten kommunikation (Peeters, 1998). 
Skillnaden är att personer med autism har en kommunikativ funktionsnedsättning och därför i 
mindre utsträckning använder en medveten och riktad kommunikation. Isabell och Lena ger 
uttryck för en förståelse av enväldigt direkt kommunikativ stil, som stämmer överens med 
Hejlskov Jørgenssons (2009) idé att "motivet ligger närmare handlingen än vad vi tror" för 
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (s. 74). Hejlskov Jørgenssons 
argumenterar för att dessa personer sällan har baktankar med sina beteenden, främst för att de 
saknar de kognitiva förutsättningarna för att kunna vara beräknande och manipulativa. Överlag 
verkar Lena förstå elevens kommunikation på ett väldigt direkt sätt. Hon uppfattar exempelvis 
elevens beteende som en spegling av vad han tycker är roligt just för stunden i motsats till ett 
beräknande sätt att slippa skoluppgiften när han leker med suddgummit.  

Kerstin har en annan utgångspunkt och menar att eleverna är "smartare än vi" och att de på ett 
medvetet sätt slarvar med sin kommunikation med exempelvis vikarier. Hon verkar anse att 
eleverna är beräknande i hur de väljer att kommunicera, eftersom hon anser att eleverna väljer 
hur de ska kommunicera beroende på mottagaren. Det stämmer säkert att eleven emellanåt är 
bekväm. Men en alternativ tolkning skulle vara att eleven faktiskt inte förstår att även vikarien 
förstår bildkommunikationen. Det skulle kunna röra sig om ett generaliseringsproblem som 
bottnar i svag ToM. Kommunuikationen är dessutom en tvåvägsprocess där mottagaren måste 
förvänta sig och uppmuntra till kommunikation. Sannolikt gör inte en vikarie det på samma sätt 
som den ordinarie personalen.  
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Elever som manipulerar och testar? 

Synen på elevernas medvetenhet aktualiseras även när pedagogerna diskuterar elevernas 
strategier för att slippa skolarbetet. Margareta, Kerstin, Veronica menar att eleverna på olika sätt 
testar personalen, medan Isabell, Sara, Lena och Birgitta är skeptiska till uttrycket. Veronica är 
ytterst välformulerad under intervjun och ger snabba och raka svar. Den enda gången hon tvekar 
och kommer av sig lite är när vi samtalar om eleverna som testar ny personal. När man skrapar 
lite på ytan är det svårt att få ihop det – hur medvetna är egentligen eleverna i dessa situationer 
då vi uppfattar att de testar omgivningen? Sodian och Frith (1992) kan visa hur svårt personer 
med autism har att lura andra personer. Däremot klarar samma personer att sabotera för en 
annan person. Vilken kognitiv funktion är det som eleverna använder när de testar den nya 
läraren? En tolkning är att eleven räknat ut att den nya läraren sannolikt inte känner till alla 
regler och utifrån den analysen lurar personen. Den processen skulle kräva både insikt i vad en 
annan person vet och förmåga att ändra andra personers föreställningar. Yirmiya, Solomonica-
Levi och Cory Shulman (1996) menar att bedrägeriet är det kognitivt mest utmanande, just 
därför att det kräver en medvetenhet om den andra personens föreställning och en förmåga att 
förändra denna föreställning. Huruvida den enskilda eleven är kognitivt förmögen till begrägeri 
är utifrån denna studie omöjligt att säga. Utifrån forskning kring autism och bedrägeri och 
berättelsen om spöket Laban verkar det osannolikt. Samma elev som antas vara strategisk och 
uträknande har enorma svårigheter att förhålla sig till ett ironiskt skämt. Bland annat Happé 
(1994) menar att svårigheten att förstå ironi är kopplat till brister i ToM, eftersom ironi bygger 
på att kunna skilja mellan det som sägs och det som menas. Det är intressant att en erfaren och 
kunnig pedagog utgår från att eleven varierar såpass mycket i sin kognitiva flexibilitet. Om 
eleven i själva verket inte alls är så beräknande innebär det att han blir bemött på ett felaktigt 
sätt. Eleven riskerar att oskyldigt bli beskylld för att vara manipulativ. 

Margareta beskriver eleverna som väldigt envisa i sitt sätt att testa gränserna. Hon berättar att 
eleverna går runt och frågar all personal i syfte att få “rätt” svar. Det framstår mer som brist på 
tydlighet, när eleverna behöver fråga alla för att känna trygghet i vad som gäller. Elever med 
annorlunda ToM räknar sannolikt inte automatiskt ut att reglerna gäller hos alla. Att fråga alla 
pedagoger blir ett sätt att "testa" vad som gäller. Elever med en annorlunda ToM kan lätt 
uppfattas som både envisa och egocentriska (Dahlgren, 2007). Frågan är hur man förhåller sig 
till det. 

