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SAMMANFATTNING 

Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara hinder, möjligheter och framgångsrika 

pedagogiska strategier som, enligt lärare, kan finnas i lärandesituationen då elever med 

autismspektrumtillstånd, AST möter naturorienterat ämnesinnehåll, NO. Sex intervjuer 

gjordes med lärare med erfarenhet av att undervisa elever med AST i NO. Intervjuerna 

analyserades tematiskt, där fem teman blev resultatet: ”upplevelse av meningsfullhet”, 

”omgivning som stödjer upplevelse av kontroll”, ”hantera teori”, ”hantera laborationer” och 

”hantera social kommunikation”. Dessa teman analyserades utifrån kognitiva teorier i 

förhållande till AST och Vygotskys lärandeteorier.  

Resultatet bidrar till kunskapen om pedagogiska strategier som kan minska hinder och 

utnyttja möjligheter då elever med AST möter NO i skolan. Det pekar på värdet av att 

använda elevernas intresse och erfarenheter för att nå meningsfullhet i lärandet. 

Sammanhangsförklarande, överenskommelser och delmål kan vara till hjälp då eleverna inte 

ser meningen. En omgivning som stödjer upplevelse av kontroll är en annan viktig 

förutsättning för lärande, vilket kan skapas med hjälp av visuell struktur, avstämningar och 

begränsning av sinnesintryck. Faktakaraktären på NO- ämnena kan passa elever med AST, 

men de abstrakta begreppen kan upplevas hindrande. Artefakter som konkretiserar och 

sammanhangsförklarar kan då vara användbara. Laborationsmomenten kan vara 

intresseväckande och lämpligt strukturerade, men också kognitivt och praktiskt 

svårhanterliga. Genom att göra situationen mindre komplex och tydliggöra kan eleven stödjas 

och lärande i den proximala utvecklingszonen bli möjligt. Den sociala kommunikationen kan 

utgöra en utmaning som kan kräva särskilda åtgärder för att fungera, som att pedagogen tar 

ansvar för att bygga trygga relationer och bemöter eleven med respektfull tydlighet.  

 

Nyckelord: Undervisning i naturorienterande ämnen, Autism, Specialundervisning 
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INLEDNING 

Som NO-lärare för en grupp elever med autismspektrumtillstånd, AST, fick jag ofta chansen 

att ta fram min kreativa sida för att hitta sätt att nå eleverna. Det var ett roligt jobb där den ena 

dagen sällan liknade den andra och där jag ofta fick ta hjälp av elever, föräldrar och kollegor 

för att bli klokare och hitta nya vägar då vi på de konventionella vägarna stötte på hinder. 

Skollagen slår fast att skolans uppdrag är att kompensera för elevers olika förutsättningar och 

anpassa undervisningen till elevers olika sätt att lära:  

”Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika 

kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst 

ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling” (SFS 2010:800, 3 Kap, 3§.). 

Enligt examensordningen handlar speciallärarens yrkesroll bland annat om att ”analysera och 

medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer” (SFS 2011:186). Jag vill med denna uppsats ytterligare fördjupa min kunskap 

inom området ”undanröja hinder och svårigheter” för elever med AST och den processen 

leder mig förhoppningsvis mot målet att bli en bättre rustad speciallärare.  

Min erfarenhet är att kunskapen i skolan är bristande kring vad som kan hjälpa elever med 

AST att lättare förstå och ta till sig undervisningsinnehåll i skolan. Skolinspektionens rapport 

(2012) tillsammans med Skolverkets rapport (2009), ger en bild av att många elever med AST 

har dålig måluppfyllelse, undervisningen anpassas inte utifrån elevernas behov i tillräcklig 

grad och behovet av ökad kunskap kring AST och kring hur man ska möta och undervisa 

dessa elever är stort. En undersökning gjord av Autism och Aspergerförbundet (2016) visar på 

stor skolfrånvaro bland medlemmarna, vilken dessutom ökat sedan förra undersökningen från 

2013. Skälen till frånvaron uppges vara bristande autismkompettens hos personalen, bristande 

anpassning av skolmiljön och bristande stöd till eleverna i lärsituationer och sociala 

situationer. En rapport kring situationen för denna grupp skriven av Nordin- Olson (2010) för 

Socialstyrelsen pekar också ut kunskap som den viktigaste skyddsfaktorn för att situationen 

inte ska leda till psykisk ohälsa för personer med AST. Även Falkmer (2013) pekar, utifrån 

sin avhandling som behandlar delaktighet i skolan för elever med AST, på vikten av kunskap 

hos lärare när det gäller specifika inlärningsstrategier och AST. Skollagen (SFS 2010:800) 

fastställer numera att elever med autism inte får placeras i grundsärskolan om eleven inte har 
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en utvecklingsstörning. Det gör att grundskolan fått möta en ny grupp elever med autism, 

vilka tidigare haft möjlighet att gå i särskolan. Det ställer ytterligare krav på förståelse för 

autism i grundskolan. När det gäller grundsärskolan, där elever med AST som också har en 

utvecklingsstörning kan vara placerade, kan man utifrån Skolverkets rapport skriven av 

Wahlström (2001) förstå att det finns behov av kunskap kring pedagogiska strategier i relation 

till ämnesinnehåll även i denna skolform då mycket fokus i grundsärskolan lagts på social 

trygghet medan kunskaper inte stått i fokus i samma utsträckning.  

 

Behovet av kunskap om pedagogiska strategier som fungerar för elever med AST kan utifrån 

dessa rapporter sägas vara betydande, både i grundskola och grundsärskola.  

Som NO- lärare för elever med AST har jag sett hur förståelse för samband och begrepp inom 

NO ibland varit särskilt utmanande. Knight och Sartini (2014) lyfter i sin forskning just 

svårigheterna som kan finnas med naturvetenskapligt ämnesinnehåll i relation till elever med 

AST, på grund av abstrakta begrepp och ofta krävande texter, vilket kan vara svårt för denna 

elevgrupp (Knight & Sartini, 2014). Trots svårigheter har jag ofta i praktiken sett den där 

gnistan i blicken tändas då någon plötsligt förstår hur naturen hänger ihop. Jag har tänkt att 

kanske fick hen där och då ett verktyg att bättre förstå sin omvärld. Kanske finns det en 

särskild utmaning i NO- ämnet, en svårighet, men också en särskild vinst när det fungerar. 

Lärare som har erfarenhet av NO- undervisning av denna grupp elever har sannolikt en 

kunskap som är intressant att studera och som fler kan ha nytta att få del av. 

Syfte och frågeställningar 

Det finns ett behov av tillämpbara kunskaper när det gäller pedagogiska strategier som kan 

hjälpa elever med AST att utvecklas i sin förståelse inom NO. Uppsatsens syfte är att bidra till 

att fylla detta behov genom att beskriva och utifrån olika teoretiska perspektiv förklara 

pedagogiska strategier som enligt lärare leder till ökad förståelse i lärandesituationen då 

elever med AST möter NO i skolan. Pedagogiska strategier som ökar förståelsen kan sägas 

minska hinder och utnyttja möjligheter.  

Vilka hinder och möjligheter uppstår då elever med AST befinner sig i NO-lärandesituationer, 

utifrån hur lärare med erfarenhet av att undervisa elever med AST i NO- ämnen beskriver det? 

Vilka pedagogiska strategier kan leda till att öka förståelsen för NO hos elever med AST, 

enligt dessa lärare?  
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BAKGRUND 

Elever med AST är ett centralt begrepp för uppsatsen och därför ges här i bakgrunden en 

förklaring av vad AST innebär. För att ge en översiktlig förståelse för vilket innehåll eleverna 

möter i skolans NO-undervisning ges sedan en avgränsad sammanfattning av de kunskaper 

som eleverna förväntas utveckla inom NO i grundskola och grundsärskola. Bakgrunden knyts 

slutligen samman med en beskrivning av synen på funktionstillstånd och funktionshinder 

enligt ICF, International Classification of Functioning, och hur vi utifrån det ser på mötet 

mellan eleven med AST och miljön, i detta fall NO i skolan. 

