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Sammanfattning/Abstract 

Ett ökande antal barn diagnostiseras med autismspektrumtillstånd, (AST). Allt fler av dessa elever 

inkluderas i den ordinarie skolan istället för att undervisas i särskilda undervisningsgrupper eller 

lärcentra. Ångest, mobbing och psykisk ohälsa drabbar många elever med AST framför allt under 

övergångar, exempelvis mellan stadier i skolan. En interventionsmetod  för personer med AST som är 

väl utforskad under de senaste fyra decenierna är Applied Behavior Analysis (ABA). I denna uppsats 

undersöker jag hur ett ”Learning Center” (en specialskola för barn och ungdomar med 

autismspektrumtillstånd) i Mellanöstern, via ABA som en huvudsaklig interventionsmetod,  arbetar 

för att via ett övergångs-  och inkluderingsprogram, överföra elever från en särskiljande skolform till 

ordinarie undervisning i vanlig skola. Jag har intervjuat tre personer av personalen och studerat 

dokumentation från centret för tre elever för att undersöka hinder och framgångsfaktorer med deras 

program. Resultatet av denna studie visar på att framgångsrik inkludering till stor del är beroende av 

samverkan och samarbete mellan den mottagande skolan och specialskolan, hög specialistkompetens 

på specialskolan, samt att inkluderingsprocessen ofta hindras av regler och lagar kring skoltillhörighet, 

betyg och bedömning.    
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Introduktion 

 

Den hӓr uppsatsen handlar om en specifik elevgrupp; barn diagnostiserade med AST 

(autismspektrumtillstånd). Under de senaste decenierna har en stark rӧrelse, bland annat uppbackad av 

UNESCO:s Salamancadeklation (UNESCO, 1994), fӧrespråkat inkludering fӧr denna elevgrupp. En 

vid definition av begreppet inkludering ӓr att placera barn, som annars skulle få sin utbildning i 

specialskolor eller sӓrskilda undervisningsgrupper, i den ordinarie undervisningen i vanlig skola. 

Forskning från exempelvis Storbritannien visar att ca 50 % av elever med AST ӓr placerade i de 

ordinarie klassrummen (Reed, Osborne, & Waddington, 2012). 

Elever med AST ӓr en elevgrupp vars behov av sӓrskilt stӧd och extra anpassningar den ordinarie 

skolan ofta saknar kompetens och fӧrutsӓttningar att tillgodose.Vanliga problem ӓr att inkluderade 

elever med AST lider av ångest, psykisk ohӓlsa, faller offer fӧr mobbing och har svårt att hantera 

diverse utmaningar kring allt från socialt samspel, grupparbeten, raster och annan ostrukturerad tid, till 

muntliga instruktioner och schemaӓndringar (Fortuna, 2014). Dӓrfӧr ӓr det inte ovanligt att dessa 

elever menar att de trivs bӓttre i ett sӓrskilt sammanhang, trots att den allmänna skolformen av många 

anses vara ett bӓttre alternativ fӧr dem. Då allt fler elever blir diagnostiserade med AST (Dillenburger, 

Keenan, Doherty, & Byrne, 2010) ӓr det viktigt att studera hur det trots svårigheter och utmaningar 

finns mӧjlighet fӧr denna grupp att erbjudas en så bra skolgång som mӧjligt. 

Hur man kan då arbeta fӧr att inkludering inte bara blir en fråga om en rumslig fӧrflyttning från ett 

sammanhang till ett annat? Som specialpedagoger ӓr vi alla angelӓgna om att hitta vägar till 

anpassningar och stöd till den här relativt stora (och till antalet växande) gruppen barn. Hur ser man 

till att de elever som under längre eller kortare tid undervisats i speciella lӓrcenter eller sӓrskilda 

undervisningsgrupper ges de fӧrutsӓttningar de behӧver för att kunna inkluderas? Då AST-elever ofta 

har svårigheter med övergångar och förändringar, är en viktig fråga hur man kan arbeta med sjӓlva 

övergångsfasen av eleven, det vill sӓga övergången från en särskiljande pedagogisk situation till den 

ordinarie undervisningen i en vanlig skola.  

I denna uppsats undersöker jag just själva övergångsfasen närmare genom att beskriva hur en skola 

med specialundervisning, ett så kallat Learning Center fӧr barn med AST, lokaliserat i ett land i 

Mellanӧstern, arbetar med denna övergång. Detta Learning Center har utarbetat ett speciellt 

Övergångs- och Inkluderingsprogram fӧr de barn man anser redo att påbörja skolgång i en ordinarie 

skola. Enligt centrets gundare ӓr Applied Behaviour Analysis, den huvudsakliga behandlingsmetoden 

på centret. Applied Behavior Analysis (ABA) ӓr en interventionsmetod som anvӓnds fӧr att behandla 

barn med autismspektrumtillstånd (Vismara & Rogers, 2010).  

Studien ger exempel på hur man kan arbeta med ABA i kombination med den ordinarie skolans 

kursplan, hur man kan arbeta med extra anpassningar och sӓrskilt stӧd, vilka faktorer som ӓr viktiga  

fӧr en lyckad inkludering enligt personal på ovan nӓmnda Learning Center, samt hur dokumentationen  

kring några elever kan utformas. Med hjӓlp av några fallstudier av elever ges olika exempel på hur 

inkluderingsprocessen, och det arbete som föregår inkludering, kan se ut. Genom fallstudier ges även 

exempel på hur dokumentation kring  några elever kan se ut på detta Learning Center. 
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Under senare år har det skett en markant ӧkning av personer som, oavsett ålder och och grad av 

funktionsnedsӓttning, sӧker behandlinggstӧd fӧr autism (Vismara & Rogers, 2010). American 

Psychiatric Association sorterar Autismspektrumtillstånd under paraplybegreppet Pervasisve 

Developmental Disorder (American Psychiatric Association, 2013). I Sverige anvӓnds beteckningen 

”genomgripande utvecklingsstӧrning” eller ”genomgripande stӧrningar i utvecklingen” fӧr detta  

paraplybegrepp (Psykologiguiden, 2016). 

Tillståndet  AST (Autimsspektrumtillsånd) karaktӓriseras enligt Dillenburger et al. (2010) av 

svårigheter inom tre huvudområden:  

Socialt samspel  

Personen med AST kan uppfattas som likgiltig eller vara socialt aktiv men på ett ovanligt sӓtt.  

Fӧrmågan att interagera med andra kan vara fӧrsenat och/eller innebӓra olika slags svårigheter. 

Språk och kommunikation 

Siffror pekar på att  50% av AST personer inte kommer att utveckla ett funktionellt verbalt språk 

(Valentino, Shillingsburg, Conine, & Powell, 2012). Personen med AST kan ha problem med 

echolalia: det vill sӓga vokal immitation och /eller visa nedsatt fӧrmåga gӓllande semantik, dvs. 

ordbetydelse (Dahl, 2016) eller pragmatik, dvs att kunna tolka underliggande, icke bokstavliga 

meningar (Pragmatik, 2016), alternativt icke-verbalitet, dvs att inte personen inte kommunicerar med 

ord.  

Rigitt eller inflexibelt beteende  

Personer med AST kan ha en intensiv fixering vid kring specifika ӓmnen eller fӧremål, ӓr ofta 

kӓnsliga fӧr fӧrӓndringar i miljӧn (Autism & Aspergerförbundet , 2009) och/eller har svårt att 

fӧrestӓlla sig hur andra kӓnner eller tӓnker. Vissa AST personer har ett rituellt beteende, ett mycket 

starkt behov av rutiner, och/ eller svårigheter att fӧrstå sig på låtsaslekar ( Dillenburger et al., 2010). 

Ett annat vanligt beteende ӓr olika typer av sjӓlvskadebeteende (Smith & Svein, 2011).  

Ju hӧgre upp i skolåldern barn med dessa svårigheter kommer, desto mer troligt ӓr det att den 

kunskapsmӓssiga klyftan mellan mellan dem och deras klasskamrater ӧkar (Leaf, Taubman, 

McEachin, & Tsuji, 2011).  

På 1960-talet påbӧrjade O.Ivar Lovaas (1927-2010) sitt arbete kring Applied Behavior Analysis 

(ABA) fӧr barn med AST, ett arbete som han sedan kom att ӓgna nӓra femtio år på att utveckla (Smith 

& Svein, 2011). Enligt Lovaas hade tidigare forskning påvisat att personer med AST hade mycket 

svaga fӧrutsӓttningar att klara ett normalt liv. Framfӧr allt, menade Lovaas, var dessa barn fast i ett 

ritualistiskt och besatt beteende gӓllande orubbliga rutiner och intakthet, hade allvarliga svårigheter att 

utveckla relationer med andra mӓnniskor, svårigheter att utveckla ett normalt språk, samt låga 

intellektuella fӧrutsӓttningar. Vidare menade Lovaas att varken medicinska eller psykodynamiska 

insatser visade på någon god behandlingeffekt. Vad som istӓllet tycktes verksamt var beteendeterapi  

som gav goda effekter på språkutveckling och motverkade patologiskt beteende, såsom exempelvis 

aggression och sjӓlvstimulering
1
(Lovaas, 1987).  

Teorierna kring beteendeterapi har sitt ursprung i behaviorism. Detta begrepp myntades av John B. 

Watson (1878-1959). Watson fӧrkastade sin samtids psykologiska forskning, som han menade 

                                                      
1
 Sjӓlvstimulering innebӓr att utfӧra stereotypa rӧrelser, exempelvis handviftningar. Beteendet fӧrekommer hos vissa AST 

personer och tros bero en upplevd på brist på yttre stimuli (Azrin, Kaplan, & Foxx, 1973). 

 



3 

 

fokuserade på subjektiva metoder såsom introspektion och teorier om medvetandet (Moore, 2001). 

Watson argumenterade istӓllet fӧr att psykologin skulle ingå i naturvetenskaperna. Psykologi, menade 

han, skulle utgӧras av experimentella mӓtbara observationer av beteenden. Behaviorismen lånade 

metoder från djurpsykologi och reflexiologi. Bӓrande begrepp inom behaviorism ӓr stimuli och 

respons, det vill sӓga att yttre stimuli leder till en respons i beteendet. En utgångspunkt fӧr studiet av 

stimuli och respons ӓr vanan, som enlig Watson ӓr ”the coordinated and consistent act that develops in 

a given situation through repetition” (Moore, 2001 s. 451). Inslaget av konsekventa repetitioner 

vidareutvecklades senare av Burrhus Frederic Skinner (1904- 1990), vars modifierade modell fӧr 

behaviorism kom att kallas radikal behaviorism. I boken ”Behaviorism” som kom ut 1974 definierar 

Skinner behaviorism som vetenskapsfilosofin kring mӓnskligt beteende (Axelrod, McElrath, & Wine, 

2012). Idag kallas en modernare version av Skinners beteendevetenskap fӧr beteendeanalys (på 

engelska: ”behavior analysis”) (Moore, 2001). Skinners modell anvӓnder operant betingning vilket 

innebar att stimuli och respons kopplas samman med någon form av fӧrstӓrkning, exemplevis en 

belӧning. Även om Skinner baserade sina upptӓckter på experiment på råttor och duvor, menade han 

att hans upptӓckter var applicerbara på alla arter, ӓven mӓnniskor (Moore, 2001). Baer,Wolf och 

Risley publicerade en artikel i det fӧrsta numret av tidskriften ”Journal of Applied Behavior Analysis”  

(1969) dӓr fӧrfattarna menade att ABA direkt kunde appliceras fӧr att fӧrbӓttra mӓnskligt beteende 

(Axelrod et al., 2012). Under 1970 – talet bӧrjade Wolf, Risley och Lovaas anvӓnda strikt  

strukturerade operanta inlӓrningsammanhang fӧr att bygga upp en repertoar av beteenden och fӧrbӓttra 

anpassningsfӧrmågan hos barn med AST (Vismara & Rogers, 2010).  

Fӧrsta steget i ABA  ӓr en noggrann kartlӓggning kring hur omgivande faktorer påverkar individens 

beteende. En sådan kartlӓggning sker i en miljӧ arrangerad fӧr att locka fram ett visst beteende. Inslag 

av motivationsfaktorer anvӓnds i syftet att skapa en ӧnskan att få eller uppnå något. Andra inslag i 

kartlӓggningen ӓr att kunna fӧrutsӓga hur hӓndelser leder till ett visst beteende, exemplevis en 

uppmaning eller fråga från någon, samt konsekvenser eller hӓndelser som fӧljer på ett beteende och 

som kan fӧrutsӓga om ett beteende kommer uppstå igen. Denna typ av kartlӓggning ӓr avgӧrande nӓr 

sedan en interventionsplan utvecklas i syftet att fӧrӓndra ett visst beteende (Vismara & Rogers, 2010). 

Syftet med ABA ӓr att med beteendeanalys påverka barn med AST att ӧka deras kapacitet och 

incitament till inlӓrning och socialt samspel (Smith & Magyar, 2003). Behandlingsmetoden grundar 

sig på så kalllad ”discrete trial training” (DTT), ӓven kallad ”early intensive behvioral intervention” 

(EIBI) om den ges innan barnet fyllt fem år (Vismara & Rogers, 2010). Terapeuten arbetar med 

fӧrstӓrkningsbaserade undervisningsmetoder på 1:1 basis (1 klient: 1 terapeut)(Smith & Magyar, 

2003). Ursprungligen, såsom i UCLA-projektet, (University of California Los Angeles, förf anm) 

behandlade man barnet 40 timmar i veckan under en tvåårsperiod. DTT innebӓr att man bryter ner 

komplexa fӧrmågor och lӓr ut varje delfӧrmåga genom en sekvens av ett i fӧrvӓg noggrant planerat  

arbete med många upprepade fӧrsӧk. Varje fӧrsӧk eller inlӓrningstillfӓlle innebӓr en detaljerad och 

konsekvent instruktion till en respons. Ett vanligt inslag kan vara att terapueten utfӧr eller modellerar 

ett beteende som barnet ska imitera, eller att terapeuten ger en verbal uppmaning som barnet ska 

efterfӧlja (Vismara & Rogers, 2010). I anslutning till instruktionerna utfӧrs en i fӧrvӓg omsorgsfullt 

planerad ”prompting” dvs olika metoder fӧr stӧttning av barnet att följa instruktioner. I nӓsta steg, 

”fading” bӧrjar man gradvis ta bort promptningen. Fӧr varje korrekt respons får barnet direkt 

fӧrstӓrkning, vanligtvis i form av någon slags belӧning (Smith & Magyar, 2003). 