Isabell underlättar för eleverna genom att fungera som en "auktoritet" och vara den som vet allt 
och bestämmer i klassrummet. Hon är kluven till rollen men kan se fördelar. Hennes tydliga roll 
gör att eleverna slipper räkna ut vem som vet vad, vilket kan vara utmanande och 
energikrävande med brister i ToM. Istället vet de var de ska vända sig om oklarheter dyker upp. 
Bemötandet är genomtänkt och anpassat för elever med autism och brister i ToM, eftersom det 
kan vara svårt med svag ToM att veta vem som vet vad (Baron-Cohen, 2001). 

Isabell menar att eleverna rent generellt inte testar ny personal utan elevernas eventuellt 
förändrade beteende beror snarare på den förvirring och otydlighet som ny personal automatiskt 
innebär. Även Sara och Lena framhåller att eleverna med autism arbetar precis som vanligt om 
det är vikarier på plats, givet att de får anpassat stöd och får arbeta som vanligt. Trots att Isabell 
är skeptisk till begreppet "testa" anser hon att eleverna exempelvis testar vad som händer när de 
är på promenad. Isabell menar att det är reaktionerna som eleverna är ute efter, mer än ett 
manipulerande. Isabells tolkning är alltså inte att eleven springer för att undersöka om man får 
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springa till centrum med just den här vikarien, vilket skulle passa med den traditionella bilden 
av att testa gränserna. Att eleverna är fascinerad av ilska skvallrar om en väldigt annorlunda 
social upplevelse. De verkar inte som att eleverna ser bakom uttrycket och tolkar in mentala 
processer i ilskan. Istället verkar de fascinerade av de roliga ansiktsuttrycken. Att testa i det här 
sammanhanget kanske handlar om ett undersökande av orsak och verkan. Vad händer om 
eleven springer mot centrum? Blir assistenten arg? Det påminner lite om små barn som 
utforskar strömbrytaren och tänder och släcker ljuset. Dahlgren (2007) menar att personer med 
autism förstår andra människor baserat på vad de gör snarare än varför de gör det. Det ställer 
krav på ett konsekvent bemötande, där omgivningen agerar på ett gemensamt sätt. Utifrån det 
perspektivet är det viktigt att vikarier får ta del av ett förhållningssätt. Samtidigt krävs en 
förståelse för risken att det uppstår en otydlighet med personal som inte är insatt. När eleven 
springer beror det på bristande struktur, snarare än att eleven “busar” och “testar gränserna” 
enligt detta synsätt.  

En alternativ tolkning skulle vara att han faktiskt vill till centrum, vare sig mer eller mindre. 
Vanligtvis kanske assistenten fungerar som ett reglerande hjälpjag som med den sociala 
berättelsen och ett visst sätt att bekräfta eleven lyckas få eleven på andra tankar och bromsa 
impulserna att springa mot centrum. Episoden med promenaden kan alltså tolkas på åtminstone 
tre sätt: eleven testar gränserna, eleven undersöker reaktionerna och eleven kommunicerar en 
önskan.De olika sätten att tolka episoden resulterar i olika bemötanden. 

Det tre pedagogerna som föreslår att eleverna testar gränserna (Kerstin, Veronica och 
Margareta) förespråkar samtidigt ett konsekvent bemötande. Kerstin pekar på att alltid "jobba 
igenom" situationen och inte backa från krav. Veronica är konsekvent med att eleverna ska 
arbeta färdigt med skoluppgifterna innan eleven får fortsätta till nästa aktivitet. Margareta 
betonar vikten av att vara konsekvent och bestämd. Det är främst Lena, Sara och Isabell som är 
kritiska till begreppet testa. De tre pedagogerna framhåller samtidigt ett flexibelt bemötande och 
anpassar ständigt kravnivån till elevernas dagsform. De framhåller sitt eget ansvar när eleverna 
inte följer planeringen och reflekterar över varför samspelet inte fungerar. Har de presenterat 
uppgiften på fel sätt? Är eleven helt ointresserad av uppgiften? Isabell tolkar "testandet" som ett 
undersökande och i förlängningen som ett utslag för brister i verksamheten. Eleven har frågor 
som pedagogerna inte besvarat på ett tillfredsställande sätt.  

 

Sammanfattningsvis är flera pedagoger noga med att inte tolka eleverna utifrån sin egen 
tankestil. De försöker att inte tolka elevers utmanande beteende som att “de jävlas” eller 
“provocerar”. Samtidigt använder samma padagoger väldigt närliggande uttryck när de själva 
beskriver konkreta och utmanande elevsituationer. Pedagoger använder uttryck som 
“krokodiltårar” och “retas” i beskrivande syfte. Dessa uttryck antyder att de tillskriver eleverna 
hög grad av medvetenhet i de specifika situationerna. Pedagogerna skiljer sig i om de anser att 
eleverna “testar” personer i sin omgivning. Det går att tolka ett “testande” beteende på olika 
sätt. Jämförelser med forskning kring autism och ToM visar att personer har svårt att luras 
medvetet. 
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Anpassar pedagoger i särskolan 
undervisningssituationer och bemötande 
utifrån elevers eventuella brister i "theory 
of mind" och i sådana fall på vilket sätt? 