Autismspektrumtillstånd, AST 

Ett centralt begrepp i uppsatsen är autismspektrumtillstånd, AST då det är elever med denna 

funktionsnedsättning/funktionstillstånd som är i fokus. AST är ett funktionstillstånd som 

innebär ett spektra av svårigheter som kommer till uttryck hos individen på olika sätt, men där 

alla har svårigheter inom områdena social interaktion, kommunikation och 

föreställningsförmåga. Dessa områden kallas ofta Wings symtomtriad, och är framarbetad på 

70-talet av bland annat Lorna Wing (2012). Denna triad av symtomområden har även 

återspeglats i kriterierna vid diagnosställning. I den senaste manualen för diagnosställning 

DSM- 5 som på svenska blivit översatt till Mini-D 5, 2014, är autism namnet på den diagnos 

som ställs över hela spektrumet av svårigheter. Denna diagnos innefattar alltså numera både 

den tidigare diagnosen autistiskt syndrom (vilket ofta omnämndes som autism) och 

exempelvis Asperger syndrom. Autism som diagnos enligt Mini-D 5 (APA, 2014) innebär 

därmed detsamma som autismspektrumtillstånd, AST som är det begrepp som används i 

denna uppsats.  I enlighet med denna senaste diagnosmanual görs vid diagnosställning även 

tilläggsbeskrivningar angående exempelvis språklig förmåga, begåvning och stödbehov. 

Huvudområdena inom vilka man ska uppvisa svårigheter som tidigare var tre har blivit två: 

begränsning i social kommunikation/socialt samspel och begränsning i beteenden, intressen 

och aktiviteter. Ett nytt kriterium i den senaste manualen när det gäller området begränsning i 

beteenden, intressen och aktiviteter är svårigheter som ofta finns hos personer med AST när 

det gäller över- eller underkänslighet för sinnesintryck (APA, 2014).  

Gillberg och Peters (1998) beskriver hur personer med AST ofta har en ojämn 

begåvningsprofil, vilket innebär att man jämfört med vad som anses normalt i befolkningen 

kan ha stora svårigheter med vissa områden, medan man har stark förmåga inom andra 

områden. Personer med AST har också ofta samtidiga andra diagnoser, psykiatriska eller 
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medicinska, som ADHD, utvecklingsstörning eller epilepsi. Dessutom har personer med AST 

enligt Gillberg ofta motoriska svårigheter, vilket han menar möjligtvis kommer av ett 

annorlunda fungerande i lillhjärnan. Man beskriver också att personer med AST kan ha en 

allmänt annorlunda muskeltonus (Gillberg & Peters, 1998).  

Naturorienterande ämnen i läroplanerna 

Ett av de kunskapsinnehåll som elever - vilket i denna uppsats fokuserats till elever med AST 

- möter i skolan är det innehåll som finns inom de naturorienterande ämnena, NO. Fokus för 

denna uppsats har begränsats till att riktas mot just NO utifrån min egen yrkeserfarenhet av 

undervisning inom dessa ämnen och det behov jag sett av kunskapsbidrag på området. De 

förmågor som man förväntas utveckla inom NO är sammanställda nedan för att tydliggöra de 

förväntningar eleverna möter i skolan vad gäller att utveckla förmågor inom NO. 

I uppsatsen avses med NO biologi, fysik och kemi inom grundskolan och det 

ämnesövergripande ”Naturorienterande ämnen” inom grundsärskolan. Texterna för dessa 

ämnen i de två skolformernas kursplaner liknar varandra till innehåll och struktur. Den första 

meningen är helt lika: ”Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och 

behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld”.  

Vidare beskrivs i texterna hur undervisningen ska ge förutsättningar att utveckla förmågor 

vilka sammanfattats och sammanställts i tabellen nedan (Lgr11, Lgrsär11). 

 

Grundskolans ämnen: biologi, fysik, kemi 

 

Grundsärskolans ”Naturorienterande ämnen” 

 

Använda kunskaper för att granska information, 

Kommunicera och ta ställning i frågor… 

 

 

 

Genomföra systematisk undersökningar… 

 

Använda begrepp, modeller, teorier för att 

beskriva och förklara samband… 

 

Jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen 

Jämföra och reflektera över samband mellan livsstil, miljö och 

hälsa 

Söka, granska och värdera information från olika källor och 

göra egna överväganden 

 

Genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning 

 

Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler 

 

Tabell 1: Sammanställning av förmågor inom naturorienterande ämnen i de två läroplanerna (Lgr11, Lgrsär11). 
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I bakgrunden hittills har en beskrivning getts av innebörden av begreppet AST och av det 

innehåll och de förväntningar som eleverna möter inom NO i skolan. Nedan knyts dessa delar 

samman genom att det problemområde som uppsatsen rör beskrivs, nämligen mötet mellan 

eleven med AST och miljön, vilket knyter samman bakgrunden. 

Elev med AST i mötet med miljön - skolan  

Autismspektrumtillstånd, AST, är enligt världshälsoorganisationens, WHOs, klassificering 

ICF, ett funktionstillstånd. Det innebär ett särskilt fungerande som har en biologisk bakgrund, 

vilket kan beskrivas som en funktionsnedsättning., som kan få olika effekter när det gäller 

delaktighet i olika aktiviteter bland annat beroende på hur miljön är anpassad för personen. 

Funktionshindrad blir personen då miljön inte är anpassad. Detta kan beskrivas som en 

biopsykosocial modell (Socialstyrelsen, 2003).  

En elev med AST kan finnas i olika typer av miljöer, både i särskolans och grundskolans 

skolform eftersom intellektuell nivå varierar inom gruppen. Om en elev har 

utvecklingsstörning förutom autism kan hen få sin undervisning inom särskolans skolform, 

om eleven inte har möjlighet att nå målen för grundskolan och särskolan har bättre möjlighet 

att ge eleven det stöd hen behöver. En sådan placering ska föregås av en psykologisk, 

medicinsk, psykosocial och pedagogisk utredning. Om eleven däremot inte har 

utvecklingsstörning finns det inte längre någon möjlighet för eleven att gå i särskolan, vilket 

det i enlighet med tidigare skollag funnits (SFS 2010:800). Oavsett vilken skolform eleven 

befinner sig i finns miljömässiga faktorer som påverkar i mötet mellan elevens sätt att 

tänka/fungera och skolan. Det kan exempelvis vara faktorer i den fysiska miljön eller i den 

sociala miljön. Det kan vara faktorer som är negativa, hinder, eller faktorer som är positiva, 

möjligheter. Dessa faktorer i form av hinder och möjligheter skulle sammanslaget kunna 

uttryckas som utmaningar som finns i mötet mellan eleven med AST och miljön. Som 

beskrevs i inledningen (s 5.) är det enligt skollagen skolans ansvar att möta eleven så att 

funktionsnedsättningens negativa konsekvenser motverkas och ge eleven ledning och 

stimulans att utvecklas i sin kunskap, alltså att erbjuda en miljö som minskar 

funktionshindret. 

Falkmer (2013) har undersökt olika aspekter som har betydelse för delaktigheten i skolan hos 

personer med AST. Resultatet visar att personer med AST kan ha problem med att läsa av 

ansiktsuttryck och känna igen känslor, vilket beskrivs som faktorer som kan påverka 

elevernas förmåga till socialt samspel i skolan (Falkmer, 2013). Elever med AST brister alltså 
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i förmågan att ta andras perspektiv och interagera socialt. Detta gör att blir det extra tydligt att 

ansvaret måste ligga på skola och lärare att ta elevens perspektiv och anpassa sig till elevens 

sätt att fungera. För att uppfylla skollagens intentioner (enligt citatet i inledningen på s. 5) är 

det därmed en viktig fråga att undersöka vilka pedagogiska strategier som kan minska hindren 

och utnyttja möjligheterna i lärandesituationen då elever med AST möter NO i skolan. 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Först ges en översiktlig beskrivning av några av de kognitiva förklaringsmodeller som ofta 

refereras till inom AST-fältet för att förstå funktionstillståndet (Dahlgren, 2007). Dessa teorier 

utgör den ena delen av de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen. Därefter beskrivs 

översiktligt Vygotskys teorier kring funktionstillstånd och lärande (Vygotsky, 1993), vilket 

utgör den andra delen av uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Vygotskys lärandeteori, som 

är en del i det sociokulturella perspektivet, är dominerande inom dagens skola där man till 

stor del betonar sociala sammanhang och kommunikation i läroplan och kursplaner (Lgr11, 

Lgrsär11). Vygotsky har också skrivit texter som särskilt behandlar barn med 

funktionsnedsättning, ett område som utgjorde en stor del av Vygotskys både teoretiska och 

praktiska arbete, vilket gör hans teorier särskilt relevanta för denna uppsats (Vygotskij, 1993). 