Ett vanligt bekymmer med DTT hos AST personer ӓr att ett fӧrӓndrat beteendet inte generaliseras, 

utan bara uppstår i den miljӧ dӓr individen behandlas. Detta konstaterade Lovaas redan under sitt 

forskingsprojekt 1987 (Lovaas, 1987). Enligt Steege, Mace, Perry och Longenecker (2007) ӓr DTT 
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inte lӓmpad att i full skala lӓra ut de kognitiva, sociala, akademiska, fritids- och funktionella fӧrmågor 

som i generaliserad form behӧvs fӧr att kunna vara anvӓndbara i varierande, naturliga sammanhang. 

Fӧrfattarna menar att ”ӓkta” ABA-program utgӧrs av varierande individanpassade utvӓrderingar och 

interventionsmetoder. DTT har också kritiserats fӧr att den vuxenstyrda instruktionen med strikt 

stimulikontroll, kan begrӓnsa barnen att spontant anvӓnda och utveckla fӓrdigheter. Ett annan kritisk 

faktor ӓr att DTT ӓr tidskrӓvande, samt fӧrutsӓtter stor erfarenhet och hӧg utbildning av personalen 

som utför terapin (Vismara & Rogers, 2010). ABA kritiseras från ett kritiskt diskursanalytiskt 

perspektiv för att denna intervention försöker tvinga AST personen att ”tillfriskna” till normalitet 

istället för att låta barnen själva avgöra om de vill anpassa sig till normen eller inte (Broderick, 2009). 

Danforth (1997) diskuterar även den modernistiska konstruktionen av hopp i förhållande till 

funktionsnedsättningar. Han ställer sig kritisk till den modernistiska synen på vetenskapens ständiga 

utveckling och framgångar. I detta synsätt finns ett inbyggt hopp och tilltro till exempelvis allt mer 

effektiva interventionsmodeller för personer med funktionsnedsättning. Detta synsätt grundar sig på en 

tendens att vilja anpassa och förändra människor till den gängse normen, menar han.        

Alternativa interventionsmodeller har utvecklats under senare tid, exempelvis” the Early Start Denver 

Model” (ESDM) som bygger på socialt samspel i grupp och kan utfӧras med en personal – barn- 

kvoten 1:3, i kommunala fӧrskolor fӧr heldagsomsorg (Vivanti, Paynter, Duncan, Fothergill, 

Dissanayake, & Rogers, 2014). Fӧrespråkarna fӧr ESDM menar att allmӓnna fӧrskolor och skolor 

sӓllan har de resurser, varken ekonomiska eller kunskapsmӓssiga, fӧr att implementera resultaten från 

forskning kring interventionsmetoder fӧr barn med AST. Denna forskning, menar fӧrfattarna, ӓr utfӧrd 

i en universitetsbaserad kontext med hӧg vuxentӓthet i form av kliniskt utbildad personal som rigorӧst 

fӧljer tydligt definierade behandlingsstrategier under intensiva behandlingsmoment (Vivanti, Paynter, 

Duncan, Fothergill, Dissanayake, & Rogers, 2014). ESDM ӓr en modell som  bygger in 

utbildningstillfӓllen i naturligt fӧrekommande inslag i barnens liv, såsom vid måltider, bad, lek eller 

påklӓdning (Vismara & Rogers, 2010). EDSM strategier lӓrs ӓven ut till barnets vårdnadshavare och 

handlar om att lӓra sig tolka barnens signaler med fokus på verbal och icke-verbal kommunikation 

(Dawson, et al., 2010).  

De svårigheter med ӧvergångar som ӓr fӧrknippat med AST- problemtik, exempelvis låsning till 

specifika rutiner eller ritualer, gör att skolbyten blir ett känsligt skede för AST- elever, enligt Thomas, 

Parish och Williams (2014). Att byta skola, menar fӧrfattarna, innebӓr anpassning till nya ruiner vilket 

ofta resulterar i ӧkningar i psykosocial ohӓlsa. Social ångest och svårigheter att anpassa sitt beteende i 

ӧvergångssituationer ӓr ett vanligt fenomen, menar ӓven Hagner, May, Kurtz och Cloutier (2014). Ron 

Fortuna (2014) som forskat kring AST- elevers ӧvergång mellan ”primary” till ”secondary school”(en 

ӧvergång som påminner om skolbytet som sker mellan ”mellanstadiet” och ”hӧgstadiet” i Sverige, fӧrf 

anm), visar att AST - elever med sina svårigheter i kommunikation och socialt samspel oftare ӓn andra 

jӓmnåriga faller offer fӧr mobbing.  

Skolbyten och förändringar är naturligtvis något som förknippas med ångest och oro hos många 

elever, inte bara elever med en AST diagnos. AST - eleverna har dock en sӓrskild utsatthet på grund 

av att de ofta saknar strategier fӧr att uppbåda en socio – emotionell motståndskraft  fӧr på egen hand  

att kunna bibehålla ett kӓnslomӓssigt vӓlmående (Thomas, Parish, & Williams, 2014). Många elever 

utgår ӓven ifrån att de kommer att ha lika stort vuxenstӧd som de haft tidigare i nya miljöer, vilket 

sedan inte visar sig vara fallet. De viktiga nya fӧrmågorna som krӓvs i inkludering ӓr en ӧkad 

sjӓlvstӓndighet i att kunna inleda vӓnskapsband, att kunna hantera ostrukturerad tid, kunna arbeta i 

grupp, kunna hantera schemaӓndringar och processa verbal kommunikation (Fortuna, 2014). 
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I en intervjustudie av Foulder-Hughes och Prior (2014) kring AST – elevers inställning till övergången 

från ”elementary school” till ”secondary school”, tycktes särskilt oron infӧr att delta i ämnet idrott att 

vara ett problem. Framfӧr allt fanns en stor oro över att kunna hantera stiuationen i omklӓdnings-

rummet. Andra kӓllor till oro var att hitta nya vӓnner, att lӓra kӓnna nya lӓrare, att glӧmma eller tappa 

bort skåpnycklar eller att gå vilse i skolans lokaler.   

En studie från USA visar att 48 % av skolelever med funktionsnedsättningar i ”secondary level” 

(ungefärlig motsvarighet till högstadiet, förf anm), led av psykisk ohälsa. De största hindren för att 

kunna ge ett gott stöd till eleverna låg enligt studien i: begränsad tillgång till resurser, elevernas 

utåtgerande beteende, familjekonstellationer och engagemang, bristande samarbete mellan olika 

intressenter, samt behov av professionell fortblidning av personal (Poppen, Sinclair, Hirano, 

Lindström, & Unruh, 2016).   

I övergången mellan ”high school” och ”collage” upplever högfungerande elever med AST, enligt en 

engelsk studie, att skolor ofta felaktigt utgår från att AST-elever inte har något behov av anpassningar, 

trots att dessa elever har svårt att hantera sociala interaktioner, samarbete med andra, disponering av  

ostruktererad tid samt ett ökat eget ansvar för planering och framförhållning (Mitchell & Beresford, 

2014).  

Tidigare forskning 

Epidemiologi och prevalens 

Epidemiologiska undersӧkningar kring AST har bedrivits sedan 1960- talet. En undersökning som 

samlat data från 13 lӓnder, visar att antalet personer som diagnostiserats med AST har ӧkat sedan man 

bӧrjat mӓtningarna (Fombonne, 2003). 

Eapen, Mabrouk, Zoubeidi och Yunis (2007) internationella jӓmfӧrande kvanititava studie visar att det 

statistiska underlaget som sӧker mӓta fӧrekomst av barn med AST, varierar kraftigt både inom och 

mellan lӓnder. Enligt deras berӓkningar hamnar medianvӓrdet på  21/ 10 000 i Japan och 26/10 000 i 

Storbritannien. I forskning gjord på barn i Fӧrenade Arabemiraten uppger man siffran 29 /10 000 barn 

under 5 år (Eapen et al., 2007, Salhia, Al-Nasser, Taher, & Al-Khathaami, 2014,). Dillenburger et al., 

menar att relationen snarare ligger på 1:100, dvs 100/10 000 barn under fem år (2010). 

Enligt Fombonne (2003) går det inte att belӓgga ett samband mellan en ӧkad diagnosticering och en 

faktisk ӧkning av antalet barn med AST. Visserligen har fler barn blivit remitterade till specialister, 

men detta, anser han, kan fӧrklaras av andra faktorer, bland annat genom att tillgången till 

specialistscentra har ӧkat, att det finns en ӧkad kӓnnedom om diagnosen bland allmӓnheten, samt 

fӧrӓndringar av sjӓlva diagnoskonceptet. En annan faktor som motsӓger en faktisk ӧkning, ӓr att 

förekomten av diagnostiserade fall av celebral pares, epilepsi och mental retardation också ӧkat under 

samma tidsperiod (Fombonne, 2003). Dock menar andra (exempelvis Foulder-Hughes & Prior, 2014) 

att ökningen av barn med AST och andra funktionsnedsättningar har sin orsak i förbättrad 

neonatalvård där fler barn som skadats under graviditet och förlossning överlever.  

Förutom sambandet mellan ökad förekomst och förbättrad neonatalvård finns en rad studier som  

fӧrsӧkt belӓgga ett statistiskt samband mellan AST och andra faktorer. Även om etiologin kring AST 
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inte ӓr faststӓlld, talas det både om genetiska- och miljӧfaktorer (Dillenburger et al., 2010). Tidigare 

forskningsstudier från bland annat från Sverige (Gilberg, Steffenburg, Börjesson, & Andersson, 1987) 

menar sig ha hittat samband mellan immigration och AST. Andra studier har påvisat statistiska 

samband, mellan bland annat otillrӓcklig amning, blyexponering, komplikationer under graviditet, 

kejsarsnitt, hӧg ålder på moder eller fader, konsangvinitet, det vill sӓga nӓra slӓktskap mellan fӧrӓldrar 

(Salhia et al., 2014). Viss forskning visar på att det finns vissa samband mellan etnisk hӓrkomst och 

AST, eller ett samband mellan vissa begrӓnsade geografiska områden och AST. Enligt Fombonne ӓr 

populationerna i dessa undersӧkningar fӧr små fӧr att kunna visa på statistisk signifikans (2003). 

Enligt Glynne-Owen ӓr de många olӧsta gåtorna gӓllande orsaken bakom AST, samt svårigheterna när 

det gäller utbildning och behandling av personer med AST, en anledning att forskningsområdet har en 

stor tyngdpunkt på empiriska experimentstudier inom det positivistiska paradigmet (2010). Den 

vanligaste strategien tycks vara experimentgrupp gentemot kontrollgrupps-design, menar hon. 

ABA och andra behandlingar 

Ivar Lovaas, en av pionjӓrerna kring ABA, nӓmns i ett flertal vetenskapliga artiklar i samband med 

ABA-behandling fӧr AST (exempelvisAxelrod et al., 2012; Choutka, Doloughty, & Zirkel, 2004; 

Glynne-Owen, 2010; Goin-Kochel, Myers, Hendricks, Carr, & Wiley, 2007; Hastings, 2003; Karsten, 

A, et al., 2012; Reed & Osborne, 2012; Yeşim Gulec, 2013).  

1987 publicerade Lovaas sin studie ”UCLA Young Autism project” (UCLA -University of California 

Los Angeles, fӧrf anm), vilken var den fӧrsta storskaliga och mest vӓldokumenterade studien av ABA 

som behandling fӧr autism (Healy, O'Connor, Leader, & Neil, 2009). Projektets deltagare var 38 barn 

med diagnsotiserad autism i åldersspannet 40 – 46 månader (Lovaas, 1987). I studien anvӓnde Lovaas 

metoden fӧrtest, eftertest och randomniserad kontrollgruppsdesign (Glynne-Owen, 2010). 

Experimentgruppen och kontrollgruppen utgjordes av 19 barn vardera. Experimentgruppen fick under 

40 timmar per vecka intensiv betendeintervention, IBI, under två år (Lovaas, 1987). Tyngdpunkten 

under IBI sessionerna var att ge positiv fӧrstӓrkning. Viss typ av bestraffning anvӓndes anvӓndes dock 

sporadiskt (Leaf et al., 2011). Kontrollgruppen fick antingen 10 timmar beteendeterapi i veckan, eller 

annan typ av intervention i form av icke- beteendeinriktat stӧd, såsom arbetsterapuetisk och tal-

pedagogisk behandling, under två år.   

Utfallet  av de olika interventionsmetoderna, mättes med bland annat I.Q tester och kategoriserades 

under tre rubriker: ”best outcome”, ”fair outcome”, eller ”poor outcome” (Lovaas, 1987),(Se Figur 1) 

 

Experimentgrupp Procent Antal barn Kontrollgrupp Procent Antal barn 

Best outcome 47 % 9 Best outcome 0 % 0 

Fair outcome 42 % 8 Fair outcome 42 % 8 

Poor outcome 10 % 2 Poor outcome 57 % 11 

Figur 1. Resultaten av experimentgrupp och kontrollgrupp i Lovvas studie uttryckt i procent och antal 

barn. N=19 i vardera grupp. 

I experimentrgruppen sorterade 47 % ( 9 barn) in under rubriken ”best outcome”. Deras IQ mӓtte inom 

normalintervallet (94-120), och dessa nio barn inkluderades senare i den ordinarie skolformen fӧr 

årskurs 1. Uppfӧljning visade att dessa nio barn inte skiljde sig från sina klasskamrater i den ordinarie 
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skolan. De nio barnens IQ testades också i en uppfӧljande studie tio år senare. Uppfӧljningen visade 

att både IQ och de beteendevinsster som gjorts kvarstod (Healy et al., 2009).  

Fler studier har gjorts dӓr man anvӓnt samma forskningsdesign som i  UCLA –projektet. Denna 

forskning har kommit fram till siffror som ӧverensstӓmmer med Lovaas, det vill sӓga att behandlingen 

ger stor effekt på runt 47-49 % av barnen. Varken i Lovaas studie eller fӧr de studier gjorts enligt 

samma modell gav behandlingen fӧr drygt hӓlften av barnen några bestående resultat (Vismara & 

Rogers, 2010).  

Internationell forskning med ӧver 550 forskargranskade publicerade empiriska studier kring ABA 

visar på att insatserna ofta ger positiva effekter inom flera olika arenor såsom komunikation, 

deltagande i lek/fritidsaktiviteter, samt kring olika ADL- funktioner (Vismara & Rogers, 2010). 