Anpassad kommunikation 

Pedagogerna ger en rad exempel på olika sätt att anpassa verksamheten för elever med 
annorlunda inlevelseförmåga. I många fall beskriver de en fungerande pedagogik utan att aktivt 
reklektera över på vilket sätt den knyter an till en svag ToM. Begreppet ToM användes aldrig 
uttalat under intervjuerna vilket såklart delvis förklarar varför inte pedagogerna använder det 
begreppet. Men det kan även bero på att pedagogerna hittat en effektiv undervisning, utan att 
den är förankrad teoretiskt. Birgittas beskrivning av hur de arbetar med kontaktboken är ett 
exempel på detta. Metoden fungerar bra enligt Birgitta och fungerar som ett samtalsstöd. 
Däremot anknyter hon inte till varför eleverna behöver detta stöd. Forskning har visat att en 
annorlunda ToM gör det svårt att räkna ut vad andra personer vet (Howlin, Baron-Cohen och 
Hadwin, 2001). Det kan innebära  konkreta problem att som elev veta vad klasskamraterna och 
lärarna redan vet vid samlingen. Baron-Cohen (2001) menar att svag ToM även kan leda till 
svårigheter med turtagning. Birgitta strävar efter att eleverna ska lära sig "att lyssna på varandra 
och prata en i taget" vilket för mig framstår som oerhört utmanande för en elevgrupp med 
autism. Särskilt som kontaktboken är det enda konkreta stödet. Birgitta beskriver trots detta att 
eleverna gör framsteg och lär sig turtagning runt samlingsbordet.  

Ett sätt att anpassa sin kommunikation i relation till elever med brister i ToM är att "spela dum". 
Kerstin beskriver att det är ett sätt att lära en elev att omvärlden inte automatiskt vet och förstår 
vad eleven vill och tänker. Veronica ger exempel på en motsatt strategi när hon berättar hur hon 
tolkar den frustrerade eleven. Istället för att spela dum försöker hon räkna ut vad eleven är ute 
efter och på så sätt skapa lugn. Båda strategierna är anpassade för elever med svag ToM, fast på 
olika sätt. I ett lugnt tillstånd är det utvecklande om eleven får ta kommunikativa initiativ och 
gradvis lära sig att uttrycka sig. Men i affekt finns det stor risk att det istället blir ett överkrav. 
På ett grundläggande plan kanske eleven inte ens lärt sig att man kan kommunicera vad som är 
fel. En svag ToM kan som nämnts tidigare innebära svårigheter att sätta sig in i vad andra 
personer vet. Det kan även resultera i att man utgår från att omvärlden redan vet det “jag” vet 
(Baron-Cohen, 2001). Ett sätt att tolka elevens frustration blir då – "dels är jag utan mitt 
favoritband och dessutom vet elevassistenten det och låter mig inte gå och hämta det". Då är 
Veronicas metod ovan ett stöd i kommunikationen. 

Isabell undviker medvetet ordet "nej" eftersom det kan vara utmanande för elever med svag 
ToM. Isabell menar att ett "nej" förutsätter att eleven kan räkna ut vad läraren vill att man ska 
göra istället, vilket jag anser verkar vara en rimlig tolkning av ToM även om det inte hittats 
konkret stöd för det i tidigare forskning. Med förebyggande insatser är det Isabells ambition att 
aldrig behöva hamna i det läget att hon måste säga "nej" och berätta att eleven gjort fel. Hennes 
förhoppning är att undervisa med en "felfri inlärning", där eleven aldrig misslyckas. 

Margareta och Lena kan representera två olika sätt att kommunicera med med en grupp elever. 
Margareta väljer ofta att sätta gränser inför hela gruppen medan Lena märker att eleven med 
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autism inte hänger med i den typen av kommunikation. En annorlunda ToM  kan skapa 
svårigheter att veta vad som är riktat till mig (Dahlgren, 2007). För att det ska fungera behöver 
mottageren förstå vad avsändaren vet och vad de övriga mottagrna vet och från det 
sammanhanget dra slutsatser om vad som gäller personen ifråga. Risken är att eleven utgår från 
att allt som sägs är riktat till mig eller att inget verkar gälla mig. Oavsett kan det leda till 
missförstånd. 