Både kognitiva teorier och Vygotskys teorier kommer att användas för att förstå resultatet. 

Kognitiva förklaringsmodeller av AST 

För att förstå de hinder och möjligheter som uppstår för en elev med AST i en viss situation 

och de pedagogiska strategier som anses framgångsrika kan det vara användbart att förstå vad 

elevens upplevelse och beteende möjligtvis grundar sig i. AST är (som nämnts i bakgrunden 

på s. 9) ett funktionstillstånd enligt WHO. Det innebär att det finns en biologisk bakgrund till 

det annorlunda fungerande som personer med AST har. Olika kognitiva teorier har vuxit fram 

som försök att på en kognitiv nivå förklara det annorlunda fungerande och beteende som 

personer med AST har. En kognitiv teori fokuserar exempelvis på att förklara hur tänkande 

sker, hur information processas av hjärnan och hur minnet fungerar. Ett antal sådana teorier 

kommer beskrivas kort nedan. Theory of Mind, teorin om central koherens, teorin om 

exekutiva förmågor och teorier om hur minnet utmärker sig hos personer med AST har 

sammanfattats bland annat av Dahlgren (2007). Han framhåller svårigheten med att tolka 

forskningsresultatet kring dessa förklaringsmodeller, då forskningen har omfattat olika 

individer med exempelvis autism och Asperger syndrom under olika tider vilket inneburit att 



   

11 
 

personer uppfyllt olika diagnoskriterier. Han pekar också på att det är svårt att göra tester som 

mäter specifika kognitiva förmågor isolerat ifrån andra förmågor och att det finns delvis 

motstridiga forskningsresultat. Ändå menar Dahlgren (2007) att trots att forskningen inte ger 

odelbart stöd för någon av dessa förklaringsmodeller som ensam förklaring är de ändå 

relevanta för att ge förståelse för det annorlunda tänkande, uppfattande av omgivningen och 

beteende som personer med AST har.  

Theory of mind 

Modellen om Theory of Mind går ut på att personer med AST antas ha svagare förmåga att 

förstå andra människors tänkande, alltså en svagare Theory of Mind. Det kan handla om olika 

nivå av svårigheter när det gäller att förstå andra personers tänkande. Man kan ha svårt att 

förstå att andra personer tänker, eller att förstå att andra personer kan tänka annorlunda än jag 

själv eller på vilket sätt andra människor kan tänka annorlunda än jag själv. Svårigheter med 

theory of mind kan göra att det är mycket svårt att förstå och förutsäga andra människors 

beteende och att interagera med andra människor på ett flexibelt sätt (Dahlgren, 2007). 

Central koherens 

Central koherens är ett begrepp som handlar om att vi i vår uppfattning av omvärlden 

antingen fokuserar på helhet först och sedan delarna eller på delarna först innan vi ser 

helheten. Personer med AST antas enligt denna teori ha svagare central koherens vilket 

innebär att de i större grad utgår ifrån delarna, detaljerna i sin uppfattning av omvärlden 

medan de har svårare att se sammanhang och helhet. Att ha svag central koherens innebär att 

man blir beroende av att se detaljerna för att förstå sin omvärld eftersom man bygger upp sin 

omvärldsuppfattning utifrån dessa (Dahlgren, 2007). 

Exekutiva funktioner 

Exekutiva funktioner handlar om de funktioner som finns i vårt tänkande då det gäller t ex 

planering, organisation, skiftande av fokus, hanterande av impulser. Personer med AST antas 

enligt denna förklaringsmodell ha relativt svaga exekutiva förmågor (Dahlgren, 2007).  

Minnet 

Dahlgren (2007) lyfter att minnet kan vara påverkat på olika sätt hos personer med AST. 

Vissa kan exempelvis ha svårt att minnas sådant man varit med om, ett minne som kallas det 

episodiska minnet. Dahlgren nämner också forskning som menar att normalbegåvade barn 

med AST kan vara huvudsakligen beroende av det semantiska faktaminnet i sitt fungerande. 

Det semantiska minnet är det minnet vi använder då lagrar saker vi lär oss saker medvetet, 
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som fakta och regler. Om man har svårt att lagra händelser som automatiserade aktiviteter kan 

det vara så att man är beroende av att lagra dem i det medvetna semantiska faktaminnet, även 

sådant som andra personer lagrar i sitt automatiserade minne. Dahlgren (2007) beskriver 

vidare att det finns forskning som visar att personer med autism tillsammans med 

utvecklingsstörning i stället kan vara huvudsakligen beroende av det perceptuella minnet. Det 

perceptuella minnet är det minnet där vi omedvetet utan språk lagrar det vi upplever genom 

våra sinnesmässiga erfarenheter, vilket vi använder när vi exempelvis känner igen objekt, 

lukter och smaker vi möter.  

Kontextuell sensitivitet 

Vermeulen (2015) argumenterar för en förklaringsmodell som går ut på att svårigheter med 

att använda sig av kontexten i sin upplevelse av världen är grundläggande för svårigheterna 

personer med autism har. Det är en slags vidareutveckling av teorin om central koherens men 

med betoning på förmågan att kunna använda kontexten för att förstå meningen med delarna i 

helheten. Han beskriver denna nedsatta förmåga som nedsatt kontextuell sensitivitet.  

Vermeulen beskriver också hur denna nedsatta förmåga att använda kontexten, kan relatera 

även till de andra kognitiva förklaringsmodellerna. Han beskriver exempelvis hur social 

förståelse utifrån modellen Theory of Mind är beroende av kontextuell sensitivitet i tolkandet 

av det som händer socialt. De exekutiva förmågor som enligt Vermeulen (2015) främst är 

påverkade vid AST är att växla fokus, att kunna planera och att vara kognitivt flexibel. Även 

dessa förmågor har en koppling till kontextuell sensitivitet på så vis att dessa förmågor kräver 

att man kan anpassa sin uppmärksamhet och göra planer utifrån en föränderlig kontext. Även 

den sensoriska känsligheten som ofta finns hos personer med AST kan relateras till den brist 

på kontextuell sensitivitet eller ”top-down”- reglering som hjärnan med AST enligt denna 

hypotes antas ha. Om hjärnan inte kan använda kontexten för att veta vilka intryck som ska 

prioriteras kan det leda till att alla intryck processas som oväntade, vilket han menar kan ge en 

ökad sensorisk känslighet och sensorisk överbelastning (Vermeulen, 2015). 
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Vygotskys teorier om funktionstillstånd och lärande 

Sociokulturell teori och artefakter 

Den sociokulturella teorin som Lev Vygotsky ses om en förespråkare av beskrivs bland annat 

av Säljö (2014) och präglar den svenska skolan i hög grad med dess betoning på sociala och 

kommunikativa förmågor. Denna teori framhåller att allt lärande sker i en historisk/kulturell 

kontext där kommunikation och socialt samspel är bärande för lärandet. Fysiska och språkliga 

verktyg i människors miljö medierar den kunskap som vuxit fram genom historien och genom 

att barnet tillägnar sig dessa verktyg, vilka också kan benämnas artefakter, blir barnets 

tänkande socialt/kulturellt utvecklat. Det kan vara ett språk, aritmetik eller något annat 

kulturellt utvecklat verktyg som hjälper en människa att använda sina tankar (Säljö, 2014). 