Enligt ABC – Centers  grundare (personlig kommunikation) ӓr EDSM den alternativa, ”konkurre-

rande” behandlingsmodellen till den typ av ABA behandling som utfӧrs på centret. Han menar dock 

att forskning kring EDSM inte har samma dignitet av evidensbaserade studier bakom sig såsom 

forskning kring traditionell ABA- intervention har. Syftet med denna uppsats ӓr visserligen inte att 

jӓmfӧra behandlingsmodeller, men då EDSM omnӓmns som en alternativ behandlingsmodell, kan det 

ӓndå vara av intresse att gӧra vissa jӓmfӧrelser kring forskningen av modellerna. Vivanti et al. (2014), 

menar att finns ett behov av att via randomniserad kontrollgruppsdesign studera hur effektiv, bland 

annat rӓknat i kostnader, en ӧverfӧring från evidensbasrade praktik av EDSM på 1:1 basis, blir till 

hållbar samhällspraktik. De har dӓrfӧr studerat praktiken  på ett Learning Center i Australien. Centret 

erbjuder 10 timmars barnomsorg per dag och praktiserar ett ESDM- program baserat på 

gruppimplementering, speciellt anpassat till en barnomsorgskontext. Studiens kontrollgrupp fick en 

annan typ av gruppbaserat utbildningsprogram (dock inte ABA- intevention) fӧr barn med autism 

utfӧrt med samma tidmӓssiga omfattning per vecka. Behandlingstiden i båda grupper var 15 h/vecka 

under 12 månaders tid. 

I båda grupperna (n= 27 i experimentgruppen och n= 30 i kontrollgruppen) gjordes fӧre och efter-

tester via tre mӓtmetoder:  

 Mullen Scales of Early Learning, (MSEL), som mӓter utvecklingsnivå via visuell perception, 

finmotorik, språklig mottaglighet, samt expressiv språklig fӧrmåga.  

 ADOS- G, som ӓr ett standardiserat diagnostiskt observationsinstrument fӧr att mӓta graden 

AST. Fӧrmågor som mӓts ӓr social reciprocitet, kommunikation, lek och repetitivt beteende. 

 Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) som mӓter kommunikation, socialisation, 

motorisk fӧrmåga ADL-funktioner (Vivanti et al., 2014). 

Resultatet av studien visade att barnens kognitiva, adaptiva och kommunikativa fӧrmågor ӧkade 

signifikant i båda grupperna, medan barn i ESDM gruppen visade en signifikant fӧrbӓttrat resutat på 

MSEL-testen. De som hade en gravare form av AST gjorde fӓrre framsteg i bӓgge grupperna. Ingen av 

grupperna påvisade någon fӧrӓndring i ADOS- testerna, det vill sӓga att graden av AST hade inte 

fӧrӓndrats i eftermӓtningarna. Forskarna i projektet menar dock att fler replikerade och utӧkade studier 

behӧvs gӧras fӧr att sӓkra resultatet. Databassӧkningar som jag gjort på EBSCO bekrӓftar att 

forskning kring EDSM ӓr mindre omfattande i nuläget.  
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Övergångar 

De studier kring övergångar som redogorts fӧr ovan i avsnittet ”Bakgrund”, behandlar framfӧr allt 

övergång mellan stadier i den ordinarie skolan. I de databassӧkningar jag har gjort, har jag inte lyckats 

hitta några artiklar om just övergångar mellan lärcenter eller särskilda undervisningsgrupper och den 

ordinarie skolan. Den problematik som redan nӓmnts kring AST-elevers övergång mellan stadier i den 

ordinarie skolan kan dock sannolikt gӓlla ӓven AST- elevers övergångar mellan en annan skolform 

och den ordinarie skolan.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie  ӓr undersӧka hur en pedagogisk AST- verksamhet arbetar med sitt  

Övergångs- och Inkluderingsprogram. Jag vill ӓven undersӧka hur man arbetar med 

beteendebehandling innan eleven påbӧrjar övergång och inkludering. Via intervjuer med inblandade 

aktörer syftar min undersӧkning  att beskriva några olika elevfall och deras resa till inkludering i den 

ordinarie skolan. Syftet med uppsatsen är även att undersӧka vilken typ av dokumentation AST- 

verksamheten fӧr kring sina elever, samt vad som kan utlӓsas av denna dokumentation. 

I denna uppsats vill jag undersӧka fӧljande frågor: 

1. Hur arbetar man, enligt informanterna, med övergångar och inkludering på, individ -  

grupp -  och organisationsnivå? Vilka framgångfaktorer och svårigheter upplever 

informanterna ?  

2. Viken slags beteendehandling anvӓnds och har anvӓnts?  

3.  Hur ser  de studerade elevernas kunskapsmӓssiga och sociala utveckling ut innan och 

under övergångs - och inkluderingsperioden, enligt informanterna? 

4. Vad går att utläsa kring den dokumentation som förs kring några utvalda elever?  

 

 Metod och metodteori 

ABC- Center 

ABC – Modercenter (namnet ӓr fingerat), grundades på 70-talet och ӓr idag, enligt centrets hemsida, 

globalt ledande på att ge effektiv, evidensbaserad utbildning till barn med AST. Man baserar sin 

behandling på forskning kring ABA. Samma person som utnämns till grundare av ABC – Modercenter 

(personlig kommunikation, samt information på centrets hemsida) var med om att år 2007 starta upp 

ABC – Center Mellanӧstern (namnet ӓr fingerat). Även ABC – Center Mellanӧstern (hӓdanefter kallat 

ABC – Center) driver ett allmӓnt utbildningsprogram fӧr barn med AST. Verksamhetens ӧvergripande 

mål ӓr att bistå med en ”state-of-the-art Applied Behavior Analysis”, samt att fӧrse alla barn med en så 
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effektiv interventionen och utbildning som mӧjligt. Fӧr barn från 3 år och uppåt erbjuder centret 30 

timmar intensiv instruktion per vecka och fokuserar på kommunikation, så kallade pre- akademiska 

kunskaper, sociala fӧrmågor, lek samt sjӓlvhjӓlpsfunktioner (I Sverige ofta refererat till som ADL-

funktioner, förf anm). Man anvӓnder sig av en egen lӓroplan: ”Autism Curriculum Encyclopedia 

(ACE®)”. Inlӓrningsstrategierna som anvӓnds ӓr en kombination av DTT och mer spontant, naturligt 

fӧrekommande inlӓrning. Undervisningen sker både på engelska och arabiska. Undervisning i 

skolӓmnet Islam finns att tillgå utefter anpassning till ålder och utvecklingsnivå fӧr varje barn. 

Gruppinstruktioner introduceras systematiskt och gradvis, liksom tillfӓllen fӧr socialt samspel med 

jӓmnåriga. Man uppmuntrar starkt fӧrӓldrarnas engagemang och har regelbunden kontakt med 

fӧrӓldrar både på centret och i barnets hem. I sin strӓvan att få varje barn att nå sin fulla potential 

jobbar man med ett program fӧr att de barn som ӓr mogna fӧr det ska kunna inkluderas i den ordinarie 

skolan. 

Följande information är hämtat från informanterna under intervjer:  

Övergångssprogrammen ӓr lokaliserade i ordinarie ”public schools”, det vill sӓga i allmӓnna skolor. 

ABC-Center fӧrfogar ӧver egna, separata klassrum i skolorna. I varje sådant klassrum finns en ”lead 

teacher” samt ytterligare ett antal lӓrare/ behandlare. Dessa lӓrare har en påbyggnadsutbildning i 

behandling, alternativt en specialisering i något undervisningsӓmne. Elev- och lӓrarrelationen ӓr 

vanligtvis 2:1; en elevgrupp består av i genomsnitt sex elever och tre lӓrare. Eleverna i Övergångs-

programmet har klassrummet som sitt hemklassrum, men deltar ӓven i lektioner ute på den ordinarie 

skolan, vilket sker i olika utstrӓckning beroende på elevens individuella fӧrutsӓttningar. Vanligtvis 

börjar man inkludera eleverna i de praktisk- estetiska ämnena och bygger sedan succesivt på med fler 

ämnen utefter varje elevs individuella förutsättningar. Varje elev har en upprӓttad IEP, Individual 

Educational Plan, med specifika kunskaps- och sociala mål, samt individuella ”behavior management 

guidelines”. De delar under dagen då eleverna ӓr i hemklassrummet arbetar de med kunskaps- eller 

sociala mål, alternativt med olika sӓtt att fӧrdjupa kunskaper kring lektionsinnehåll från de ordinarie 

lektionerna. Någon av centrets lӓrare assisterar vanligtvis eleverna under lektionerna i den ordinarie 

skolan. Inkluderingsprogrammet blir nӓsta steg fӧr de elever som man anser redo. Inkluderings-

programmet innebӓr 100% inkludering och ӓger vanligtvis rum i någon av områdets privatskolor. 

Fӧrӓldrarna vӓljer sjӓlv skola, ofta baserat på nӓrhet till hemmet. En lӓrare från centret ӓr med under 

hela eller delar av dagen.  

Metodansats 

Metodansatsen i denna studie ӓr kvalitativ, dӓr målet ӓr att beskriva tolkningar och uppfattningar från 

ett individuellt perspektiv. Enligt Fejes och Thornberg (2011) ӓr det betecknande fӧr den kvalitativa 

forskningen att man anvӓnder data i form av olika språkliga uttryck. Datainsamlingen har primӓrt skett 

via två metoder: 

 Intervjustudie som innefattar: halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med tre verksamma 

specialpedagoger, tillika ABA- terapeuter som arbetar/ arbetat i centrets övergångs- och 

inkluderingsprogram,  

 Dokumentstudie som innefattar studier av dokumentation kring eleverna, framfӧr allt 

elevernas ”Progress Reports” och IEP:s. 

I denna uppsats beskrivs fallstudier. Fallstudier, enligt Backman (2011), karaktӓriseras av att man 

undersӧker ett fenomen i dess realistiska kontext. Fallstudier ӓr lӓmpliga, menar Backman, i de 
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situationer dӓr man fӧrsӧker beskriva komplexa sammanhang och fӧreteelser. Inriktningen på denna 

studie ӓr explorativa fallstudier, det vill sӓga att jag vill undersӧka hur ett övergångs- och 

inkluderingsprogram kan se ut fӧr olika individer.  

De semistukturerade intervjuerna har spelats in och transkriberats. Tolkningsprocessen, både när det 

gäller intervjuer och dokument har skett med en fenomenologisk utgångspunkt. Kvale och Brinkman 

(2009) beskriver fenomenologi i kvalitativ forskning, såsom ett fokus på fӧrståelse av sociala 

fӧreteelser med utgångspunkt från aktӧrernas aspekt. Beskrivning av vӓrlden skildras utifrån 

aktӧrerna. Ett fenomenologiskt perspektiv innebӓr att det som mӓnniskan uppfattar som verkligheten, 

ӓr dennes verklighet (Fejes & Thornberg, 2011). 

Nӓsta steg har varit att vӓva in de teoretiska begrepp som litteraturbakgrunden har bidragit med, både 

för intervjuer och dokument. Slutligen har de huvudteman som jag fått fram jӓmfӧrts och ordnats. 

Dӓrefter har en fӧrdjupad tolkning med återkoppling till litteraturen gjorts. 

 

Studiens deltagare/urval:  

Urvalet av just detta center skedde på grund av att de hade fӧljande kriterier: inriktning på elever med 

AST, ett Övergångs- och Inkluderingsprogram, samt en behandlingsinriktning på ABA. 

Intervjudeltagare har valts ut efter kompetens och tillgӓnglighet, samt deras vilja att delta i 

intervjuerna. 

Dokumentationsstudierna har valts ut utefter kriteriet att barnen varit inskrivna på ABC – Center samt 

i nulӓget varit inskrivna i ett Övergångs- eller Inkluderingsprogram. Dokumentationen till de elever 

vars vårdnadshavare samtyckt, har studerats. Den dokumentation som jag har valt ut att studera har 

varit elevernas ”Individual Educational Plan”(IEP), ”Progress reports”, ”individualized program 

plans”, mӧtesanteckningar, ”academic assessements”,  samt ”speech and language reports”. 

Genomförande 

Intervjuer 

Kontakt med ABC- Centers administrativa ledare togs via e-post. Denne person organiserade så att jag 

kunde trӓffa tre frivilliga personer som arbetade i antingen ett Övergångs- eller Inkluderingsprogram, 

samt hade både specialpedagogisk och ABA-terapeutisk kompetens.  

Jag besӧkte centret under två dagar. Den fӧrsta dagen genomfӧrde jag intervjuerna. Dessa hӧlls i ett 

speciellt konferensrum som låg i en elevfri del av centret. En deltagare åt gången intervjuades. Varje 

intervju tog mellan fyrtiofem minuter till en timme. Till stöd hade jag skrivit en intervjuguide (Se 

bilaga 1), men avvek från den vid många tillfällen då jag spontant blev intresserad av andra frågor 

eller fick idéer kring hur jag kunde omformulera frågor för att få mer detaljerade svar. Intervjuerna 

spelades in på min telefon. Över lag uppfattade jag att de intevjuade var samarbetsvilliga, öppna och 

måna om att besvara mina frågor på bästa sätt. Nӓr intervjerna var avslutade, hade jag ett kortare 

informellt samtal med centrets administrativa ledare. Dӓrefter skedde ett spontant mӧte och informellt 

samtal med grundare fӧr både modercentret och det aktuella centret. Efteråt har intervjuerna 

transkriberats och skickats till varje informant via e-post, fӧr att mӧjliggӧra kommentarer, 
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fӧrtydliganden eller ӓndringar. Ljudinspelningarna har dӓrefter raderats från min telefon. De 

transkriberade intervjuerna har sedan skrivits ut, studerats och tematiserats. 

Dokumentationsstudie 

 Dokumentationen till de elever vars fӧrӓldrar samtyckt, har studerats. En dryg vecka efter 

intervjuernas genomfӧrande besӧkte jag centrets arkivansvariga som lӓt mig ta del av dokumentation 

som fanns tillgӓnglig kring de utvalda eleverna. Varje dokument fotograferades med min 

mobilkamera. Dessa fotografier har sedan sparats ner på ett usb- minne och raderats från min telefon. 