Under intervjun ger Margareta bilden att hon generellt utgår från en väldigt verbal pedagogik 
som kan bli olycklig i mötet med elever med autism (Peeters, 1998). Pojken som ibland blir 
hårdhänt med sexåringarna skulle sannolikt behöva något betydligt mer handfast än ett 
uppföljande muntligt samtal. Margareta beskriver även elever som upprepade gånger frågar alla 
vuxna pedagoger, vilket upplevs som tjatigt och utmanande för omgivningen där det också 
framstår som att det fattas tydlighet. Brister i ToM  kan leda till en bokstavlig förståelse av 
språket. Personer med autism tolkar ofta det som sägs i motsats till det som menades. Olika 
former av ironi och sarkasmer samt bildligt tal utmanar språkförståelsen (Baron-Cohen, 2001). 
Med en bokstavlig språkuppfattning riskerar meningen "nu är det bra" när Margareta 
tillrättavisar eleven att uppfattas på ett olyckligt sätt och eventuellt leda till fortsatta konflikter. 
På ett bokstavligt plan säger Margareta faktiskt att elevens beteende är "bra". 

Kravanpassning 

Stora delar av intervjuerna kretsar kring vilka krav omgivningen ställer och hur pedagogerna 
ställer dem. Jag anser att kravsituationer är intressanta eftersom de utmanar pedagogernas 
bemötande. Som lärare behöver man ta ställning till hur man ska hantera elever som inte vill 
samarbeta och följa planeringen eller i andra kravsituationer när eleven vägrar göra det som 
läraren förväntar sig. 

Med brister i ToM kan det sannolikt vara svårt att förstå varför man som elev förväntas svara 
mot lärarens krav och eventuellt göra något som man helt enkelt inte känner för. För att kunna 
svara mot krav på ett förväntat sätt krävs det att man kan anpassa sig till andra personers villkor. 
Dahlgren (2007) pekar på att en svag ToM formar en tankestil som utgår från personens egna 
villkor. Om man saknar en kognitiv flexibilitet kan krav därför framstå som helt orimliga. Det 
saknas svar på den grundläggande frågan varför ska jag göra som du säger? 

Det blir en pedagogisk uppgift att svara på den frågan. Det kan väldigt förenklat göras på tre 
olika sätt: genom belöning, genom radikalt individanpassade krav eller genom förtäckta hot. I 
korthet kan man alltså få eleven att göra det man vill genom att förstärka det positiva beteendet. 
Det ger svaret för att jag blir glad och ger dig en godisbit till frågan varför ska jag göra som du 
säger? En annan variant är att helt utgå från elevens egna livsvärld och anpassa all undervisning 
efter personens intressen. Det ger svaret för att jag vill och tycker det är kul. En tredje möjlighet 
är att vara auktoritär i sin ledarstil och uppnå följsamhet eftersom eleven vill undvika 
obehagliga konsekvenser om han inte lyssnar. 

Pedagogerna i denna studie beskriver olika förhållningssätt i relation till krav. Några är väldigt 
måna om att hålla sig till den ursprungliga planen medan andra är väldigt flexibla och måna om 
att inte tvinga eleverna till något mot sin vilja. Veronica beskriver hur eleverna måste bli klara 
med sina skoluppgifter för att sedan få gå på rast och Kerstin framhåller att pedagogerna alltid 
ser till att "jobba igenom" situationerna och inte backa i en kravsituation. Isabell förespråkar ett 
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"situationellt" förhållningssätt som på ett flexibelt sätt undersöker varför eleven inte vill 
samarbeta. 

Enligt Veronicas synsättet är det centralt att vara konsekvent med kravnivån. Annars uppstår 
enligt henne en stress när eleven försöker hålla fast vid de lägre kraven. Synsättet förutsätter en 
lång rad konstanter, alltså omständigheter som inte förändras mellan de olika arbetspassen. 
Veronica fäster eventuellt inte tillräcklig vikt vid elevens dagsform och framför allt elevens 
samspel med de olika assistenterna och vilken hjälp och stöd de ger. Sedan kan man dessutom 
ifrågasätta en kravnivå som skapar protester i två veckor. Är det rimligen för svårt och 
ansträngande? Man kan fråga sig varför eleven efter två veckors protester till slut genomför 
skoluppgiften. Är det på grund av en rolig belöning? Eller är det på grund av att eleven vill och 
tycker det är kul? Eller är det på grund av att eleven måste och det innebär mindre obehag att 
samarbeta? 

Sara gör en radikal kravanpassning och eliminerar skönlitteratur helt från svenskunder-
visningen. Det finns flera möjliga anledningar till varför hennes elev kan ha svårt att förstå 
syftet med skönlitteratur. Dels råkar han tycka om länder och flaggor och har svårt att motivera 
sig till att lära sig om andra saker. Dels kan skönlitteratur vara utmanande för en person med 
annorlunda ToM. Skönlitteratur bygger ju på att leva sig in i karaktärernas tankar, drömmar och 
känslor. Den kognitiva kapaciteteten behövs inte för att lära sig om länder och flaggor. Sara 
menar att eleven är helt omotiverad att läsa skönlitteratur men frågan är om inte Sara anpassar 
skolmiljön och verkligheten i stort för mycket? Kan man anpassa miljön för mycket? 