Vygotskys syn på barn med funktionsnedsättning 

Förutom att vara en företrädare för den sociokulturella teorin har Vygotsky också både 

praktiskt och teoretiskt arbetat med barn med funktionsnedsättning, vilket ger ytterligare ett 

skäl att referera till Vygotsky i denna uppsats. Vygotskys betonar att barn med ”defekter” 

genomgår en annorlunda utveckling, då de funktioner som brister kompenseras på olika sätt 

genom att andra funktioner drivs att utvecklas så att svårigheterna kan överbryggas. Detta gör 

att den totala kognitiva utvecklingen kommer att se annorlunda ut (Vygotskij, 1993). Knox 

och Stevens beskriver i sin introduktion till ovan refererade samlingsvolym hur Vygotsky 

överbryggar kognitivismen och behaviorismen genom att både erkänna betydelsen av 

individens kognitiva utveckling och miljön/det sociala sammanhanget när det gäller lärande 

och utveckling (Vygotskij, 1993). 

De sociala villkoren som påverkar individens utveckling kommer att se annorlunda ut och 

därmed påverka individen på ett särskilt sätt framhåller Vygotsky. Ett socialt villkor som 

påverkar individen är att man, genom att vara avvikande i sina funktioner, kan uppleva 

mindervärdeskänslor. Ett annat socialt villkor som påverkar är att man finns i en miljö som 

historiskt och kulturellt är anpassad för ”normala personer” och därmed kan sakna den 

anpassning av språkliga verktyg som en person som fungerar annorlunda kan behöva. Miljön 

är alltså dåligt anpassad till den avvikande individen vilket ger sociala konsekvenser. Det 

stora problemet för en person med funktionsnedsättning är alltså enligt Vygotsky av 

social/kulturell natur, då personen riskerar att hamna utanför i samhället. Han skriver även att 

det vore önskvärt att inte ens behöva använda orden ”defekt” och ”handikapp” i samband med 

dessa barn, då problemen som uppstår för barnen har sociala och miljömässiga grunder, vilka 

vi kan påverka och minska (Vygotskij, 1993).  
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Denna syn som fanns hos Vygotsky redan på 20-talet liknar den syn som idag är normerande 

och utgår ifrån WHOs definition av funktionstillstånd, vilken kommer till uttryck i ICF, 

”Internationell klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa”. Denna manual 

är vägledande för synen på funktionstillstånd i Sverige och innehåller en modell som 

synliggör kopplingen mellan funktionstillstånd, delaktighet i aktiviteter och hälsa där 

miljömässiga faktorer påverkar huruvida en persons funktionstillstånd blir funktionshindrande 

i olika aktiviteter och hur detta i förlängningen påverkar delaktighet och hälsa. Det kan sägas 

vara en biopsykosocial modell (Socialstyrelsen, 2003).  

Att anpassa, se möjligheter och den proximala utvecklingszonen 

Vygotsky menar att det gäller att som pedagog vara medveten om de särskilda villkor som 

skapar en annorlunda utveckling hos barn med funktionsnedsättning. Dels talar Vygotsky om 

vikten av anpassning till barnets särskilda sätt att fungera. Om ett barn utifrån sin 

funktionsnedsättning saknar en förmåga att ta till sig språk på ett normalt sätt måste vi erbjuda 

särskilt anpassade verktyg för att barnet ska få möjlighet att utvecklas socialt/kulturellt som 

alla andra. Detta, menar han, innebär att pedagogen behöver göra specialpedagogiska 

anpassningar så att barnet får möjlighet att kommunicera på sitt sätt. Vygotsky betonar också 

att vi ska arbeta mot samma mål för dessa barn när det gäller delaktighet i samhället som för 

barn utan funktionsnedsättning, men att vi behöver hitta andra vägar för att nå dit (Vygotskij, 

1993). 

Vygotsky för alltså fram en möjlighetsfokuserad syn på undervisning av och interaktion med 

dessa barn. Han betonar att funktionsnedsättningen inte ska vara i centrum av vår 

uppmärksamhet då den pedagogiska planen utarbetas. Man måste, menar han, i stället 

fokusera på barnets styrkor, de resurser barnet har som kan användas för att kompensera 

svagheterna. Man måste se på vad som kan vara möjligt att uppnå för barnet och inte endast 

se till den nivå barnet redan befinner sig på (Vygotskij, 1993).  

Knox och Stevens (s 13, i Vygotskij, 1993) sammanfattar Vygotskys tankar i sin introduktion 

så här: 

”At any given moment, a child is full of unrealized potentials, and these offers a 

wealth of creative resources on which a handicapped child, or any child, may and 

must build. Such is the enriched holistic psychology of human nature which 

Vygotsky bequeathed to us and which demands further attention by western 

psychologists, linguists and pedagogues.” 
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Detta resonemang som går ut på att se möjligheterna som ligger latenta hos barnen 

framkommer alltså enligt Knox och Stevens i Vygotskys texter i nämnda volym och 

resonemanget kan enligt Knox och Stevens ses som förstadiet till Vygotskys teori om den 

proximala utvecklingszonen, vilken senare fått stor spridning (Vygotskij, 1993). Tanken om 

den proximala utvecklingszonen vilken Vygotsky är känd för beskrivs bland annat av Säljö 

(2014). Denna zon kan sägas vara det området av kunskap eller förmåga som ligger strax över 

elevens nivå, något eleven kan klara eller lära sig med hjälp av någon som kan mer, en lärare 

eller en kamrat, men ännu inte själv. Att anpassa undervisningen till denna nivå, alltså att ge 

individen en lagom utmaning, där utveckling kan ske i samspel med omgivningen är därmed 

centralt för undervisningen. På så sätt är interaktionen med omgivningen en förutsättning för 

att lärande ska ske och för att barnets tänkande ska utvecklas (Säljö, 2014).  

Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Hur personer med AST tenderar att tänka och fungera kan förklaras utifrån olika kognitiva 

förklaringsmodeller, som Theory of mind, teorin om central koherens, teorin om exekutiva 

funktioner, ett annorlunda minne, teorin om kontextuell sensitivitet. Utifrån Vygotskys tankar 

bör vi anpassa vår pedagogik till personerna med funktionsnedsättning så att de får det 

”språk” de behöver för att utvecklas tankemässigt och kulturellt så att de kan vara socialt 

delaktiga. De pedagogiska strategierna kan ses som strategier som kan ge eleverna de 

artefakter, som gör att hindren, till följd av det annorlunda kognitiva fungerandet, minskas 

och möjligheterna utnyttjas. Genom att eleverna får detta artefaktstöd kan de i enlighet med 

Vygotskys teori utvecklas i sin proximala utvecklingszon. Som pedagoger är det detta 

möjlighetstänkande som bör vara vårt fokus enligt Vygotsky och att hitta rätt artefakter som 

kan stödja elevernas tänkande. 

 

TIDIGARE FORSKNING 

Här presenteras tidigare forskning om pedagogiska strategier som kan leda till förståelse för 

elever med AST genom att minska hinder och utnyttja möjligheter. Jag har valt att dels 

presentera tidigare forskning som har fokus på generella pedagogiska strategier och 

förhållningssätt i förhållande till elever med AST och dels forskning med fokus på mer 

specifika pedagogiska strategier kopplade till just NO och elever med AST. Ett urval har 

gjorts, vilket motiveras i texten nedan, vad gäller tidigare forskning kring generella 

pedagogiska strategier och förhållningssätt i relation till elever med AST, medan tidigare 
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forskning kring pedagogiska strategier specifikt kopplat till NO och elever med AST är 

betydligt mer begränsad, varför allt det som befunnits relevant är beskrivet. 

Pedagogiska strategier anpassade för personer med AST   

När det gäller tidigare forskning gällande allmänna pedagogiska strategier och 

förhållningssätt anpassade till elever med AST har jag valt att beskriva det som kallas 

TEACCH, med den pedagogiska tillämpningen Structured Teaching eller tydliggörande 

pedagogik. Detta val gör jag utifrån att denna pedagogik har haft och har en stark ställning 

inom autismpedagogiken i Sverige och även kan sägas motiveras som relevant i förhållande 

till den svenska läroplanen värdegrundsmässigt.  