Bildfilerna har dӓrefter studerats och anteckningar kring varje elev har gjorts på papper fӧr att kunna 

rekonstruera hur dokumentationen fӧljer upp och utvӓrderar mål och framsteg.  

Forskningsetiska aspekter 

 I denna uppsats har Vetenskaprådets etiska riklinjer följts gällande information, samtycke, nyttjande 

och konfidentialitet (Vetenskaprådet, 1992). Ett introduktionsbrev skickades till centret via e-post med 

en förklaring om arbetets syfte, samt en ansökan om tillstånd att utföra intervjuer och dokumentstudier 

på ABC- Center (Se bilaga 2). Utförande av intervjuer beviljades av centrets administrativa ledare och 

tillika programansvarig. Inför intervjuerna har ett särskilt missivbrev skickas ut till informanterna (Se 

bilaga 3). I detta missivbrev förklaras att de etiska riktlinjerna följts. En länkt till den engelskspråkiga 

versionen om Vetenskapsrådets etiska riktlinjer har bifogats (Vetenkapsrådet 1992). Ett särskilt 

förtydligande kring information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande gjordes även muntligen 

innan varje intervju genomfördes. I arbetet med intervjuerna har ljudinspelningarna raderats så fort 

intervjuerna blivit transkriberade. De transkriberade intervjuerna har skickats till informanterna för att 

möjliggöra kommentarer och eventuella synpunkter.  

 Då de etiska aspekterna av att hantera ABC – Centers konfidentiella dokumentationen har krävt ett 

särskilt noggrant förfarande, har följande steg vidtagits på begäran av ABC – Centers ledning och den 

Specialpedagogiska Institutionen: Ett PM med fӧrtydligande om etiska aspekter kring min uppsats har 

skickat in och sedermera godkänts av Specialpedagogiska Institutionen i Stockholm. Ett så kallat 

Board Approval (Se bilaga 4) kring etiska aspekter har utfärdats av Specialpedagogiska Institutionen 

och godkänts av ABC – Centers ledning innan kontakt togs med barnets vårdnadshavare. Ett 

missivbrev med bifogad svarstalong skrevs av mig på engelska (Se bilaga 5). Länk till den engelska 

översättningen av Vetenskapsrådets etiska riktlinjer bifogades i brevet  (Vetenkapsrådet, 1992). 

Missivbrevet till vårdnadshavarna innehöll även en förklaring om information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande av data. Detta brev översattes sedan till arabiska av personal på ABC – 

Center och lämnades in till föräldrarna. Dokumentationen från de barn vars föräldrar samtyckt, har 

studerats. Dokumenten har fotograferats med min telefon och sedan sparats ned på ett USB-minne och 

därefter raderats från min telefon.USB minnet har förvarats på en säker plats dit ingen obehörig person 

haft tillträde. Efter det färdigplanerade utkastet av uppsatsen har samtliga dokumentfiler raderats från 

ovan nämnda USB-minne.  

De två Learning Centers som förekommer i texten, informanterna samt barnen har avidentifierats. 

Även staden och de länder där vardera center är lokaliserade, har avidentifierats. För att ytterligare 

omöjliggöra identifiering, har inga omfattande fördjupade beskrivningar kring något enskilt barn 

gjorts. Uppsatsens slutprodukt har skickas i digital form till centrets styrelse och centrets grundare fӧr 

godkӓnnande. Eftersom jag inte ӧversatt dokumentet till engelska, har jag fӧreslagit anvӓndandet av en 

interaktiv ӧversӓttningstjӓnst.  
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Resultat  

Intervjuer 

Intervjupersonerna bakgrund 

Varje intervjuperson har getts ett fingerat namn;  John, Sandra, och Steven. Alla tre hade arbetat på 

”Modercentret” i en annan vӓrldsdel innnan de flyttade till ABC – Center  Mellanӧstern. Nu arbetar de 

alla i övergångsprogrammet, men samtliga har ӓven arbetat med elever i Inkuderingsprogrammet.  

Gemensamt fӧr intervjupersonerna ӓr att de alla har en specialpedagogisk grund som de sedan byggt 

på med en utbildning inom beteendevetenskap. 

John arbetar sitt nionde år på centret. Han har en MACD- BCBA (“Master of Arts in Communication 

Disorders, samt  Board Certified Behavior Analyst”). Steven har en ledande position  som 

programspecialist, vilket innebӓr att han ansvarar fӧr och fӧljer upp undervisning och behandling av  

centrets sex övergångsklassrum samt de nitton elever som ӓr inkluderade i ordinarie klassrum.  

 Sandra har arbetat på ABC-Center Mellanӧstern i sex år. Efter några års arbete på sjӓlva centret, samt 

en period i Inkluderingsprogrammet, bӧrjade Sandra arbeta i ABC-Centers övergångsprogram på en 

ordinarie skola. Sandra har en Master Degree i specialpedagogik. Hon har sedan vidareutbildat sig till 

Board Certified Behavior Analysts (BCBA) . Hennes yrkesroll ӓr nu ”Lead Therapist” fӧr en grupp på 

sju elever som går i år sex. Sandras ansvarsområden ӓr att skriva och fӧlja upp elevernas IEP, 

(Individuella Utvecklingsplaner), ansvara fӧr elevernas ”behavior management guidelines”, samt 

koordinera med skolornas administration och lӓrare fӧr att se vilka klasser och lektioner eleverna kan 

inkluderas i. 

Även Steven bӧrjade med att arbeta på sjӓlva ABC- Center. Dӓrefter han han arbetat  med elever i 

Inkluderingsprogrammet. Sammanlagt har han arbetat på ABC- Center i 2,5 år. Fӧr nӓrvarande arbetar 

han med elever i år ett som kommit direkt från ABC – centret och nu går sitt fӧrsta år i 

Transtionsprogrammet på en ordinarie skola. Steven har sin Master Degree i specialpedagogik och 

håller fӧr nӓrvarande på att ta sin BCBA-certifiering. Steven fungerar som ”Lead Therapist”. 

Tillsammans med tre andra lӓrare stӧttar Steven sex elever.  

ABC – Centers grundare menar att fӧr de pedagoger som vill, erbjuds mӧjlighet att vidareutbilda sig 

till BCBA på arbtetstid ifall man fӧrbinder sig att stanna minst tre år på centret, en mӧjlighet som 

John, Sandra och Steven har använts sig av.  

Övergång och inkludering  på individ-, grupp- och 

organisationsnivå: framgångfaktorer  och 

svårigheter 

Övergång och inkludering på individnivå 

Studenter som flyttas till Övergångsprogrammet och senare eventuellt Inkluderingsprogrammet, har 

till en bӧrjan varit på ABC – Center och i det sammanhanget fått mycket 1:1 - instruktion (1 elev:1 

lӓrare) i form av DTT. Innan en student flyttas ӧver från centret gӧrs en individuell bedӧmning.  
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These are students that we feel can work academically at a fairly high level. 

Att som elev komma från ett mindre sammanhang till Övergångsprogrammet, brukar i allmӓnhet vara 

en omstӓllning som tar tid. Vanligen går eleven i Övergångsprogrammet under ett flertal år innan de 

eventuellt flyttar ӧver till Inkluderingsprogrammet. I övergångsklassrummet arbetar man med 

målsӓttningen att eleverna ska kunna inhӓmta kunskaper de missat och dӓrmed nӓrma sig den 

allmӓnna skolans lӓroplan. Ibland kan detta vara en kamp i uppfӧrsbacke, menar John, eftersom 

kunskapsklyftan tenderar att ӧka i och med att eleverna i den allmӓnna skolan inhӓmtar kunskaper i en 

snabbare takt. DTT anvӓnds inte i någon stӧrre utsrӓckning i övergång och inkludering eftersom den 

typen av trӓning inte ӓr modellerad efter det ordinarie klassrummet. Istӓllet anvӓnds ABA mer i olika 

typer av ”reinforcement programs” som syftar till att motivera eleverna till beteendefӧrӓndringar och 

akademiska framsteg samt ”the errorless teaching”, en undervisningmodell inspirerad av Lovaas som 

handlar om att med hjӓlp av ”prompting” och ”fading” lӓra in kunskaper.  

 

Övergångar och inkludering på gruppnivå – framgångsfaktorer och 

hinder  

Den viktigaste framgångsfaktorn fӧr en lyckad övergång och inkluderning ӓr, menar samtliga 

intervjuade, den mottagande skoladminsistration och lӓrarnas villighet att samarbeta.  

A huge part of it [inclusion] is communication …Having the right administration can really make a 

difference, as far as what your students can be involved in. 

I de skolor dӓr samarbetet fungerat bra, har skolledningen sett till att ABC – Centers personal hållit i 

fortbildningar fӧr den ordinarie skolans personal kring inkludering av elever med AST. Ett av ABC – 

Center avdelningsmål detta år, enligt Steven, ӓr att man i varje skola som man samarbetar med ska 

kunna fortbilda skolledning och lӓrare gӓllande  exempelvis ledarskapet i klassrummet.  

Steven ser en skillnad vad gӓller utbildning och yrkeserfarenhet kring AST. De lӓrare som invandrat 

från exempelvis Irland och USA har ofta en stӧrre erfarenhet och kunskap kring AST i jӓmfӧrelse med 

de lӓrare som har bakgrund i geografiskt nӓrliggande områden. Det kan ibland dӓrfӧr vara svårt att 

organisera forbildningen på en nivå som passar samtliga lӓrare. Enligt John ligger ”X – Education 

Council” bakom en stor del av incitament gӓllande att ӧka inkluderingen i den ordinarie skolan. Fӧr 

många lӓrare i regionen, menar John,  ӓr inkludering ett nytt koncept, eftersom elever med sӓrskilda 

behov traditionellt varit helt separerade från den ordinarie skolan. ABC – Center har samarbetat med 

”X – Education Council” fӧr att utbilda SENCO- pedagoger (Special Educational Needs Coordinator, 

specialpedagoger med ӧvergripande, samordnande roll, fӧrf anm). Myndigheten bӧrjar nu, enligt John, 

att sӓtta press på skolorna att varje skola ska ha minst en SENCO, samt i sin budget avsӓtta medel till 

anstӓllning av elevassistenter.  

De intervjuade ansåg sig ӧver lag mycket nӧjda med samarbetet de hade med de nuvarande 

partnerskolorna, men nӓmner dock svårigheter som man brottas med. Den viktigaste personen som 

omnӓmns i detta sammanhang ӓr klasslӓraren.  

It is absolutely, completely based on the classroom teacher. 

 I nuvarande partnerskolor har ABC – Centers lӓrare fått hålla i fortbildningsdagar fӧr hela personalen, 

och vissa lӓrare har ӓven tagit hjӓlp av centrets lӓrare med egna elevfall. Det bӓsta ӓr, menar John, nӓr 

det finns en ӧppenhet att diskutera strategier med lӓraren och jobba fram en undervisning som gynnar 

inte bara övergångs- eller inkluderingseleven, utan alla elever i den ordinarie klassen. Det hӓr 
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tankesӓttet anammas dock inte av alla lӓrare. Eftersom ”X – Education Council’ och skolans 

administration beslutar vilka klasser och vilka lӓrare som ABC – Center ska samarbeta med, ӓr denna 

problematik svår fӧr ABC – Center att påverka . Det fӧrekommer att lӓrare lӓgger upp hela sin 

lektionsplanering kring att i princip endast hålla fӧrelӓsningar fӧr klasserna. Detta, anser John, ger de 

absolut sӓmsta fӧrutsӓttningarna fӧr att mӧjliggӧra AST- elevernas fӧrståelse, eftersom de mestadels 

ӓr i behov av differentierade och klara instruktioner.  

Steven upplever att det finns många lӓrare som har ett exkluderande beteende gentemot AST- 

eleverna. Ett vanligt fӧrekommande fenomen ӓr att lӓrare framfӧr AST- eleven pratar om honom eller 

henne och stӓller frågor till ABC- lӓraren istӓllet fӧr till eleven. En vanlig fråga som lӓraren stӓller ӓr: 

”Kan han/hon gӧra det hӓr?” De kompenta lӓrarna behandlar AST-eleven som en i klassen, och gӧr på 

egen hand de extra anpassningar  som eleven behӧver.  

Ett problem som Sandra upplevt tidigare på en annan skola ӓr att vissa lӓrare vӓgrat samarbeta med 

ABC – Centers personal och inte ens låtit dem komma in i klassrummet samt att lӓrarna varit helt 

ovilliga att gӧra de anpassningar i undervisningen som centrets lӓrare fӧreslagit. ABC – Centers 

personal arbetar då med att i stunden gӧra anpassningar fӧr eleven, vilket de visserligen har stor 

kompetens kring. Nackdelen i detta fall ӓr att eleven blir bunden vid ABC – Centers personal, vilket 

på sikt kan bli ett hinder fӧr inkluderingsprocessen. Sandra menar att att den stora processen i 

övergången ӓr ”fading”: 

I think the big thing we focus on is fading ourselves and how to do that. That is the most 

important part about transition. It’s fading the prompting and how to do it. Because if it’s not 

done properly, then the students will start being prompt dependent and that would not work for 

inclusion. 

Bӓst, menade alla tre, ӓr i de fall dӓr man kunnat  arbeta med ”co- teaching (tvålärarsystem)” med den 

ordinarie klasslӓraren. Dels fӧr att inte peka ut ”deras” elev, men ӓven fӧr att uppmuntra denna elevs 

sjӓlvstӓndighet och initiativfӧrmåga till interaktion med andra elever och andra, ordinarie lärare. Alla 

tre informanter menade också att de anpassningar som var verksamma fӧr deras elever, exempelvis 

differentierade instruktioner, var något som ӓven gynnade ӧvriga elever i det ordinarie klassrummet.  

Ett problem, som framfӧr allt visar sig i Inkluderingsprogrammet, ӓr att skolans ordinarie lӓrare inte 

har tillrӓckligt med tid fӧr att trӓffa ABC – Centers personal. Det ӓr dӓrmed svårt att ta del i ordinarie 

lӓrares planering och på så sӓtt kunna fӧrbereda AST- eleverna innan lektionen, något som de 

egentligen skulle behӧva. De lӓrare som undervisar Inkluderingseleverna har inte fått någon extra tid i 

sitt schema fӧr till exempel mӧten med ABC – Centers lӓrare. Informanterna menar att tid skulle 

behӧvas fӧr att samarbeta och diskutera med ordinarie lӓrare om vilka anpassningar och metoder som 

ӓr verksamma fӧr deras elever. I framtiden skulle de interjuade gӓrna se att man kunde utӧka 

tvålärarundervisningen och att kunna stödja de ordinarie lӓrarna på fler sӓtt, till exempel med att 

anordna fortbildningsdagar dӓr de ordinarie lӓrarna kan presentera egna fall av elever som man kan 

arbeta tillsammans kring.  