Å andra sidan kan man fråga sig om inte Kerstin anpassar skolmiljön i för liten utsträckning när 
hon exempelvis strävar efter att alla barn måste tycka om fingerfärg? För vem är det ett problem 
om ett barn inte tycker om fingerfärg? Barn som lärt sig att förstå andra människor kanske vill 
testa fingerfärgen trots att den känns obehaglig för att påverka fröken eller en förälder och på så 
sätt känna sig omtyckt och duktig. Med brister i ToM är det inte säkert att man gör saker för att 
glädja andra och då finns heller ingen bra anledning att lära sig  tycka om något som uppfattas 
som obehagligt. 

Sara beskriver hur hon är väldigt försiktig med att driva igenom krav som möter motstånd, 
eftersom hon anser att eleverna med autism lätt känner sig kränkta. Med annorlunda ToM och 
en bokstavlig förståelse kan det vara svårt att förstå att man har fel eller att det finns fler sätt att 
se på saken (Happé, 1994). Det kan i förlängningen leda till svårighet att förstå att man 
förväntas anpassa sig till en grupp och kompromissa. Det kan även vara svårt att förstå varför 
man förväntas göra som läraren säger. Utifrån de omständigheterna är det inte konstigt att man 
kan känna sig kränkt eller orättvist behandlad. 

En viktig aspekt i kravnivån är hur man kommunicerar och ställer kraven, oavsett om det är 
kunskapsinriktade eller mer sociala krav. Samtliga pedagoger berättar att de använder sig av 
visuella dagsplaneringar för att åskådliggöra hur dagen ser ut och skapa förutsägbarhet. Men i 
övrigt ser det väldigt olika ut hur de använder visuella och anpassade hjälpmedel. Isabell och 
Veronica återkommer ofta till hur de använder sociala berättelser och visuella förstärkningar. 
Även Lena nämner flera gånger hur hon ritar tillsammans med en elev i kommunikativt syfte. 
Kerstin pekar framför allt på en intensiv undervisning i kommunikation, vilket ger eleverna nya 
verktyg att förstå och göra sig förstådda. Birgitta nämner att de använder sociala berättelser när 
det behövs men under intervjun beskriver hon snarare ett muntligt, samtalsbaserat arbetssätt. 
Exempelvis hjälper hon en elev att ändra sitt beteende i matkön, men gör detta utifrån samtal. 
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Pojken i matkön illustrerar hur onyanserat och bokstavligt språket ibland kan förstås, vilket 
stämmer överens med forskning om autism och ToM (Happé, 1994). Samtalet verkar ge 
ledtråden att han gör fel och inte beter sig på ett förväntat sätt. Det är däremot tveksamt om 
samtalet gett honom nya strategier att ta kontakt och samspela med personer runt omkring 
honom. Birgittas samtal verkar resultera i att eleven jämför sig med "Män som hatar kvinnor", 
vilket troligen inte var Birgittas intention. 

Sammanfattningsvis anpassar pedagogerna undervisning och bemötande på en rad olika sätt. 
Mycket handlar om vad eleven vet och hur eleven har möjlighet att ta reda på information. 
Förmågan att mentalisera andra personers kunskap påverkar kommunikationen och samspelet 
utifrån regler. Kommunikationen är väl anpassad utifrån svag ToM. Pedagogerna “spelar 
dumma” för att locka till kommunikation och tolkar aktivt vad eleverna försöker uttrycka. Ordet 
“nej” framhålls som problematiskt. Pedagogerna förhåller sig olika till krav. En del anpassar 
fullständigt efter elevernas intresse medan andra vill utmana och därigenom utveckla tänkandet. 
Det finns skilda uppfattningar kring huruvida kraven ska anpassas flexibelt eller om eleverna 
behöver konsekventa krav. Pedagogerna skiljer sig i hur de använder pedagogiska hjälpmedel 
för att kommunicera och förenkla samspelet med elever med autism och brister i ToM. En del 
pedagoger använder främst verbal kommunikation vilket verkar utmana samspelet. 
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Diskussion 

Sperber (Baron-Cohen, 1995) jämförde förmågan att mentalisera andra personers tankar och 
känslor med fladdermössens ekonavigering. Barn börjar tidigt utveckla dessa förmågor och vi 
kan knappast minnas en tid innan vi kunde föreställa oss andra medvetanden. Livet utan ToM är 
kvalitativt annorlunda och påverkar hela samspelsmönstret med andra människor. Forskning 
visar att personer med autism har brister i denna grundläggande kognitiva funktion, vilket 
åtminstone delvis kan förklara symptomen vid autism. Samtidigt visar forskning att personer 
med autism inte helt saknar ToM utan att det rör sig om en glidande skala och en försenad 
utveckling (Happé, 1994, Yirmiya, Erel, Shaked och Solomonica-Levi, 1998 ). Det vore på sätt 
och vis enklare om man kategoriskt skulle kunna säga att personer med autism saknar ToM. Det 
skulle förenkla bemötandet och omgivningens förväntingar. Istället måste vi fråga vad just det 
här barnet kan mentalisera och hur barnet gör det. Det krävs tydligen en enorm kompetens från 
omgivningen för att kunna bemöta personer med autism på rätt sätt. 