TEACCH/Structured Teaching 

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped 

Children) är ett habiliteringsprogram som började utvecklas på 60-talet med centrum i North 

Carolina, USA och sedan dess utvecklats allt mer (Mesibov, Shea & Schopler, 2007). 

Mesibov och Shea (2009) argumenterar för evidensgrunden för TEACCH, utifrån att delarna 

som ingår och programmet som helhet har forskningsstöd, även om programmet som helhet 

utvärderats i begränsad omfattning med stora kvantitativa studier. Man lyfter också i denna 

argumentation styrkan med att TEACCH programmet har fokus på långsiktighet, helhetssyn 

och användbarhet och kan appliceras på olika individer i olika kontexter (Mesibov & Shea, 

2009). TEACCH-programmet har fått genomslag på olika håll i världen och i Sverige har den 

pedagogiska tillämpningen Structured Teaching kallats tydliggörande pedagogik. 

Utbildningar och utbildningsmaterial inom autismområdet i Sverige anordnade av exempelvis 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, Autism- och Aspergerförbundet och privata 

kunskapscenter har ofta tydliggörande pedagogik som en viktig referens när det gäller de 

pedagogiska strategier man förordar för personer med AST.  

TEACCH vilar på en teoretisk förståelse av autism, kallad ”Culture of Autism” som beskriver 

hur personer med autism tenderar att fungera. Utifrån denna förståelse har man utarbetat ett 

sätt att erbjuda stöd till personer med autism och deras familjer. Viktiga värderingar i 

TEACCH- filosofin är respekt och förståelse för personens annorlunda sätt att fungera och att 

bygga på personens styrkor, se möjligheter och arbeta för att personen ska uppleva 

självständighet och kontroll. Man har som mål att arbeta utifrån behov i personens liv som 

helhet i stället för att insatserna ska ges utifrån professionellas avgränsade områden. Man 

erkänner också föräldrarna som viktiga samarbetspartners (Mesibov, Shea & Schopler, 2007). 
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Detta kan sägas vara värderingar som även finns i den svenska läroplanen. I denna betonas att 

undervisningen ska utgå ifrån individens sätt att lära, att undervisningen ska syfta till ett 

livslångt lärande och en självständighet uttryckt som ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Man betonar också att vårdnadshavares delaktighet i elevens skolgång och undervisning 

(Skolverket, 2011a, 2011b). Utifrån dessa likheter mellan TEACCH-programmet och den 

svenska läroplanen när det gäller värderingar kan vi förstå att de pedagogiska strategierna 

förordade utifrån TEACCH-programmet ofta refereras till inom autismområdet i Sverige och 

även kan motiveras som relevant tidigare forskning i förhållande till denna studie.  

Ett helhetsperspektiv på personens liv, lärande och utveckling kan alltså sägas vara grunden 

för pedagogiken inom TEACCH. Man framhåller inom ”Structured Teaching” nyttan av en 

visuellt strukturerad undervisningsmiljö för att göra tid, rum och arbetsuppgifter begripligt, 

förutsägbart och lättare att hantera för personen med autism som har ett annorlunda sätt att 

processa information och tänkande. Att bygga undervisningen på individens styrkor och 

intressen är viktigt inom TEACCH-filosofin. Man betonar därmed nödvändigheten av en 

individuell kartläggning av personens styrkor, intressen och behov. Detta eftersom 

individerna ofta skiljer sig mycket åt vad gäller kognitiv profil, temperament, personlighet 

och intressen, vilket medför att man behöver ta stor individuell hänsyn i den pedagogiska 

planeringen.  

En pedagogisk princip man inom TEACCH tillämpar när det gäller att lära ut ny kunskap och 

nya färdigheter till personer med AST är scaffolding. Scaffolding innebär att man lär ut 

kunskap och färdigheter i små steg och alltid bygger det nya på redan befäst kunskap så att 

man bara introducerar en ny parameter åt gången. Det innebär att man t ex inte introducerar 

både en ny lokal och en ny arbetsuppgift samtidigt, utan bara ändrar en komponent i taget. 

När det gäller att stödja kommunikation, arbetar man inom TEACCH för att stödja 

meningsfull kommunikation, målet är alltså att personen framför allt ska förstå meningen och 

nyttan med kommunikationen och på så sätt lockas till kommunikation, inte att tränas till att 

kommunicera för att uppvisa ett ”normalt beteende” (Mesibov, Shea & Schopler, 2007).  

Tydliggörande pedagogik 

Även i Sverige har förhållningssättet som företräds av TEACCH lyfts fram. Den svenska 

forskaren Gillberg tillsammans med Peters (1998) beskriver vikten av en helhetssyn på 

personer med autism när man talar om pedagogik och även att man behöver förstå det 

särskilda med autism för att rätt anpassa pedagogiken. Man betonar liksom inom TEACCH 

samarbetet mellan olika professioner inom vård, skola och föräldrar och även vikten av 
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individuell kartläggning (Gillberg & Peters, 1998). Vikten av att lyssna in individens 

upplevelse och intresse lyfts också av Falkmer (2013) som undersökt olika aspekter som 

påverkar delaktigheten i skolan hos elever med AST. För att underlätta den sociala 

delaktigheten föreslår Falkmer (2013) att lärare behöver ta reda på vad som engagerar och 

intresserar eleverna med AST, och i vilken utsträckning och på vilket sätt de vill delta i olika 

aktiviteter. Detta för att kunna skapa passande aktiviteter och på så vis ge förutsättningar för 

att eleverna ska få möjlighet att erfara positiva sociala situationer (Falkmer, 2013). 

Pedagogiken, som liknar ”Structured Teaching” inom TEACCH, har i Sverige kommit att 

kallas för tydliggörande pedagogik, vilket innebär att använda visuellt stöd och struktur för att 

göra olika situationer meningsfulla och begripliga för personen med autism. Gillberg och 

Peters (1998) företräder denna slags pedagogik och tar upp praktiska exempel på hur man kan 

tydliggöra undervisningssituationer och kommunikationen för elever med AST, vilka 

författarna beskriver ofta har svårigheter när det gäller den abstrakta föreställningsförmågan. 

Det kan till exempel handla om att använda visuella kommunikationshjälpmedel i 

strukturerade ordningar. Man kan använda skrivna ord, bilder, foton eller objekt beroende på 

individens förmåga till abstraktion. Det kan också handla om att organisera rummet genom att 

ge visuella ledtrådar och signaler i rummet om vilken aktivitet som ska göras på vilken plats 

så att meningen med rummet och aktiviteterna tydliggörs. Att visuellt tydliggöra tid och 

aktiviteter i tiden på olika sätt är också något som förknippas med tydliggörande pedagogik. 

Det kan vara scheman som visualiserar aktiviteter under en dag eller en vecka som kan 

användas för att ge eleven ett hjälpmedel för att få bättre kontroll över tillvaron. Gillberg och 

Peters (1998) beskriver i detta sammanhang att många personer med AST brister när det 

gäller att ha ”inre scenarier” för olika aktiviteter, t ex att tvätta. Det betyder att man kan 

behöva ett yttre visuellt stöd som tydliggör stegen och specificerar vilka fysiska steg som man 

behöver göra för att åstadkomma det som kallas att ”tvätta” eftersom man har svårt att ha 

dessa i huvudet och automatisera ordningen. Ett sådant visuellt stöd kan bestå av punkter med 

meningar, ord, bilder, eller föremål som hjälper personen att organisera sin aktivitet och 

minnas i vilken ordning man ska göra vad (Gillberg & Peters, 1998).  
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Pedagogiska strategier för elever med AST kopplade till NO 

Forskningen kring specifikt pedagogiska strategier kopplade till NO och elever med AST är 

begränsad. Men en internationell forskningsöversikt är gjord av Knight och Sartini (2014) när 

det gäller förståelsestrategier relaterade till ämnesinnehåll i bland annat naturvetenskap för 

elever med AST, där intellektuell nivå inte är specificerad. Denna är gjord utifrån 

evidenskriterier framtagna för autismforskning, där även mer småskaliga studier erkänns.  