En annan viktig samarbetspartner ӓr barnets vårdnadshavare. På ABC – Center har man sӓrskild 

personal, en ”family liaison officer”, som finns i varje team på ABC – Center. Denna person har till 

uppgift att kontakta fӧrӓldrarna per telefon, vilket ofta sker flera gånger i veckan. Så lӓnge eleverna 

har sin skolgång på ABC – Center hålls mӧten med fӧrӓldrarna en gång i månaden, plus att personal 

från ABC – Center gӧr hembesӧk varje vecka. Nӓr barnen gått ӧver till Övergångs- eller 

Inkluderingsprogrammet gӧr man inte lӓngre några hembesӧk, vilket vissa fӧrӓldrar kan kӓnna sig 

kluvna infӧr, eftersom hembesӧken ӓr något fӧrӓldrarna i allmӓnhet uppskattar. Anledningen till att 
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hembesӧken upphӧr i Övergångsprogrammet ӓr att man vill ”slӓcka ut” elevens och fӧrӓldrarnas 

beroende av personalen.  Man har dock kvar månadmӧten under övergångsprogrammet. I de fall dӓr 

fӧrӓldrarna samarbetar med ABC – Center gӓllande barnens ”behavior management plans”, ser man en 

stӧrre positiv beteendefӧrӓndring hos barnen. I Inkluderingsprogrammet trӓffar man fӧrӓldrarna i 

genomsnitt en gång per kvartal fӧr att uppdatera elevernas IEP.  

Det som tydlligt framkommer ӓr att de faktorer som ӓr avgӧrande fӧr att kunna tala om en reell 

inkludering handlar om samarbete mellan centret och den ordinarie skolan. Tvålärarundervisning är en 

modell som de intervjuade föredrar, samt den typ av anpassningar som inte märkbart riktar sig till 

endast AST- eleven. Istället föredras anpassningar som alla elever drar nytta av. Samarbete med 

vårdnadshavare är en annan avgörande faktor som man lägger stor vikt vid.  

Övergång och inkludering på organisationsnivå 

ABC- Center var poinjӓrer i regionen nӓr de fӧr sex år sedan bӧrjade utarbeta ett övergångs- och 

inkluderingsprogram  fӧr barn med AST, menar både de intervjuade, centrets administrativa ledare, 

samt centrets grundare. Övergångsprogrammet och Inkluderingsprogrammet startade med att fyra av 

centrets elever slussades in i en partnerskola. 

John, som varit med att utveckla Övergångs- och Inkluderingsprogrammet från bӧrjan, menar att det 

tog 2- 3 år innan i ”X- Education Council”, den myndighet som ӓr huvudman fӧr landets ”Public 

schools”,  det vill sӓga allmӓnna skolor, gav ABC – Center tillstånd att bedriva Övergångs- och 

Inkluderingsprogrammet:  

I think it was a brand new process for a brand new idea, so there was a bit of 

things that we had to figure out.  

Ett dilemma har varit att landets regelverk inte tillåter elever att vara inskrivna i mer ӓn en skolenhet i 

taget, vilket man nyligen lӧst genom att i dialog med ”X – Education Council” få igenom något man 

kallar ”crossed enrollment” fӧr ett par elever. Detta behӧvs fӧr att eleverna i Övergångssprogrammet 

ska kunna få sina skriftliga omdӧmen och betyg från den ordinarie skolan. Ett problem som 

fortfarande inte ӓr lӧst ӓr att eleverna i Övergångsprogrammet inte tillåts att skriva de nationella 

proven. Processen att lӧsa de adminsitrativa problemen ӓr på gång, menar John, och han tror att man 

inom en snar framtid kommer att kunna ordna så att samtliga elever i Övergångsprogrammet kommer 

att kunna få skrifltiga omdӧmen och betyg, samt kommer att kunna få skriva nationella prov.  

2010 kom ABC – Center att ingå bland de skolor som ligger under ”X – Education Council”. Denna 

myndighet beslutar vilka av deras Public Schools som ska ha ett Övergångsprogram fӧr ABC – 

Centers elever. ”X – Education Council” har nyligen utvecklat en femårsplan med ABC – Center i 

syftet att utӧka antalet elevplatser till både Övergångs- och Inkluderingsprogrammet, menar John.  

Inkluderingsprogrammet har inte brottats med någon typ av administrativ problematik, eftersom  

eleverna dӓr endast ӓr inskrivna i den ordinarie skolan. 

John fångar sjӓlva grundproblematiken i den fleråriga processen i att få till en god inkludering nӓr han 

sӓger: 

It’s like, you know, the administration or the whole education system is not set up to do this. 

They have to rewrite the whole thing or come up with a policy. So that’s the hardest part, 

honestly.  
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Jag tolkar Johns utsaga som att den riktigt stora utmaningen i en full inkludering ligger i hur hela 

skolsystemet ӓr organiserat. Å ena sidan kan man se hur skolmyndigheten arbetar fӧr att få fler elever 

att inkluderas i den ordinarie skolan, å andra sidan uppstår en kollision mellan två system, den 

ordinarie skolan och den sӓrsklida undervisningsgruppen, nӓr det kommer till sjӓlva ”hårdvalutan” i 

skolans vӓrld: betyg, prov och bedӧmning.  

 

Tre case- elevers beteendebehandlingar och 
beteendefӧrӓndringar   

Informanterna uppmanades av mig att vӓlja ut varsin elev som de fӧr nӓrvarande arbetade med i syftet 

att mer ingående beskriva just denna elevens utveckling. Jag har givit dessa elever varsitt fingerat 

namn: Ahmed, Mohammed och Saif:  

Ahmed 

Ahmed var fem år nӓr han skrevs in på ABC - Center. Ahmed hade inte gått på någon fӧrskola innan 

utan kom direkt hemifrån. Under sin fӧrsta tid på centret deltog Ahmed knappt i någon aktivitet. Vid 

många tillfӓllen villle han inte ens ӧppna ӧgonen. Han pratade i princip inte alls och hade en slags fobi 

fӧr att rӧra vid elektroniska apparater. Den fӧrsta tiden på centret var han i ett klassrum dӓr han fick 

1:1 ABA under stӧrre delen av dagen. Senare flyttades han ӧver till ett klassrum som var mer baserat 

på gruppinstruktioner. I nulӓget befinner sig Ahmed i övergångsprogrammet som han bӧrjat med detta 

lӓsår. Det innebӓr att han under delar av dagen ӓr i Övergångsprogrammets gruppklassrum om han ska 

få ABA, och resten av dagen i ett ordinarie klassrum, årskurs ett med tjugofem elever.   

Ahmed behandlades bland annat med ett ”reinforcement program”. Programmet fungerade som ett 

belӧningsystem dӓr Ahmed kunde tjӓna marker som kunde bytas in mot andra saker som han var 

interesserad av. Detta har gjort att hans vӓgran att delta har minskat. Gӓllande elektronikfobin så 

arbetade  man med ett ”de-sensitisation” program. Att Ahmed bedӧmdes vara lӓmplig fӧr 

övergångsprogrammet berodde på att han ӓr akademiskt stark och har lӓtt fӧr att lӓra. Till nӓsta lӓsår 

bedӧmer Steven att Ahmed ӓr redo fӧr full inkludering fӧrutsatt att man hittar rӓtt klass fӧr honom:  

It’s based on the opportunities of the school, like the quality of education in the (regular) 

classroom… but…for sure we will see him included all the time, but with the support of an 

ABC-teacher. 

 

 

Mohammed  

Mohammed bӧrjade på Övergångsprogrammet fӧr två år sedan. Dessfӧrinnan var han på ABC- Center 

under hela skoldagen. Mohammeds stӧrsta beteendeproblematik ӓr sjӓlvskadebeteende, hans hӧga rӧst 

och icke- delagande i skolarbete. Mohammed har behandlats med ABA i form av ett speciellt utformat 

belӧningssystem under sin tid på övergångsprogrammet. Belӧningssystemet innebӓr att Mohammed 

kan tjӓna ”marker” som sedan kan vӓxlas in mot någon form av belӧning efter lektionen. Under varje 

lektionspass kan maximalt tjugo marker tjӓnas in. Om Mohammed tjӓnat tjugo marker på en 

lektionspass sӓtts ytterligare ett belӧningssystem igång. I detta belӧningssystem finns 
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övergångseleverna listade i ett fӓrgdiagram som finns uppsatt i övergångsklassrummet. Om man tjӓnat 

tjugo marker blir man ӓven uppflyttad i fӓrgdiagrammet.  

Mohammed ӓr sӓllan hӧgrӧstad lӓngre, men de gånger han ӓr så pass stӧrande så att andra inte kan 

arbeta i samma rum, flyttas han med minsta mӧjliga uppmӓrksamhet ut till ett angrӓnsande rum tills 

beteendet upphӧrt. I samband med detta flyttas Mohammed ner till en rӧd fӓrg på fӓrgdiagrammet. Nӓr 

beteendet upphӧrt, flyttas Mohammed upp till grӧn fӓrg i fӓrgdiagrammet och kan då återigen delta i 

aktiviteter med andra elever. Mohammed ӓr vӓldigt vӓl insatt i detta belӧningssystem, som tycks vara 

motiverande fӧr honom, menar Sandra. Mohammed har fӧrӓndrats under sina två år i 

Övergångsprogrammet, enligt Sandra. Hans sjӓlvskadebeteende har minskat, och han har ӧkat sitt 

deltagande i undervisningen. Dock tror Sandra inte att Mohammed kommer att vara redo att flytta ӧver 

till Inkluderingsprogrammet till nӓsta lӓsår. Hon menar att problemet i Mohammeds fall ӓr att 

fӧrӓldrarna inte ӓr intresserade att samarbeta med terapeuterna och skolan. Dӓrfӧr fӧrӓndras 

Mohammeds beteende inte i den utstrӓckning som det fӧrmodligen skulle ha gjort ifall fӧrӓldrarna 

arbetade på samma sӓtt med honom hemma, tror Sandra. Till nӓsta lӓsår kommer Mohammed IEP 

vara mer inriktad på sociala mål, eftersom han fungerar hyfsat bra akademiskt. Mohammed deltar i 

fyra inkluderingslektioner varje dag tillsammans med en personal från ABC – Center. Resten av dagen 

arbetar Mohammed tillsammans med en eller två elever i Övergångsprogrammet. Sandra upplever att 

Mohammed tycker om att gå på inkluderingslektionerna, men att han också gilllar timmarna i 

övergångsklassrummet. En anledning, tror Sandra, kan vara att man dӓr arbetar med belӧnings-

systemen som tycks vara starkt motiverande fӧr Mohammed. Ifall inkluderingslektionerna hade 

samma typ av belӧningssystem, skulle kanske Mohammed bli mer motiverad till att flytta ӧver till 

Inkluderingprogrammet, tror Sandra. Ett annat problem, menar Sandra, ӓr att inkluderingsklasserna 

har stora problem gӓllande ordning och uppfӧrande och på så sӓtt ӓr det svårt att hitta bra fӧrebilder 

fӧr Mohammed. Eleverna i Mohammeds Övergångsgrupp ӓr mycket bӓtte på ordning och uppfӧrande, 

anser hon. 

Saif 

Saif var i femårsåldern nӓr han bӧrjade som en av ABC – Centers  fӧrsta elever. Såvitt John minns, 

hade Saif aldrig någon allvarlig utåtagerande beteendeproblematik, snarare var problemet att han 

pratade om ”olӓmpliga” saker och inte tog initativ till samtal eller annan social interaktion. Enligt John 

genomgår alla elever en “Core Skills Assessment”, vilket utgӧrs av en serie av kurser som ABC – 

Center indentifierat som obligatoriska under elevernas fӧrsta tid på centret. Många av dessa kurser 

består av DTT i kontexten 1:1. Fӧr de hӧgfungerande eleverna kan det ta mellan ett till två år innan 

deras “Core Skills Assessment” ӓr fullgjord. Saif fick på ett tidigt stadium fler gruppinstruktioner 

eftersom han visade sig ha akademiska fӧrutsӓttningar och gjorde stora framsteg i “Core Skills 

Assessment”- programmet. Stӧrre delen av den grupp som Saif hamnade i, flyttades efter några år ӧver 

till Övergångsprogrammet, dӓr han ӓr kvar idag. Han var egentligen redo fӧr övergång redan på ett 

tidigare stadium, men på den tiden fanns det inte någon utarbetad organisation fӧr detta. Han går nu i 

en ”Public All Boy’s, Secondary School”. Han har lӓtt att lӓra och fӧljer kursplanen fӧr alla skolӓmnen 

och ӓr numera social och utriktad. Nyligen vann Saif priset ”Student – of – the – Month” och anses 

allmӓnt som den smartaste eleven i sin årskurs, menar John. Han kommer till hӧsten att flyttas till 

Inkluderingsprogrammet, dӓr han kommer att ha en elevassistent med sig, mest fӧr att kunna ha en 

uppsikt över hur det går fӧr honom, men John tror att Saif  kommer att klara det mesta av skolarbetet 

på egen hand. I annat fall ligger övergångsklassrummet i samma skola. Är det något han behӧver hjӓlp 

med, kommer det alltid finnas någon som kan stӧtta honom dӓr, menar John.  
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I intervjuerna kunde jag ibland ana en viss frustration hos informanterna, framfor allt hos Sandra som 

menade att:  

There is only so much we can do. 

Jag tolkade Sandras utsaga som en ӧnskan om att det skulle finnas bӓttre samarbete och dialog med 

både vårdnadshavare, i Mohammeds fall, och med klasslӓrare. Jag kunde ana en ӧnskan om att ӧvriga 

aktӧrer runt eleverna också anammade prinicperna i ABA, fӧr att praktisera dessa i hemmet och med 

alla elever i det ordinarie klassrummet. Mӧjligen kan orsaken bakom detta vara att informanterna 

upplever att ABA ӓr en metod som leder till stora positiva beteendefӧrӓndringar och att den dӓrfӧr 

skulle ӓven skulle kunna vara behjӓlplig i hemmet, samt fӧr alla elever i det ordinarie klassrummet 

som har ett utåtagerande och normbrytande beteende. 