Centralt är vilken medvetenhet vi tillskriver personen med autism. Vi behöver fråga oss om 
personen är medveten om hur beteendet påverkar andra personer. Saknas den medvetenheten 
har vi ingen rätt att skälla och tillrätavisa. Vi har ingen rätt att kritisera och klandra ett 
omedvetet beteende. Jag föreslår att man bör ha som regel att “hellre fria än fälla”. Är man 
osäker på om personen med autism medvetet “provocerar” andra i sin omgivning, gör man bäst 
i att undersöka om det finns bättre förklaringar. Pedagogerna i den här studien lär oss att det 
mycket väl kan bero på avsaknad av struktur eler otyldiga förväntningar. 

En återkommande situation i intervjuerna handlar om vad personalen vet om exempelvis rutiner. 
Det verkar finnas risker med att personalen reglerar vad eleven ska göra. När eleven blir 
beroende på det sättet, finns risk att det uppstår slitningar i samspelet mellan elev och vuxen. 
Det finns risk att pedagogerna i sig själva blir pedagogiska hjälpmedel. Eftersom människor är 
föränderliga och många gånger oförutsägbara för en person med autism, innebär det även att 
människor är otydliga som “pedagogiska hjälpmedel”. Med sociala berättelser, ritsamtal, 
bildscheman eller andra visuella hjälpmedel kan man överlämna en del av ansvaret till eleven 
och öka självständigheten. Det kan ge tydliga svar på vad eleven förväntas göra och i bästa fall 
varför man ska göra saker på ett visst sätt. 

Tre pedagoger anser uttryckligen att elever med autism “testar” omgivningen. De använder 
begreppet “testa” i meningen att elever försöker slippa undan vissa uppgifter och testar personal 
omkring sig för att undersöka om de kan stå emot. Dessa tre pedagoger anser att eleverna har en 
relativt klar bild av vad skolpersonal vet, om exempelvis rutiner och regler. Gemensamt är att 
pedagogerna anser att eleverna undersöker vem som vet vad för att kunna dra fördel av vissa 
kunskapsluckor. Dessa pedagogers verksamheter karaktäriseras sinsemellan av strikt struktur, 
ett bestämt bemötande och de anser att eleverna har en hög grad av medvetenhet i sina 
utmanande beteenden. En av skolorna använder dessutom pedagogiska hjälpmedel i liten 
utsträckning.  
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Jag tror det kan finnas ett kretslopp mellan dessa kvaliteter och i vilken utsträckning man 
använder begreppet “testa”. Om pedagogen utgår från att eleven testar och på olika sätt försöker 
manipulera för att slippa genomföra saker, kan det resultera i att man anser att det behövs en 
strikt struktur och en bestämd ton. Genom att alltid följa planeringen visar man då att det är 
vuxna som bestämmer och att det inte är någon mening att testa deras tålamod. Fattas det 
utvecklade pedagogiska hjälpmedel, blir det upp till varje vuxen att se till att eleven gör det som 
förväntas. Vuxna är ombytliga vilket föder ett behov hos eleven med autism att “testa vad som 
händer idag när jag springer iväg mot centrum”. Ett bestämt bemötande kan resultera i att 
eleven gör som den blir tillsagd för att undvika obehag. Givetvis förändrar även en person med 
autism sitt beteende om rädslan för obehag inte längre kvarstår, exempelvis om det är en ny, 
osäker vikarie som är med på promenaden. 

På ett sätt är det alltså ointressant att fråga sig om elever med autism “kan testa”. En möjlig 
slutsats är att barnen kan testa, men att det innebär ett meningslöst perspektiv. Synsättet innebär 
en sorts återvändsgränd. Hur bemöter vi en elev som ”testar”? Utifrån pedagogerna i studien är 
svaret att man måste vara konsekvent i kravnivån och inte ge efter. Med andra ord är det eleven 
som utgör problemet, som åtgärdas genom att eleven lär sig att det inte lönar sig. Om det finns 
ett samband mellan miljön och på vilket sätt eleven ”testar”, då bör snarare miljön förbättras 
och anpassas. 

En annan aspekt av ”testa” och andra liknande tolkningar (provocerar, retas etc.) är att det 
verkar vara en återgång till traditionell barnförståelse. För barn utan autism, som gradvis 
utvecklar sin ToM, är det helt naturligt och sunt att testa gränserna och se hur omgivningen 
reagerar. Det är ett sätt att lära sig förstå hur andra människor tänker och reagerar 
känslomässigt. Hur kommer det sig att pedagoger som egentligen inte anser att elever med 
autism ”provocerar” eller ”jävlas”, återvänder till just de förklaringarna i sina egna 
beskrivningar. Sara nämner att hon kört fast med sin elev och själv skulle behöva hjälp att ta sig 
vidare och bättre förstå hans beteende.  