 

Forskningsöversikten av Knight och Sartini (2014) visar sammantaget på positiva effekter av 

”response - prompting procedures”. Response Prompting Procedures är olika sätt att på ett 

strukturerat sätt lära någon en viss respons, ett visst beteende. Att ”prompta” innebär att på 

olika sätt, med hjälp av ord, kroppsspråk eller fysiska ledtrådar, hjälpa eleven så att elevens 

respons alltid blir den önskade och på så sätt minimera risken att personen gör fel. Detta 

utifrån tanken att man lär sig av att göra rätt och inte av att göra fel. När personen gör rätt 

förstärker man detta. På så vis lär sig personen just av att göra rätt, vilket gradvis minskar 

behovet av prompting. Författarna tar särskilt upp strategin MLT, Model – Lead - Test. Denna 

strategi innebär att läraren först ger ”rätt svar” som modell, sedan leder genom att tillsammans 

med eleverna utreda begrepp genom att ge olika exempel och icke-exempel. Slutligen testas 

om eleverna förstått begreppet. Om eleverna då inte förstått får läraren en tydlig feedback och 

man går tillbaka och utreder vidare med exempel och icke-exempel för att förstå begreppet. 

Knight och Sartini (2014) föreslår att denna strategi med exempel och icke-exempel kan ge 

eleverna hjälp att forma abstrakta begrepp och kategorisera, vilket ofta är problematiskt för 

elever med AST.  

 

Forskningsöversikten av Knight och Sartini (2014) visar också att positiva effekter kan 

påvisas vid användning av visuellt stöd för att organisera innehåll och förstärka viktiga 

begrepp och samband i textinnehåll. I en av de studier som finns med i forskningsöversikten 

beskrivs hur man använt ”Grapfic Organizers” till elever med AST och utvecklingsstörning. 

Denna strategi innebär att man med hjälp av visuella bilder och ord som placeras med 

koppling till varandra klargör olika sammanhang (Knight, Spooner, Browder, Smith & Wood, 

2013). Carnahan och Williamson (2013) beskriver i sin studie, vilken också finns med i 

forsknningsöversikten nämnd ovan, hur man använt sig av ”Venn diagrams” till elever med 

högfungerande AST. Dessa ”Venn diagrams” är ett sätt att visuellt placera ord och begrepp i 

olika fält så att man synliggör vad som hör ihop och inte (Carnahan & Williamson, 2013).  En 
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senare studie gjord av Knight, Wood, Spooner, Browder och O´Brien (2015) visar att 

inbäddade e-texter i digital media kan underlätta förståelsen för innehållet i naturvetenskaplig 

text hos elever med AST. Vikten av digitala ”hjälparfigurer” som visar exempel och icke 

exempel och även ordförklaringar lyfts som särskilt värdefulla. 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

TEACCH - filosofin och tydliggörande pedagogik, grundar sig på att personer med AST ska 

respekteras utifrån sitt särskilda sätt att fungera och att pedagogikens mål ska vara att göra 

tillvaron meningsfull och hanterbar för personen med AST och att hen utvecklar 

självständighet i ett livsperspektiv. I detta pedagogiska arbete används visuell struktur och 

organisation för att tydliggöra tid, plats och aktiviteter så att personen känner kontroll i sin 

situation. Scaffolding är också en metod som används inom TEACCH för att introducera nya 

färdigheter. När det gäller tidigare forskning i relation till NO och elever med AST framhålls 

även där nyttan med visuella stödstrategier, som t ex Venn diagrams och Graphic organizers. 

Att ge eleverna stöd med hjälp av exempel och definitioner av begrepp verkar också vara 

framgångsrikt, vilket inbäddade e-texter är ett exempel på. Strategin Model-Lead-Test 

framförs som en framgångsrik metod när det gäller att lära elever med AST att bilda begrepp.  

 

METOD FÖR INSAMLING OCH ANALYS AV DATA 

Metodologiska övervägande 

Mesibov och Shea (2011) argumenterar i sin artikel för att kvalitativ forskning behövs när det 

gäller personer med autism. Man lyfter t ex att personer med autism är heterogena som grupp 

och att man riskerar att gå miste om viktiga resultat som är svåra att mäta om man fokuserar 

på enbart kvantitativ forskning på gruppnivå. Författarna föreslår små studier som fokuserar 

specifika strategier som fungerar i specifika situationer och man framhåller att resultaten 

gärna ska vara användbara av praktiker. Detta ger stöd för en kvalitativ undersökning, som 

möjliggör att heterogenitet kan komma till uttryck och med ett fokus på specifika strategier i 

specifika situationer. Att det specifika området förståelse för naturorienterande ämnen är 

relativt outforskat talar för ett kvalitativt utforskande arbetssätt. 

Uppfattningar är resultatet av människornas individuella erfarenheter och ligger till grund för 

deras handlingar menar Larsson (1986). Att studera hur något uppfattas beskrivs bland annat 
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av Larsson (1986) vara ett perspektiv av den andra ordningen. Detta ställs emot den första 

ordningens perspektiv som är att studera något så som det objektivt är. Yin (2011) beskriver 

att kvalitativa kunskapsperspektiv ofta befinner sig mellan motpolerna realist – relativist. I 

denna uppsats görs valet att utgå ifrån en mer realistisk kunskapssyn, då lärarnas 

uppfattningar analyseras som att de i någon mån motsvarar en ”sann verklighet” och som 

sådan i tolkas utifrån kognitiva förklaringsmodeller och Vygotskys lärandeteori. Syftet är att 

resultatet ska ge något ”faktiskt” som kan bidra till lärare som undervisar elever med AST i 

andra situationer och därmed intas inte perspektivet att lärarnas uppfattningar är helt relativa i 

förhållande till intervjusituationen. Dock erkänns i uppsatsen att situationsbetingelser 

påverkar resultatet och tillämpbarheten av det, vilket kan sägas vara relativistiska drag. Det 

mer realistiska perspektivet väljs för uppsatsen eftersom konkreta pedagogiska verktyg 

efterfrågas inom ämnet. Det kan liknas vid det pragmatiska förhållningssättet som nämns av 

Kvale och Brinkmann (2014) där främst användbarheten hos forskningen betonas. 

Tanken med de öppna frågorna i de halvstrukturerade intervjuerna var att intervjupersonerna 

skulle styra det huvudsakliga innehållet i intervjuerna och inte tidigare forskning, teori eller 

intervjuare. Men teoribakgrund och förförståelse har sannolikt påverkat vilka följdfrågor som 

i stunden ställdes och även analysarbetet i meningen vilka teman som formats ur 

intervjumaterialet. Således skulle man kunna säga att tillvägagångssättet både har haft 

induktiva och deduktiva drag (Yin, 2011).  

Datainsamlingsmetod 

Här beskrivs först hur urvalet av intervjupersoner gjorts och hur de intervjuade lärarna 

fördelar sig gällande yrkeserfarenhet. Sedan beskrivs tillvägagångssättet för hur 

intervjuguiden konstruerats, kontakter tagits, intervjuerna genomförts och transkriberats. Det 

beskrivs också hur åtgärder under denna process vidtagits för att möta forskningsetiska krav. 

Urval 

Urvalet av intervjupersoner gjordes utifrån den studerandes kontaktnät för att på ett relativt 

snabbt sätt kunna nå olika lärare med erfarenhet av att undervisa elever med AST i NO, vilket 

resulterade i sex intervjuer: en intervju med lärare inom grundskoleverksamhet, fyra 

intervjuer utifrån erfarenhet av särskild undervisningsgrupp i grundskolan och en intervju 

med lärare inom grundsärskolan. 