Dokumentation 

Hur sätts, mӓts och utvӓrderas elevernas akademiska och sociala mål?  

Jag har tagit del av dokumentationen kring några av ABC – Centers elever. Dokumentationen kring 

varje elev har varit omfattande. Sammanslagt har den dokumentation som jag gått igenom bestått av 

över trehundra sidor. Jag har därför valt ut vissa delar av dokumentationen med syfte att ge exempel 

på olika typer av domentation som gjorts och vad den visar. Detta fӧr att via dokumenten kunna hitta 

en ingående, detaljerad beskrivning av hur man arbetar på ABC – Center i syftet att kunna fӧrdjupa 

och exemplifiera det som framkommit i det ӧvriga materialet, med andra ord det som framkommit av 

intevjuer, litteratur, informella samtal och hemsidetext. I avsnitten som följer ӓr vissa citat 

direktӧversatta av mig från svenska till engelska. Vissa begrepp har jag dock låtit stå kvar på engelska 

på grund av att jag bedӧmt dem som centrala, och att jag dӓrför att jag inte velat laborera med 

ӧversӓttningar som eventuellt blir missvisande.  

Fallstudie eleven ”Mazin” 

Fӧljande elev ӓr en rekonstruktion dӓr olika dokument som anvӓnts som underlag fӧr att illustrera och 

exemplifiera hur den fӧrsta tiden på ABC – Center kan se ut:  

”Mazin”, fӧdd 2007, ӓr 3, 9 år nӓr han erbjuds plats på ABC – Center efter att ABC – Center gjort en 

sӓrskild intagningskartlӓggning av honom som bland annat byggt på observation av honom och 

anamnes inhӓmtad från Mazins vårdnadshavare.  I ett brev hem till vårdnadshavarna fӧrklaras vad en 

placering innebӓr:  

I vårt program kommer ert barn att få stӧd från ett 1: 1 individualiserat program i områdena 

social och språklig utveckling, dӓr ert barn kommer att kunna dra nytta av en pedagogisk 

beteendeinriktad metod. Fӧrutom denna heltidsomsorg  kommer ert barns samordnare att finnas 

tillgӓnglig fӧr hembesӧk fӧr att kunna sӓkra optimalt samarbete och kommunikation.

  

Mazin bӧrjar på ABC – Center den 2 januari 2011. Han går på heltid 6 timmar per dag och får 

heldagsbehandling av en av beteendeterapeut på ABC – Center dӓr han undervisas i Kommunikation, 

Engelska, Matematik, Naturvetenskap och Teknik, Socialt Beteende, Fritid och Rekreation, 

Gymnasitk, Motoriska Fӓrdigheter och Arabiska. Under denna tid fokuseras undervisningen på att 

utveckla Mazins fӧrmågor i Kommunikation, Socialt Beteende, samt  Fin- och Grovmotorik.  
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Februari 2011, en månad efter uppstarten, gӧrs en akademisk bedӧmning dӓr Mazin testats med ”The 

Brigance Early Development Inventory II”, ett test som allmӓnt anvӓnds fӧr att mӓta barns utveckling 

från fӧdsel till sju års ålder. Testet mӓter fem områden: motoriska fӓrdigheter, receptiv och expressiv 

språkfӧrmåga, akademiska och kognitiva fӧrmågor, sociala och emotionella fӓrdigheter, samt ADL- 

funktioner.  

I testet utfӧrs undertester kring varje fӧrmåga, exempelvis under ”B. Gross- Motor Skills and 

Behaviors” finns undergruppen B-1, som mӓter fӧrmågan att kunna stå. I Mazins ӓr exempelvis 

noterat att han inte kan stå på ett ben i fem sekunder, samt inte kan stå på tå.  

ABC – center arbetar under denna tid fӧr att utveckla Mazins kommunikativa och sociala fӧrmåga, 

fin- och grovmotorik, samt ADL funktioner. Testresultaten beskriver vilka fӧrmågor Mazin har i varje 

delområde, exempelvis: “Play skills and behaviours: Missing skill includes: Engages in play beyond 

self…” 

Två år senare kan man i Mazins “Speech and Language Report” lӓsa att Mazin utvecklats signifikant i 

engelska gӓllande expressiva och receptiva fӧrmågor jӓmfӧrt med året innan. Enligt rapporten kan 

Mazin nu vara delaktig i social konversation, kan hantera turtagande under aktiviteter, samt kan 

anvӓnda lӓmpligt språk fӧr sina sociala och personliga behov. Mazin kan ӓven svara på hӓlsningsfraser 

både på ett verbalt och ett icke- verbalt sӓtt. Hans fӧrmåga att hålla igång konversation ӓr dock 

begrӓnsad till två eller tre utbyten om hans samtalspartner vӓljer samtalsӓmne. Mazin har svårigheter 

att berӓtta om hӓndelser i sitt liv, såsom vad han gjort dagen innan, ifall han har några syskon etc. I 

allmӓnhet, menar rapporten, har Mazin svårt att beskriva något abstrakt utanfӧr sin egen hӓr – och – nu 

kontext. Mazins lӓsfӧrståelse visar att han har svårt att beskriva det kӓnslolӓge som en karaktӓr i 

boken upplever, samt att ta perspektiv av en annan person. Mazin har ӓven, enligt rapporten, 

svårigheter att beskriva sitt eget kӓnslolӓge eller hur han sjӓlv kӓnner sig.  

Core Skills 

Som tidigare nӓmnts arbetar man med en egen lӓroplan på ABC – Center, den så kallade : ”Autism 

Curriculum Encyclopedia (ACE®)”. Ovan har intervjuerna med informanterna visast att man under 

elevens första år på centret arbetar med bestӓmda kurser, så kallade ”Core Skills” (viktiga färdigheter).  

I dokumentationen har jag kunna ta del av elevernas ”Core Skills Assessment”. I dokumentationen ӓr 

dessa ”Core Skills” sorterade  i teman, i vad som jag uppfattar kan vara problemområden fӧr barn och 

vuxna med AST. Exempel på teman som jag hittat ӓr “Self Help, Health and Safety, Recreation and 

Physical education, Community”, etc. Under varje sådant tema, eller rubrik, finns sedan specifika 

”Core Skills” insorterade. Exempelvis hittar jag under temat ”Health and Safety” fӧljande ”Core 

Skills” : ”Ta medicin, tolerera medicinska procedurer, hitta brandutgång vid brandlarm, ta fram 

personliga identitetshandlingar, samt att skӧta den personliga hygienen privat”. 

Fallstudie eleven ”Omar” 

I fallet ”Omar” kan jag se att man varje år producerat ett ”Core Skills Assessement Result”. Resultatet 

fӧr varje ”Core Skill” ӓr illustrerat i en tabell med en kolumn fӧr varje år. Exempelvis kunde Omar 

enligt dokumentationen vid 7 års ålder bemӓstra 4 av 15 ”Communication Skills”: ”Svarar på 

hӓlsning, svarar på namn, accepterar och tackar nej, kan peka på benӓmnt fӧremål, kan peka på 

benӓmnd bild|”.  Vid 8 års ålder bemӓstrade Omar 15/15 ”Communication Skills”.  

I Omars (ACE®) dokumentation ligger i anslutning till ovan nӓmnda ”Core Skills Assessement 

Result” ӓven ett diagram under rubriken ”Challenging Behavior”. Information kring Omars beteende 
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har samlats in i form av en frekvenstabell med olikfӓrgade kurvor. Varje fӓrg på kurvan representerar 

ett visst beteende. Exempelvis rӧtt fӧr hot, gult fӧr negativ respons och blått fӧr fӧrstӧrelse av 

omgivningen. Beteendet har systematiskt dokumenterats varje vecka mellan den 1 feb 2015 – 17 maj 

2015. En notering har sedan lagts till om specifika hӓndelser intrӓffat under perioden. I Omars fall 

gick det i tabellen att utlӓsa att hot och negativ respons intrӓffade med sӓrskilt hӧg frekvens under en 

vecka nӓr en personal slutade och under en annan vecka då hans mamma fått en baby.  

I påfӧljande sida i dokumentationen specificeras vad som menas med ett hotfullt beteende: ”Verbalt 

eller fysiskt uttrycka en vilja att  skapa smӓrta skada eller dӧd åt en annan person, inklusive annans 

ӓgodelar”. Dӓrefter ger dokumentationen exemplifieringar: ”Omar hotar sin lӓrare genom att sӓga: 

’Jag vill dӧda dig’ , ’Jag vill få dig att gråta’”. Dӓrefter ges exempel på vad som inte rӓknas som hot: 

”Sӓga, ’Åh nej, jag hatar dig’,’ Nej, jag vill titta på filmklippet’, nӓr lӓraren ska avsluta en belӧnings-

aktivitet”. 

I dokumentet finns ӓven specificerat vilken påfӧljd som det hotfulla beteendet kommer att få fӧr 

Omar, samt hur lӓraren kommer att agera nӓr Omar beter sig hotfullt. Bland annat står det att Omar 

kommer att fӧrlora alla sina intjӓnade marker genom att lӓraren kommer att ta bort dem. Vidare 

specificerar dokumentet vilken slag belӧning Omar får om han utfӧr rӓtt beteende under lektionen, han 

tjӓnar 30 marker efter att ha fӧljt lӓrarens instuktioner på rӓtt sӓtt. Dessa marker ger rӓtt till något 

ӓtbart plus en sak eller aktivitet som lӓraren har skrivit på sin gula tavla.  

Varje elev har kartlagts angående preferenser kring aktiviteter. Aktivitetspreferens presenteras kring 

eleven i form av ett stapeldiagram, dӓr varje aktivitets prefensnivå illustreras med en stapel som på Y- 

grafen ӓr graderad från 0- 100. Exempel på aktiviteter kan vara dator, CD, spelkulor, lego, små 

”gubbar”, pussel, bӧcker och bilar. Omars aktivitetspreferensdiagram visar att dator ligger på 100%, 

CD på 80%, etc. Eftersom ABA-intervention bygger på förstärkning i form av belöningar, utgår jag 

ifrån att denna kartläggning ligger till grund för hur man utformar individuella belöningar till varje 

elev.  

Fallstudie eleven ”Abdelkarim” 

Som redan har omnӓmnts fӧljs elevens ”Progress Report” upp varje kvartal. I denna uppfӧljning har 

varje akademiska mål, sociala mål och varje ”Core Skills” ett visst nummer. ”Abdelkarim” hade 

exempelvis år 2014 bland annat mål nr 3. 05, ”Social Skills” och mål nr 4.01, ”Arabic Language 

Skills” dokumenterat i sin ”Progress Report”. Nivån på måluppfyllelse uttrycks i procent. En 

definition av i vilket sammanhang som eleven ska visa att hen uppnår målet finns specificerat. I 

Abdelkarims fall handlar hans sociala mål om att kunna fӧlja individuella gruppinstriktioner i grupp: 

 Across 2 people and 2 settings, given an individual or group direction from the lead teacher in a 

group, Abdelkarim will demonstrate the action in 80 % of programmed opportunities across 2 

consecutive weeks in 2 contexts.  

Nӓr målet kvartalsvis fӧljs upp kan man fӧlja utvecklingen av varje mål uttryckt i procent. Det kvartal 

då måluppfyllelsen ӓr ett hundra procent, skrivs ordet MET in i dokumentet.  

Bifogat till elevens ”Progress Report” vars information till stor del ӓr formulerad i fӧrkortningar och 

sifferdata, finns en sida med ”Progress Report Information”. I Abdelkarims fall kan man i en sådan 

rapport lӓsa en lista på vad han ska kunna visa upp fӧr beteende eller kunskap fӧr att målet ska anses 

nått, samt vilka av målen som ӓr nådda, exempelvis:  



21 

 

”Abdelkarim met oblective 3.02 Self Talk. Abdelkarim engaged in Self Talk in 2, 97% (Target = 7.3 

%) of opportunities as measured daily, averaged per week across 8 consecutive weeks.” 

I ytteligare ett dokument benӓmnt “ Information från akutellt IEP”, finns mer information kring målet 

”Self Talk” definierat som nӓr Abdelkarim svarar med sin rӧst på ett icke – funktionellt sӓtt. Exemplen 

innefattar att med rӧsten gӧra ljud som ӓr icke - igenkӓnnbara ord, vilka inte direkt sker i någon 

respons på en lӓrares uppmaning: skratt utan något sammanhang, ord, fraser eller upprepning av en 

fras eller ett ord inom fem sekunder, samt oljud som icke har något samband med lek.  

Dokumentationen kring ”progress reports” och IEP bekrӓftar det som John tidigare sagt under 

intervjun. Under intervjuerna har  han berӓttat att man på ABC – Center Mellanӧstern, med vissa 

modifikationer, har utformat elevernas IEP-struktur utifrån Modercentrets modell. Enligt landets 

regelverk behӧver man i den ordinarie skolan endast skriva IEP ifall man modifierar sjӓlva ӓmnet eller 

tester, men inte om man gӧr extra anpassingar i kursen. På ABC – Center  skrivs dock IEP fӧr alla 

elever, och den utvӓrderas varje kvartal i enighet med elevens ”progress report”, menar John. Mål och 

hur man ska arbeta mot målen dokumenteras sedan i elevens IEP. Fӧr eleverna i Övergångs-

programmet har man utvecklat en modell som utgår ifrån målen i kursplanen fӧr den ordinarie skolan. 

Exempelvis i ӓmnet ”English Lanuage Arts” år sex, anvӓnder man kursplanens kunskapsområden och 

bryter ner dessa till delmål. John menar att centrets ”Lead teachers” har som ansvar att skriva elevens 

IEP. Huvudlӓraren har en mycket hӧg kompetens, anser John, i att gӧra extra anpassningar i elevernas 

IEP utifrån varje elevs fӧrutsӓttningar att nå kursplanens mål. I elevens IEP tilldelas vilka av målen 

som eleven fӧrvӓntas klara. De elever som går på ABC- Centers egen skola har normalt arton mål i sin 

IEP, i Övergångsprogrammet har eleverna vanligen tio till tolv mål och i Inkluderingsprogrammet har 

man enligt John, minskat ner dessa till ca fem mål eftersom man inte har lika mycket tid att ge 

kompletterande undervisning i och med att elverna helt och fullt fӧljer den ordinarie skolans schema. I 

Inklusionprogrammet skrivs elevernas betygsdokument av den ordinare skolans lӓrare så att dessa 

elevers IEP handlar mer om sociala mål, eller fӧrtydligar vad eleven måste gӧra fӧr att nå målen.  

Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersӧka hur en pedagogisk AST- verksamhet arbetar med sitt  

Övergångs- och Inkluderingsprogram. Följande frågor har undersökts:  

1. Hur arbetar man, enligt informanterna, med övergångar och inkludering på individ -  

grupp -  och organisationsnivå? Vilka framgångfaktorer och svårigheter upplever 

informanterna?  

2. Vilken slags beteendebehandling anvӓnds och har anvӓnts tidigare?  

3.  Hur ser  de studerade elevernas kunskapsmӓssiga och sociala utveckling ut innan och 

under övergångs - och inkluderingsperioden enligt informanterna? 

4.  Vad går att utläsa kring den dokumentation som förs kring utvalda elever?  

 



22 

 

Hur arbetar man, enligt informanterna, med övergång och inkludering på 

individ -, grupp - , och organisationsnivå -framgångar och svårigheter?  

Individnivå 

I informanternas utsagor, kan jag urskilja tre viktiga punkter på individnivå. För det första handlar det 

om att försäkra sig om att eleverna är lämpade för övergång till ordinarie undervisning och 

inkludering. ABC- Center väljer de studenter som blir aktuella för Övergångsprogrammet och därifrån 

bedöms eleverna ytterligare en gång innan de anses redo för Inkluderingsprogrammet. Det är elever 

som har en relativt liten eller ingen beteendeproblematik, samt som befinner sig på en relativt hög 

akademisk nivå.  

För det andra handlar om att förbereda eleverna innan och under övergångar. I allmänhet har eleven 

minst två års förberedelser bakom sig på Centret. Eleverna har också tränats i att i allt högre 

utsträckning klara undervisning i gruppsammanhang. Övergången blir en succesiv träning i att klara 

den generella skolans krav. Hemklassrummet är en slags trygg punkt dit eleverna återvänder under 

dagen i större eller mindre utsträckning beroende på individuella förutsättningar.  

För det tredje handlar det om kompetens och personaltäthet. Den ledande specialpedagogen/terapeuten 

har en nyckelfunktion i att se över elevernas schema och göra en bedöming vad eleven är redo för att 

inkluderas i samt koordinerar med skolans ledning och individuella lärare. Informanternas dubbla 

kompetens såsom utbildade specialpedagoger och ABA-terapeuter, möjliggör att beteendeintervention 

och undervisning kan utföras under ledning av en och samma nyckelperson. En annan viktig faktor är 

personaltätheten. Barn: vuxenkvoten är 2:1, vilket naturligtvis ger helt andra förutsättningar än att 

arbeta som ensam lärare i en ordarie klass. 

Gruppnivå 

Det mest avgörande för en lyckad inkludering, enligt informanterna är gott samarbete med 

lärare,vårdnadshavare samt administrationen i den ordinarie skolan. Vilja och inställning hos läraren är 

centralt, liksom att tid finnns avsatt för att samarbeta. En viktig faktor är fortbilding i AST ute på 

skolorna, både för administration och pedagoger, anser informanterna. De menar att detta är helt 

avgörande för att övergångar och inkludering ska kunna fungera. Vårdnadshavarna engageras att delta 

aktivt och hembesök görs till en början varje vecka. I de fall vårdnadshavare arbetar med de 

rekommenderade interventionsplanerna i samverkan med centret, ser man en större framgång kring 

elevernas beteendeutveckling, i jämförelse med de fall då man inte gör det.  

Organisationsnivå 

Enligt John är dock det största problemet med övergångsprogrammet att hela utbildningssystemet inte 

är ”set up to do this”. Han efterfrågar en ny policy från myndigheterna där reglerna skrivs om. Då 

betyg och bedömning är centralt i alla elevers skolgång måste även regelverk och ramar anpassas, 

exempelvis med att i en övergångsfas tilllåta parallell inskrivning, se till att eleverna kan få betyg och 

få skriva nationella prov. Skolsystemens regelverk saknar den flexibilitet som skulle behövas, för att 

möjliggöra detta fullt ut. Samtidigt som X-Education Council pressar på de ordinarie skolorna för en 

ökad inkludering, har myndigheterna själva inte banat vägen för detta med ett förändrat regelverk.  

Vilken slags beteendehandling anvӓnds och har anvӓnts?  

Under elevernas tid på centret arbetar man med ABA till övervägande del. I början introduceras eleven  

med DTT 1:1, i kombination med ”incidental learning”. Man följer den så kallade ”Autism 
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Curriculum Encyclopedia (ACE®)”, en läroplan som anpassats efter elever med AST, som består av 

olika kurser i så kallade ”core skills”. Parallellt med detta behandlas barnen även med talpedagogik 

och arbetsterapi. Gruppinstruktion introduceras gradvis. På övergångsprogrammet är olika typer av 

”reinforcement programs” vanligt i gruppklassrummet, samt ”the errorless teaching model”.  

Elevernas kunskapsmӓssiga och sociala utveckling före och under 

övergångs - och inkluderingsperioden, enligt intervjupersonerna och 

enligt dokumentation 

Informanterna har berättat om Ahmed, Mohammed och Saif. Gemensamt för de tre är att de kommit 

hemifrån direkt till centret, i relativt ung ålder, och att de efter några års intensiv ABA- träning i form 

av DTT, samt talpedagogik och arbetsterapi, bedömts vara redo för övergången till ordinarie skola. 

För två av dem är nästa steg full inkludering. De tre eleverna har haft olika typer och olika grader av 

beteendeproblematik. Samtliga har haft svårigheter i socialt samspel, men har alla avsevärt förbättrat 

dessa förmågor. Alla tre har, menar informanterna, gjort stora framsteg i och med att de lämnat centret 

och skrivits över i övergångsprogrammet.  

Informanterna är överens om att den ordinarie skolan är rätt placering för dessa elever. Saif är den elev 

som informaterna menar har gjort stora kunskapsmässiga framsteg och till och med någon som av 

andra i den ordinarie skolan betraktas som den ”smartaste” eleven i hela årskursen. Även Ahmed och 

Mohammed klarar av att följa den ordinarie kursplanen, med undantaget av att Mohammed inte nått 

målen i Arabiska. Mohammed har inte gjort lika stora framsteg kring sin beteendeproblematik, menar 

dock Sandra. Enligt henne beror detta på föräldrarnas bristande intresse.  

Dokumentationen 

Mazin är ca 3, 5 år när han börjar på centret. Han följer ACE® Läroplan och blir utredd via ”The 

Brigance Early Development Inventory II. Mazin bedöms ha grov-och finmotiriska svårigheter samt 

stora svårigheter i socialt samspel. När hans “Speech and Language Report” skrivs två år senare, står 

det klart att Mazin har utvecklat många förmågor i sitt sociala samspel, men fortfarande begränsningar 

i sin förmåga att själv ta initiativ till samtal, samt att att relatera till företeelser som inte är här- och nu- 

betonade.  

Omar tycks vara en elev som ganska snabbt klarar av kurserna i ”Core Skills Assessement”. Dock kan 

man se att hans utmanande beteende krӓver en sӓrkild interventionsplan eftersom Omar framfӧr allt 

tycks ha en tendens att bete sig verbalt hotfull. Systematiska kvantitativa mӓtningar gӧrs dӓr frekvens 

av beteende fӧljs under 3,5 månader. Kartläggningarr kring vad som kan tӓnkas ha utlӧst beteendet 

finns, samt en plan hur beteendet ska kunna ”slӓckas ut”, dӓr fӧrstӓrkningar i form av belӧningar ӓr ett 

starkt inslag. En systematisk kartlӓggning tycks ӓven ha gjorts fӧr att ta reda på vilka 

belӧningspreferenser Omar har. Den dokumentation som specificerar vad som kategoriseras som hot 

och vad som inte gӧr det, samt vilka konsekvenser ett hotfullt beteende får, skulle mӧjligen kunna vara 

upprӓttat fӧr att skapa tydlighet och ramar och något som eventuellt anvӓnds i direkt kommunikation 

med eleven, elevens vårdnadshavare, samt till undervisande lӓrare.  

Abdelkarims IEP och ”Progress Reports” har studerats. Bland annat har vi kunnat se hur 

dokumentationen kring Abdelkarims ”Self Talk”. Dokumentation kring elevens utveckling i form av 

”Progress Reports” och IEP tycks vara centrala inslag i arbetet kring eleverna. Som John berӓttat 

ligger dokumentationsansvaret på huvudlӓraren, som har utbildning och hӧg kompetens i att hantera 

denna dokumentation. Att man under Övergångs - och Inkluderingsprogrammet allt mer fasar ӧver 

dokumentationen till den ordinarie skolans, faller vӓl i linje med tanken om ”fading”, dӓr allt fӓrre mål 
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skrivs in i IEP, och inkudering mer handlar om fӧrtydliganden om vad eleven behӧver gӧra fӧr att nå 

målen. ”Progress reports” och IEP tycks vara två dokument som kompletterar och bygger på varandra. 

”Progress reports” tycks baseras på observationer och kartlӓggningar fӧr att ge en nulӓgesbild av var 

eleven befinner sig i fӧrhållande till målet som satts i fӧregående IEP. I den nya IEP sӓtts sedan målen 

baserat på uppgifterna i elevens ”Progress report”. Målen och kartlӓggningarna ӓr tydligt specificerade 

i både kvantitativa termer, dvs. procent i fӧrhållande till målen, samt specificerar i vilken kontext 

målen ska kunna mӓtas och vad exakt som krӓvs fӧr att målet ska nås.  

 

Diskussion utifrån litteraturen 

Tillståndet autismspektrumtillstånd (AST) präglas av svårigheter inom områdena socialt samspel, 

språk och kommunikation, samt inflexibelt beteende (Dillenburger et al., 2010). Tidig intensiv 

beteendeintervention för barn med AST, förespråkades redan på 1970- talet av bland annat Lovaas 

(Smith T. E., 2011). Internationell forskning med ӧver 550 forskningsgranskade publicerade empiriska 

studier kring ABA-behandling, visar på att insatserna ofta ger positiva effekter inom flera olika arenor 

såsom komunikation, deltagande i lek/fritidsaktiviteter samt kring olika ADL-funktioner (Vismara & 

Rogers, 2010). Förespråkandet av tidiga insatser beror på att ju längre man väntar, desto mer ökar den 

kunskapsmässsiga och beteendemässiga klyftan mellan barn med AST och barn inom det så kallade 

normalintervallet (Leaf et al.,2011). ABC – Centers uttalade vision är att ge tidig intervention i form 

av ”state – of – the – art” ABA, grundad på en starkt evidensbaserad praktik, vilket man är tydlig med 

att visa på bland annat hemsidor och annan information till föräldrar. I samtal med grundaren, framgår 

hans övertygelse om att denna typ av intervension är den mest effektiva och verksamma behandlingen 

för personer med AST (personlig kommunikation). 

Den, enligt ABC – Centers grundare, ”konkurrerande” alternativa behandlingsmodellen; Early Start 

Denver Model” (ESDM) bygger på socialt samspel i grupp och kan, enligt Vivanti et al., (2014)  

utfӧras med en personal – barnkvot på 1:3, i kommunala fӧrskolor fӧr heldagsomsorg. Dock har  

denna modell inte samma gediget beforskade bakgrund som ABA i form av DTT.  

Kritiker menar att intensiv intervention i form av DTT kan begrӓnsa barnen att spontant anvӓnda och 

utveckla fӓrdigheter, samt att kunskaper inte blir generaliserbara. Ett annan kritisk faktor ӓr att DTT ӓr 

tidskrӓvande, kostnadskrävande, samt fӧrutsӓtter stor erfarenhet och hӧg utbildning av personalen som 

utför terapin (Vismara & Rogers, 2010). Min undersökning på ABC- Center bekräftar att den metod 

man använder under ”Core Skills Assessements” i stor utsträckning är DTT. Metoden är, såsom 

Vivanti et al. (2014) hävdar, resurs- och tidskrävande med tanke på att Centrets ”Core Skills 

Assessments” utgörs av intensiva insatser under två års tid eller längre, med 30 timmars intervention 

per vecka på 1:1 basis. Min undersökning bekräftar även att personalen är erfaren och högt utbildad. 

John, Sandra och Steven har specialpedagogutbildningar på Masternivå som sedan byggts på med 

beteendeterapeutisk examen. Både Sandra och John är BCBA – certifierade (”Board Certified 

Behavior Analyst”), och Stevens certifiering var pågående vid tiden för intervjun. Det faktum att 

pedagoger på ABC- Center erbjuds fortbildning i BCBA, antyder att en viktig faktor är personalens 

höga utbildning och erfarenhet. Kritiken mot metodens generaliserbarhet tycks inte gälla kring de 

elever som befinner sig i Övergångsprogrammet. I och med att eleverna i hög utsträckning klarar av att 

följa den ordinarie skolans kursplan, innebär det att de har en relativt hög förmåga till generaliser-

barhet.  
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Tidigare forskning har kommit fram till att övergång till ordinarie undervisning i vanlig klass för 

många AST-elever innebär stress, psykisk ohälsa, mobbing, problem med social interaktion, problem 

att hantera ostrukturerad tid, att självständigt kunna hantera framförhållning m.m (Fortuna, 2014; 

Foulder-Hughes et al., 2014; Hagner et al., 2014; Mitchell & Beresford, 2014). ABC – Center har, 

som pionjärer i området utarbetat ett särskilt övergångs- och inkluderingsprogram  som syftar till att 

gradvis och utefter  en elevs förutsättningar hjälpa eleven till självständighet och full inkludering.  

Loiacomo och Palumbo (2011) menar att man i USA sett en dramatisk ӧkning av barn diagnostiserade 

med AST, samt att allt fler av dessa barn inkluderas i det ordinarie klassrummet. Trots detta saknar 

skolledare ofta den grundlӓggande nӧdvӓndiga utbildningen, fӧrmågan och kunskapen om AST fӧr att 

kunna utvӓrdera och stӧtta lӓrare som undervisar elever med AST inkluderade i det ordinarie 

klassrummet, menar författarna. Informanternas utsagor antyder att de möter dessa svårigheter i 

partnerskolorna, samt att de anser sig ha kompetens som de är villiga att dela med sig: Att utöka 

insatserna kring fortbildning av lärare i det ordinarie klasrummet finns som ABC – Centers 

målsättning nästkommande läsår. 