Kan det vara så att vi återvänder till det bekanta när vi helt enkelt inte längre förstår? När 
kunskapen om autism och förmågan att praktiskt analysera inte räcker till för att förstå en 
komplex situation? Som pedagog är en del av uppdraget att göra eleverna begripliga. Man 
förväntas att kunna förklara beteendet på ett sammanhängande sätt. Om inte kunskapen räcker 
till för att skapa den förståelsen, använder man egna erfarenheter och traditionella 
uppfostringsbegrepp? Om den hypotesen stämmer, innebär det en direkt koppling mellan 
pedagogens kunskap och graden av anpassat bemötande. Det sambandet kan inte helt styrkas i 
denna studie, även om det finns tecken på det sambandet. 

Utifrån detta resonemang kan man formulera en ny definition av utmanande beteende. Jag tror 
att det mest krävande för personal som arbetar med autism är när de ställs inför situationer som 
är svåra att förstå och tolka. Våldsamt beteende eller andra typer av beteende som kan anses 
"problematiska" är de just därför att det är svåra att förstå. När vi förstår beteendet, finns också 
möjlighet att lösa det. Omvänt, när vi inte förstår beteendet, utmanar det vår förståelse och det 
finns risk att vi återvänder till oss själva och förklarar beteendet utifrån hur vi fungerar.  
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Den nya definitionen fokuserar begreppet på svårigheten att förstå och tolka beteenden: 

Utmanande beteende är beteende som utmanar omgivningens förmåga att tolka 

och förstå. 

Utgångspunkten är att beteende som är svårt att tolka och förstå är utmanande. Definitionen ger 
möjligheten att förändra miljön och förhoppningsvis förbättra samspelet och minska de negativa 
inslagen. Framför allt ger ökad kunskap om funktionsnedsättningen autism bättre möjligheter att 
acceptera ett annorlunda beteende och vara tolerant. När vi förstår beteendet, slutar det att 
utmana och provocera oss. 
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Framtida forskning 

Studiens teoridel visar att det fortfarande fattas forskning kring praktiska konsekvenser av en 
annorlunda "theory of mind". Den övervägande delen av forskning kring ToM bygger på 
experimentell psykologi. Observationer i naturliga miljöer och samspelssituationer av elever 
med autism skulle kunna ge intressanta uppslag. Framförallt samspelet i kravsituationer mellan 
pedagog och elev behöver studeras närmare. Det kan gärna kombineras med uppföljande 
kvalitativa studier. Den typen av undersökning kan belysa om det finns faktiska samband 
mellan den pedagogiska miljön och i vilken utsräckning eleverna tolkas som medvetet 
utmanande. 
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Bilagor 

BILAGA 1 

 

Inbjudan att delta i intervjustudie om elever med autism. 

Jag heter Erik Rundcrantz och studerar nu min sista termin på Stockholms universitets 
lärarutbildning. Min utbildningen är inriktad mot specialpedagogik och autism. I mitt avslutande 
examensarbete, på avancerad nivå, undersöker jag  relationer mellan särskolepedagoger och 
elever med autism. Studien undersöker pedagogernas sätt att hantera elevernas utmanande 
beteenden. 

Studien bygger på intervjuer med pedagoger som arbetar i särskolan och som har erferenhet av 
elever med autism i grundsärskolan. 

Målsättningen är att intervjuerna genomförs veckorna 16 och 17. Varje intervju beräknas ta 
maximalt en timme i anspråk. Tidsmässigt är jag helt flexibel och anpassar mig till er 
verksamhet.  

Intervjuerna kommer att spelas in med ljudupptagning för att underlätta efterarbetet och analys. 
All information kring skolor som deltar, namn på lärare och elever kommer att hanteras helt 
anonymt. All ljudupptagning sparas ytterst varsamt tills examensarbetet är formellt godkänt. Då 
raderas all information. Alla deltagare har möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan. 

 

Hälsningar, 

 

Erik Rundcrantz 

 



 

 

BILAGA 2 

Intervjuguide: 

Fas 1 
Kan du börja med att berätta om din utbildning? 
 
Kan du berätta om din pedagogiska erfarenhet? 
 
Kan du berätta om dina pedagogiska förebilder? 
 
Vad tycker du är viktigast i ditt pedagogiska uppdrag? 
 
Vilken roll har du gentemot eleverna? 
 
 
Fas 2 
Kan du beskriva din mest ”utmanande” elev? 
Den som är svårast att skapa en bra och fungerande relation med? 
 
Hur etablerar man en bra relation med den här ”utmanande” eleven? 
 