Samtliga intervjuade lärare hade minst två års erfarenhet av att arbeta med minst två elever 

med AST. Läraren inom grundsärskola och en av lärarna i särskild undervisningsgrupp hade 
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erfarenhet av att undervisa elever med autism i kombination med utvecklingsstörning. Hälften 

av intervjuerna gjordes i norra Sverige och hälften i södra Sverige. En av de sex intervjuerna 

gjorde med två lärare, enligt deras önskan. 

För att få en önskad bredd i uppfattningar är det positivt med intervjupersoner från olika 

sammanhang utifrån tanken att vissa idéer ofta finns i vissa sammanhang (Larsson, 1986). 

Därför kontaktades lärare med erfarenheter av olika skolkontexter i olika delar av Sverige. 

Eftersom elever med AST är heterogena som grupp var det också viktigt att få en variation 

avseende vilken typ av skolkontext lärarna undervisat i, då dessa sannolikt även representerar 

en variation av elever med avseende på hur elevernas AST yttrar sig. Det beskrivna urvalet 

skulle sammanfattningsvis kunna benämnas som strategiskt bekvämlighetsurval (Yin, 2011). 

Tillvägagångssätt och åtgärder för att möta forskningsetiska krav 

Halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor är den datainsamlingsmetod som använts, 

vilket innebär att vissa fasta frågor använts, kompletterade med varierande följdfrågor, vilket 

beskrivs av exempelvis Kvale och Brinkmann (2014). En intervjuguide togs fram med några 

bakgrundsfrågor, en öppningsfråga och fyra huvudfrågor (Se bilaga 1). Huvudfrågorna följdes 

upp med olika fördjupande, sonderande, förtydligande, kontrollerande följdfrågor med målet 

att få fram beskrivningar och aspekter som berörde frågeställningarna. 

Möjliga intervjupersoner kontaktades via mail med förfrågan om att delta i studien. Resultatet 

blev sex intervjuer, varav en gjordes med två personer eftersom det var deras önskan. Jag 

beslöt att ta med resultatet av även denna intervju trots att det avvek ifrån den ursprungliga 

planen att intervjua lärarna individuellt eftersom deras samverkan i intervjun inte påverkade 

intervjusituationen i negativ riktning, enligt min mening, utan tvärtom gav en avslappnad och 

eftertänksam intervjusituation. Intervjuplatsen bestämdes utifrån intervjupersonernas 

önskemål, även detta utifrån en önskan att de intervjuade skulle känna sig så bekväma som 

möjligt i situationen. I fem fall av sex genomfördes intervjuerna på intervjupersonernas 

arbetsplats och i det sjätte fallet i en intervjupersons hem. Intervjuerna spelade in med en 

telefon. Ljudfilerna förvarades sedan på en dator. Dessa ljudfiler transkriberades, vilket 

resulterade i 48 sidor intervjuutskrifter. Först transkriberades texten så att skriftspråket skulle 

vara så nära talspråket i ljudfilerna som möjligt för att bevara minnet av känslan i det som 

sades och på så sätt behålla innebörden. När citaten sedan valdes ut gjordes de i vissa fall mer 

läsbara genom att vissa utfyllnadsord utan mening togs bort. De intervjuade personernas 

riktiga namn fanns inte med i utskrifterna.  
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För undersökningens trovärdighet och för att göra lärarna rättvisa var det viktigt att 

intervjupersonernas uppfattningar utifrån deras faktiska erfarenheter verkligen kom fram och 

inte det de trodde att intervjuaren ville höra i intervjusituationerna. För att åstadkomma detta 

var intervjupersonernas bekvämlighet central i planeringen av intervjuerna. Tanken var att om 

personerna är trygga med uppsatsens syfte och vet vad de kan förvänta sig i 

intervjusituationen, vilket även har med etiska krav att göra, bidrar det sannolikt även till 

avslappnade intervjusituationer som kan ge ärliga intervjusvar. Ett tydligt informationsbrev 

skapades där syftet med undersökningen beskrevs; att det som söks är olika erfarenheter 

vilket innebär att inget svar är ”rätt” utan att man vill höra personens uppfattningar som 

kommer ur dennes erfarenheter. Det förklarades också att personen när som helst kan dra sig 

ur, att materialet kommer att anonymiseras, att intervjuerna kommer att spelas in och hur 

materialet kommer att förvaras (Bilaga 1). Informationsbreven skickades ut till 

intervjupersonerna före intervjuerna. Dessutom skapades ett dokument, intervjuinformation 

som innehöll huvudfrågorna och korta förklaringar till hur personerna kunde tänka kring dem 

(Bilaga 2). Detta skickades också till intervjupersonerna innan intervjuerna genomfördes. 

Åtgärder har därmed gjorts för att uppfylla informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Metod för databearbetning  

Yin (2011) beskriver att kvalitativ analys oavsett forskningsinriktning ofta sker längs fem 

faser: 1) Sammanställning 2) Demontering 3) Remontering 4) Tolkning och 5) Slutsatser. 

Dessa faser skulle kunna appliceras på den analys som genomförts i detta fall. Analysen 

genomfördes huvudsakligen som en tematisk analys då de olika intervjuerna tenderade att 

genomgående täcka vissa teman.  

Sammanställningsfasen: Intervjuerna som spelats in transkriberades ordagrant och 

sammanfördes i ett antal dokument som skrevs ut. Processen att bekanta sig med och bli 

förtrogen med materialet började redan vid transkriberingsprocessen och fortsatte genom att 

intervjuutskrifterna lästes igenom flera gånger. 

Demonteringsfasen: Denna fas kan genomföras genom att man kodar, eller mer fritt 

omskriver textavsnitt så att materialet demonteras i mindre enheter. Koncentrat av innehållet 

skrevs i marginalen vid de meningsbärande textavsnitten i varje intervju, det markerades 

också vilket slags huvudinnehåll som talades om när det gäller relationen mellan NO och 

elev: Hinder: H, Möjligheter: M, Strategier: S eller kombinationer av dessa.  
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Därefter sammanfattades varje intervju med hjälp av dessa marginalkoncentrat. Detta gjordes 

först en gång för hand och sen ytterligare en gång till digital text där intervjuerna som helhet 

också lästes igenom samtidigt för att kontrollera att inget meningsbärande missats. Ibland togs 

längre beskrivningar med för att de tillförde något särskilt till förståelsen. I dessa 

sammanfattningar färgmarkerades och grupperades de olika områdena K, H, M och S i fyra 

olika färger för att tydliggöra vad som sagts om vilket område i forskningsfrågorna och det 

tydliggjordes också kopplingar dem emellan, vilket hinder som var kopplat till vilka strategier 

exempelvis. Dessa sammanfattningar skapade överblick av det huvudsakliga 

meningsinnehållet i varje intervju och gjorde att det blev lättare att upptäcka återkommande 

teman, begrepp och innebörder som kunde spegla likheter, olikheter och vara relevanta utifrån 

syftet och den förförståelsen till ämnet som fanns. Demonteringsfasen kan enligt Yin (2011) 

resultera i nya innehållsliga anteckningar som ett alternativ till koder, vilket blev fallet i den 

här demonteringsprocessen. 

Remonteringsfasen: En ännu mer koncentrerad sammanfattning av varje intervju gjordes då 

begrepp och aspekter som sammanfattade innebörder ställdes i hierarkier. Detta gjordes för att 

få överblick av det som uppfattades som huvudsakligt innehåll och hur olika begrepp förhåller 

sig till varandra. Överblicken gjorde det lättare att bedöma vad som skulle kunna vara 

relevant att arbeta vidare med och att lättare kunna pröva olika teman att sammanfatta 

materialet under. Olika teman prövades och omprövades genom att gruppera begreppen på 

olika sätt. Varje sammanfattning jämfördes även med ursprungsintervjumaterialet för att 

kontrollera att innebörden utifrån helheten av intervjuerna behållits. Då fanns möjlighet att 

korrigera skevhet i nyanser i innebörden som uppstått under processen.  

Tolkningsfasen: Av de möjliga teman som växte fram valdes teman som skulle kunna rymma 

större delen av materialet och även vara skolnära och återspegla delar av NO-undervisningen. 