Poppen, et al. (2016) menar att 48% av skolelever med funktionsnedsättningar på ”secondary level” 

(ungefärlig motsvarighet till högstadiet, förf anm), lider av psykisk ohälsa. Att stöd för dessa elever 

saknas beror, menar författarna, på begränsad tillgång till resurser, elevernas utåtgerande beteende, 

familjekonstellationer och engagemang, bristande samarbete mellan olika intressenter, samt behov av 

professionell fortblidning av personal. Via informanternas utsagor och hemsidetext från ABC – Center 

framgår att samverkan är en viktig framgångsfaktor som man önskar utveckla i form av mer 

fortbildning. Att centret har som rutin att göra hembesök varje vecka och träffa vårdnadshavarna varje 

månad för att gå igenom IEP och ”progress reports” pekar på att samverkan är ett viktigt inslag i 

centrets program.  

En viktig faktor i ABC – Centers övergångsprogram är ”fading” i form av att göra eleverna allt mer 

oberoende av centrets lärare, att kunna ta egna initiativ till socialt samspel med andra elever och med 

sina lärare. Fortuna (2014) menar att förmågor som krävs i de högre skolåldrarna blad annat handlar 

om att kunna inleda vänskapsband och kunna arbeta i grupp. För att ”fading” i det här avseendet ska 

vara möjligt, krävs dock att den ordinarie skolans lärare är villiga att samarbeta, samt att de får 

möjlighet att avsätta tid till detta samarbete. Detta är faktorer som centret inte kan påverka i någon 

större utsträckning, utan något som ligger på den ordinarie skolans administration, men även på 

landets skolmyndighet.  

Skolmyndigheten har även ansvar för att ombesörja AST-elevernas tillgång till full skolgång. 

Samancadeklarationens andra punkt menar att ”utbildningssystemen ska utformas och 

utbildningsprogrammen genomföras på ett sådant sätt att den breda mångfalden av dessa egenskaper 

och behov tillvaratas” (UNESCO, 1994). Så länge eleverna inte får full tillgång till de ordinarie 

skolornas prov och bedömningssystem, kan man inte hävda att AST-elevernas behov tillvaratas. Att 

inkluderas i den ordinarie skolan syftar ju i slutänden till att individen inlemmas i samhället. Betyg 

och bedömning är viktiga beståndsdelar i detta inlemmande. Därför kan man inte på rättvisa grunder 

undanhålla individer med AST från denna grundläggande rättighet.  

 

Metoddiskussion 

Valet av att använda kvalitativa intervjustudier har varit ett sätt att ta del av individuella- och samtidigt  

hitta gemensamma tolkningar och uppfattningar från informanterna. Då denna studie inte är 
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kvantitativ, kan det diskuteras ifall reliabilitets- och validitetskriterier är tillämpliga (Bryman, 2012). I  

efterhand kan jag dock konstatera att respondenterna i studien oberoende av varandra gett en relativt 

samstämmig bild av problem och framgångsfaktorer med övergångar och inkludering. Det hade även 

kunnat vara givande att få intervjua ett större antal personer från ABC-centrum. Ytterligare ett 

perspektiv skulle varit intressant att undersöka: den mottagande skolans  personal, både lärare och 

administration. Då jag själv bott i området under en längre tid, är dock min uppfattning att processen 

att få till ett tillstånd för att kunna intervjua personal i andra skolor, skulle ha tagit för mycket tid och 

arbete i anspråk. Under den begränsade tiden jag haft till mitt förfogande har jag även valt att inte 

intervjua fler än tre personer från centret. Som ett komplement till och även fördjupning i ämnet 

inkludering och övergångar, har dokumentstudierna här istället fått utgöra det underlaget. Då samma 

typ av dokumentation har använts för de elever jag studerat, bedömer jag det som sannolikt man för 

samma typ av dokumentation för att alla elever på centret som längre fram fått ingå i Övergångs- eller 

Inkluderingsprogrammet. Att använda fallstudier har varit ett lämpligt sätt för att kunna närma sig det 

individuella barnets förutsättningar, samt för att komma närmare en förståelse för hur ABC – Centers 

arbete kring enskilda elever kan se ut, samt kunna se exempel på hur ganska komplexa sammanhang 

kan te sig för några olika elever.  

I tolkningsprocessen har jag kunnat ta hjälp av hjälp av en fenomenologisk utgångsunkt i syftet att 

skapa en förståelse utifrån de olika aktörernas aspekt. I denna undersökning detta varit en relevant och 

tillämpbar metod.   

Förslag på förbättrad inkluderingspraktik  

I denna uppsats har övergångs- och inkluderingspraktiken vid ett lärcenter för AST- verksamhet 

studerats. Centrets arbete med övergångar och inkludering ger insikter och lärdomar som fler kan dra 

nytta av. För att i framtiden kunna undanröja hinder och främja lärande för elever med AST som 

överflyttas från särskiljande till inkluderande skolformer föreslås följande:  

 Övergångar påbörjas när och om eleverna är redo för detta. Gruppinstruktioner tränas i 

mindre skala innan eleven går ut i ett helklassammanhang. En högt kompetent assistent finns 

med i inkludering för att kunna göra anpassningar i stunden 

 Etablera övergångsklassrum lokaliserade i den ordinarie skolan. God samverkan möjliggörs 

av att administration och pedagoger i den ordinarie skolan avsätter tid till möten, diskussioner 

och förberedelser. Eleverna inkluderas inledningsvis i de ämnen där de har störst sannolikhet 

att lyckas, för att sedan successivt bygga på med inkludering i fler ämnen 

 Samverkan sker mellan parterna. Lärcenter, vårdnadshavare, skolledning och lärarlag sätter 

tillsammans upp mål och interventionsplaner. Tvålärarsystem är en modell som motverkar att 

AST- eleven stigmatiseras, samtidigt som den ”fejdar” ut AST – pedagogens roll, samt 

bygger upp AST - elevens förmåga till självständighet och interaktion med andra elever 

 Personal i särskilda undervisningsgrupper har ofta kompetens kring AST som kan spridas via 

fortbildningsdagar och workshops så att fler lärare och skolledare förstår och kan tillgodose 

den här specifika elevgruppens behov 

 Fortbildning och kompetensutveckling av de pedagoger som arbetar med AST elever är även 

avgörande för att kunna behandla, utbilda, sätta relevanta mål samt kunna använda 

dokumentation som ett stöd för att korrekt sätta och mäta måluppfyllelse 
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 Personalresurser måste tillsättas i den utsträckning som behövs. I ABC- centers 

övergångsprogram är förhållandet i allmänhet en pedagog per två elever 

 Beteeneintervention är en behandlingsmodell som har ett stort evidensbaserad praktik. Att 

jobba med positiv förstärkning i form av ”reinforcement programs” tycks vara mycket 

effektivt i arbetet med AST elever, men skulle även kunna användas för alla elevgrupper. 

Beteendeintervention kräver noggrann kartläggning och systematiskt genomförande för att få 

rätt effekt 

 På organisationsnivå handlar det om att möjliggöra inkludering  genom att undanröja hinder i 

form av lagstiftning och regelverk. De elever som under en tid behöver vara inskrivna vid två 

skolenheter samtidigt måste ändå ha tillgång till nationella prov, betyg och skriftliga 

omdömen.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Med tanke på att tendensen att skriva ӧver allt fler elever från sӓrskilda undervisningsgrupper eller 

lӓrcentra till den ordinarie skolan (Reed et al., 2012), samtidigt som allt fler elever diagnosticeras med 

AST (Fombonne, 2003) är området övergångar mellan dessa två undervisningsformer något som i 

fortsӓttningen behӧver undersökas och noga följas upp. Framför allt är detta av vikt med tanke på att 

denna elevgrupp ofta faller offer för mobbing, psykisk ohälsa och allmänna svårigheter att 

självständigt kunna hantera den ordinarie skolans normer och krav (Hagner et al., 2014). Den 

vanligaste forskningsmetoden kring ABA tycks vara kvantitativa studier i form av kontrollgrupps-

design (Glynne-Owen, 2010). Kvalitativa undersökningar ger oss möjlighet att komma djupare in i 

personlig och individuell problematik, vilket behövs som ett komplement till det mer övergripande 

perpektivet som kvantitativa studier ger.  
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Intervjuguide 

Tell me something about yourself and your background here at ABC! 

Briefly, how does the inclusion and transition program work at ABC?  

Are you working with any particular child that is going through that program at the moment?  

Student X, how long have you been involved in working with him/her?  

Before the transition program 

What do you remember about this student? 

At what age did X begin at ABC?  

Was X in a regular school prior to ABC? 

Can you tell me something about X development before the transition program.  

Was there anything particular about X ?  

Has ABA been used prior to the transition program? Was it ABA in the form of Discrete Trial 

Training and or other types of interventions? 

How did you prepare X before the transition program?  

How does ABC work with students like X before transition? 

 

During the transition program 

How could one tell that X was ready to start the transition program? 

How long has X been involved in the transition program? 

Did X received ABA and/or other types of interventions during the transition? 

What has been X;s strengths? Weaknesses? 

How has x changed? 

What progress do you see in X?  

How does ABC work with students like X during  transition? 

 

Inclusion 

Most important factors for a successful inclusion to the regular school in Xs case?  

Will the X continue to receive some kind of treatment during the inclusion in the regular school? Is 

ABA treatment still needed?   

What are the criteria for a good collaboration between ABC and regular school? 

How does ABC work with students like X during inclusion? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introduktionsbrev ABC – Center 

 

10 Feb 2016 

Dear Dr X 

My name is Charlotte Malik Strååt. I work as a Special Needs Coordinator. I am currently working on 

my degree in Special Education, which also includes writing an academic paper at the University of 

Stockholm, Sweden. The purpose of my research is to study ABA intervention and see how a 

transition from a learning centre to a regular school is being processed. I would like to ask for 

permission to interview three to four professionals in ABC- Center who are involved in the process of 

helping a student through the transition to a regular school. If possible I would also like to have some 

background material following up on some student’s progress for a longer period of time, to monitor 

their achievements. 

I am practicing the Swedish Research Council code of conduct: 

http://www.vr.se/inenglish/researchfunding/applyforgrants/conditionsforapplicationsandgrants/ethical

guidelines.4.5adac704126af4b4be280007769.html 

This means that I am treating all documentation in my study with strict confidentiality and that the 

result of my interviews, case studies or observations will only be used for the purpose of research. In 

the attached file I am presenting a letter that any participant in the interviews will read before giving 

their consent, provided that you accept my inquiry. 

Kind regards 

Charlotte Malik Strååt 
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Missivbrev till informanter 

 

To whom it concerns 

 
I am writing an academic paper in Special Education at the university of Stockholm Sweden. The 

subject I am writing about is autism, ABA intervention and transition to inclusion.  

The purpose of my research is to study ABA intervention and see how a transition from a learning 

centre to a regular school is working out for two to three students. I have read a lot of research on 

ABA treatment but would also need your contribution especially on the topic of transition. I would 

like to interview the person who has the knowledge, education and experience of ABA treatment and 

transition of students from a learning centre to a regular school. The interview will approximately take 

40 minutes. The interview will be semi-structured. That means I have prepared 5-6 questions, but I 

encourage other spontaneous comments or topics as well. Your participation will be highly 

appreciated and hopefully something that you would also find interesting.  

Throughout the work with the interviews I will follow international research ethics. This means that all 

information concerning you or any other individual at the Centre will be treated with strict 

confidentiality and that the information will be used strictly for the purpose of research. The academic 

paper will be written in Swedish. I am practicing the Swedish Research Council Code of Conduct: 

http://www.vr.se/inenglish/re 

I will not disclose any information that could reveal the identity you and I will not take any actions 

concerning information without your consent. In my paper it will not be possible to identify either the 

ABC-Center nor any of the participants, including you. All kind of data in the article will be composed 

in a draft form, as to not reveal individual information.  

This also means that you at any time are welcome to end your participation in the interview.  

 

If you have any questions regarding this letter, please contact me or my supervisor 

Charlotte Malik Strååt elstraat@hotmail.com tel: 056 387 14 75 

Supervisor: Eva Berglund eva.berglund@specped.su.se 

 

Kind regards 

Charlotte Malik Strååt 
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Board Approval 

 

3/17/2016 

 

 

To whom it may concern,  

 

Charlotte Malik Straat is pursuing a graduate level degree in Special Education at the Department of 

Special Education, Stockholm University Sweden. In order to obtain a degree, students are required to 

conduct a research project under supervision, the aim of Charlotte´s project is to investigate the 

transition from a learning Centre based on applied behaviour analysis to a regular school. The 

professor collegium has read through her research memorandum as well as letters of consent. Our 

evaluation is that the project meets the ethical guidelines as defined by the Swedish research council as 

well as the UNESCO.  

 

 

 

 

Best regards,  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Missivbrev till föräldrar 

 

 

Dear Parent/ Guardian 

I am currently working on my degree in Special Education, which also includes writing an academic 

paper at the University of Stockholm, Sweden. The purpose of my research is to study ABA 

intervention and see how a transition from a learning centre to a regular school is being processed. I 

am writing this letter to You as a kind request to allow me to take part of documentation concerning 

Your child. I am practicing Swedish Research Council Code of conduct: 

 http://www.vr.se/inenglish/researchfunding/applyforgrants/conditionsforapplicationsandgrants/ethical

guidelines.4.5adac704126af4b4be280007769.html 

This means that all information concerning Your child will be treated with strict confidentiality and 

that the information will be used strictly for the purpose of research. The academic paper will be 

written in Swedish.  I will not disclose any information that could reveal the identity of Your child and 

I will not take any actions concerning information without your consent. In my paper it will not be 

impossible to identify either ABC-Center or any of the participants, including Your child. All kind of 

data in the article will be composed in a draft form, as to not reveal individual information.  

This research will hopefully be of importance and use to children and parents in other countries.  

If You have any questions concerning this letter , please contact me or my supervisor: 

Charlotte Malik Straat elstraat@h     tmil.cotel: 056 387 14 75 

Supervisor: Eva Berglund eva.berglun     e 

Kind regards 

Charlotte Malik Straat 

 

Date              _________________________ 

 

 

I ______________________________, the parent/guardian of ______________________ have read 

and understood the content of this letter.  

Provided that the above mentioned guidelines concerning confidentiality are being strictly followed I 

am giving my consent for you to take part of the documentation on my child. 

□ Yes                 □ No 

Parent/Guardian Signature _________________________  

Date                                    ________________________ 
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