 
Fas 3 
Vad tycker du är ett bra bemötande? 
 
Vilka misstag riskerar man att göra som pedagog när man försöker etablera en relation med en elev 
med autism? 
 
 
Fas 4 
Bemötandet ställs ju lite på sin spets när eleven inte gör som vi vill - hur gör man när eleven 
vägrar? 
 
Hur påverkas eleverna när de får stöd och hjälp av vikarier? 
 
Hur gör eleverna för att slippa krav? 
 
Fas 5 
Upplever du att dina elever lär sig av sina misstag? 



 

 

BILAGA 3 

 

Tydliggörande pedagogik: 

”Personer som har diagnoser inom autismspektrumet, har brister i förmågan att avläsa och tolka 
signaler från både människor och den fysiska omgivningen. Det som skapar tydlighet för de flesta 
andra, räcker inte. Många har behov av en större tydlighet för att det som händer runt omkring dem 
ska bli begripligt. Många behöver också metoder och hjälpmedel som kan ge stöd i att tolka och 
kommunicera med omgivningen. 

För att skapa en begriplig omgivning, kan tydliggörande pedagogik vara en effektiv metod. För 
många med diagnoser inom autismspektrumet har det visat sig att visuell information kan fungera 
bra, till exempel bilder och text. 

Tydliggörande pedagogik syftar till att göra händelser, människors handlingar och miljön begriplig 
och därmed hanterbar. Målet är att skapa förutsättningar för personen att bli delaktig och så 
självständig som möjligt i olika situationer och aktiviteter livet igenom. 

Människor har olika tankestilar vilket bland annat innebär att de har olika preferenser när det gäller 
sättet att lära och förstå. Personer med autismspektrumtillstånd föredrar ofta visuell information.” 
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BILAGA 4 

 

TBA – Tillämpad beteendeanalys: 

”Ur ett beteendeinriktat perspektiv har personer med autism biologiska avvikelser jämfört med 
andra människor som begränsar deras förmåga och motivation till inlärning i en vanlig miljö. En 
del uttrycker det som att barnets inlärningsprofil och miljön inte riktigt passar ihop. Man kan säga 
att ett barn med autism gör vissa saker för mycket och andra för lite eller inte alls jämfört med 
andra barn. Exempelvis är det vanligt att det är för mycket utbrott och för lite lek, kommunikation 
och samspel med föräldrarna. När man planerar insatser med ett TBA-upplägg, kan autismen hos 
barnet definieras som ett mönster av vad han eller hon gör för mycket eller för lite av. 

Barn med autism har svårt att lära sig saker utan särskild undervisning. De behöver ofta träna på att 
utföra det de har lärt sig i olika miljöer eftersom de inte självklart överför det de lärt sig från en 
situation eller miljö till en annan utan övning eller uppmaning, de har så kallade 
generaliseringssvårigheter. Det övergripande målet för ett TBA-upplägg är att skapa 
inlärningssituationer som motiverar barnet och där barnet lyckas, för att öka hans eller hennes olika 
färdigheter och förmågor som lek, kommunikation och vardagliga sysslor. 

I ett TBA-upplägg utgår man från generella principer för inlärning och beteende som har ett starkt 
forskningsunderlag. Insatserna bygger på noggranna observationer och bedömningar av barnet. 
Inlärningsstrategierna som används är utvecklade för att skapa möjligheter till effektiv inlärning 
och hjälpa barnet att lyckas med sina uppgifter. Man utgår från hur varje barn beter sig, vad han 
eller hon gör för mycket eller för lite av, och fokuserar inte på de bakomliggande orsakerna till 
barnets svårigheter, som till exempel eventuella nedsatta kognititiva förmågor. Fokus ligger på det 
man kan iaktta. Varje barns upplägg är skräddarsytt utifrån just det barnets styrkor, svagheter och 
preferenser. Individualiseringen bygger på noggranna observationer av vad varje barn kan och hur 
det beter sig i olika situationer. Inlärningsprocessen registreras kontinuerligt för att följa hur barnet 
tillägnar sig färdigheter. På så sätt kan man också snabbt upptäcka om barnet inte gör framsteg och 
då förändra upplägget på lämpligt sätt.” 
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BILAGA 5 

 

Funktionell analys: 

”Det finns många sätt att göra en funktionell analys på. Enklast är att ställa upp ett så kallat ABC-
schema. Det innebär att man registrerar varje gång ett särskilt beteende förekommer, vad som direkt 
föregår och följer på det, samt i vilka situationer det sker. A står för antecendent (det som föregår 
beteendet), B för beteendet och C för konsekvensen (consequence på engelska). En funktionell 
analys kan göras med större eller mindre systematik och noggrannhet. Vid särskilt svårbedömda 
situationer kan man behöva genomföra den funktionella analysen som experiment, där man testar 
vad som händer när man systematiskt varierar till exempel konsekvenserna.” 
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