Forskningsfrågan om hinder, möjligheter och pedagogiska strategier fick på så vis slutligen 

svar i form av fem teman. Textavsnitt i de ursprungliga intervjuutskrifterna färgmarkerades 

sedan utifrån de fem temana för att tydliggöra hur temana representerades i 

intervjuutskrifterna. Beskrivning av varje tema gjordes utifrån de tematiska 

sammanfattningarna och utifrån de färgmarkerade intervjuutskrifterna som helhet. Ett relativt 

stort antal citat valdes ut för att tydliggöra aspekterna som visar temanas innebörd. Temana 

tolkades därefter gentemot teori och tidigare forskning.  

Slutsatser: De olika temana sammanfattades slutligen utifrån resultatet och analysen. 
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RESULTAT 

Den tematiska analysen har resulterat i fem teman där lärarnas uppfattningar utifrån sina 

erfarenheter kom att röra sig då det gällde möjligheter, hinder och pedagogiska strategier för 

elever med AST inom NO. De två första temana handlar om viktiga förutsättningar för NO-

lärande. I båda temana beskrivs strategier som syftar till att skapa en miljö där eleven kan 

uppleva meningsfullhet, fokusera, uppleva lugn och på så vis få goda förutsättningar för att 

lära sig och förstå. Det första temat av dessa två, ”Upplevelse av meningsfullhet” har betoning 

på hur man kan uppnå det som framstår som en mycket central och grundläggande 

förutsättning för motivation, lärande och förståelse, upplevelse av meningsfullhet. Det andra 

temat ” Omgivning som stödjer upplevelse av kontroll” handlar främst om de 

omgivningsfaktorer som framkommer som centralt bidragande till att skapa en gynnsam miljö 

där eleverna kan uppleva kontroll och fokusera på lärande och förståelse. De tre senare 

temana: ”Hantera teori”, ”Hantera laborationer” och ”Hantera social kommunikation” 

rymmer de områden lärarnas uppfattningar rörde sig inom angående själva NO-lärandet. 

Dessa tre teman återspeglar de områden som finns i kursplanerna vad gäller NO-lärande. 

Samtliga fem teman beskrivs först på ett sammanfattat vis, därefter följer beskrivningar av 

aspekterna av temana illustrerade med citat.  

Upplevelse av meningsfullhet 

Temat ”Upplevelse av meningsfullhet” ringar in lärarnas uppfattningar om vikten av att 

komma åt elevernas upplevelse av meningsfullhet för att lärandet ska bli lustfyllt och 

motivationen ska finnas. Lustfyllt lärande och motivation hör ihop och är goda förutsättningar 

för att förståelsen för ämnet ska utvecklas. Ett sätt för att komma åt elevernas upplevelse av 

mening som framkommer i materialet är att utgå ifrån elevernas individuella intressen eller 

personliga erfarenheter. Ett annat sätt som ofta också hör ihop med elevernas individuella 

intressen är att ta till vara förmågan till fördjupning och detaljsinne som ofta finns hos 

eleverna. Lärarna påpekar dock att man behöver ge stöd med begränsningar och 

överenskommelser då intresset ibland fångar eleven mycket starkt och eleven kan även ha 

svårt att växla fokus till ett nytt ämnesområde. För att stärka intresset för områden som inte 

upplevs lika direkt meningsfulla av eleven tar flera lärare upp strategier som innebär att man 

tydliggör meningen med området eller uppgiften genom att exempelvis sätta det givna 

området i ett sammanhang som har anknytning till elevens intresse, eller sätta delmål 

tillsammans med eleven så att hen får mer kontroll över vad som ska göras.  
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Aspekter av temat ”Upplevelse av meningsfullhet” 

Genomgående uppfattar lärarna det centralt för elevernas upplevelse av mening att 

undervisningen grundas på elevernas intresse och/ eller personliga erfarenhet. Flera lärare 

menar att då eleverna har intresset som utgångspunkt för lärandet upplevs det som mycket 

meningsfullt. Man beskriver hur egna intresseområden kan skapa motivation till att lära mer 

och på så sätt ge erfarenhet av ett lustfyllt genuint lärande utifrån ett inre driv och en inre 

motivation. Man beskriver också elevernas tendens till fördjupning och detaljfokus som en 

väg till upplevelse av meningsfullhet och förståelse av ämnet. Det individuella intresset i 

kombination med fördjupningsförmågan beskrivs även som något som kan ge motivation till 

interaktion med omgivningen och som en väg till social bekräftelse genom att man kan få dela 

med sig av sin kunskap till både lärare och kamrater. Man beskriver också i detta 

sammanhang att man som lärare kan behöva skapa friutrymme för eleven att ägna sig åt denna 

fördjupning, vilket följande citat av intervjuperson E beskriver genom att påtala vikten av 

följsamhet hos läraren. 

Det byggde mycket på att eleven fick styra utifrån intresse och det tror jag var en 

framgångsfaktor för att nå så långt som han gjorde. För hade vi styrt så hade nog inte 

någonting blivit gjort (…) Ja jag tror ju på en tydlig struktur i ramverket, men strukturen 

måste också ha en följsamhet. 

 

Flera lärare menar dock att det kan vara en svår balans när det gäller hur mycket tid och 

energi ett fördjupningsområde får ta, eftersom eleverna med AST kan ha svårt att begränsa 

sig och avsluta eller byta ämnesområde. Då menar lärarna att eleverna kan behöva 

överenskommelser med läraren och struktur för att begränsa sig och kunna avsluta ett 

område. En lärare lyfter också att det kan vara en risk att en elev med AST fördjupar sig i 

alltför många ämnen, vilket kräver för mycket av personens energi. Därför är det viktigt att 

ha en dialog lärare emellan så att man kan upptäcka om den risken finns. Trots dessa 

begränsningsproblem menar flera lärare att det är värt att ge eleverna möjlighet till 

fördjupning då man uppfattar att det ger dem en stark känsla av meningsfullhet. Citatet av 

intervjuperson C beskriver denna uppfattning.  

De snöar ju lätt in på saker. De fastnar ju lätt på saker. Och då får de väl göra det då. Det 

tror jag (… )Man måste ju ha någon slags känsla för det också naturligtvis. Det kan ju gå 

överstyr. 
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När meningen med det man sysslar med i skolan inte är lika uppenbar för eleverna kan 

motivationen brista, enligt flera av lärarna. Dels kan det handla om att uppgiften som ges 

faktiskt är ogenomtänkt och saknar mening, vilket eleverna med AST direkt känner av och 

ifrågasätter, beskriver intervjuperson D. 

Och (när) man ger dem en sådan där liten snabb uppgift. Då blir det ju ofta väldigt skjutet 

från höften och de känner av det direkt. Ja men den här uppgiften, varför ska jag göra den? 

Det har ju inget med innehållet att göra, eller det är ju inget som ger mig någonting. 

 

Dels kan elevernas känsla av meningslöshet komma av att de inte ser den mening som läraren 

ser. För att komma åt upplevelsen av meningsfullhet och motivation hos eleverna med AST 

kan man då behöva tydliggöra varför man gör det man gör genom att exempelvis knyta 

ämnesinnehållet till elevens personliga intresseområde eller att motivera genom att involvera 

dem mer individuellt i val av arbetssätt, att exempelvis arbeta digitalt eller med olika appar 

utifrån deras individuella intresse. Följande citat av intervjuperson D beskriver både vikten av 

att eleverna förstår meningen med det man gör och att en väg att nå motivationen är att hitta 

ett arbetssätt som passar individen. 

Jag tycker att ju mer de förstår vad det är vi jobbar med och varför, desto mer motiverade är 

de. Och det kan ta lång tid innan någon kommer på varför vi jobbar med ett visst område (…) 

Så att det får vi jobba med mycket. Och att hitta just deras arbetssätt. 

 

Man kan även behöva hjälpa eleverna att nå en bättre upplevelse av meningsfullhet då 

motivationen brister genom att sätta upp delmål och göra individuella överenskommelser, 

menar flera lärare. Genom att sätta upp korta mål så blir arbetet mer kontrollerbart för eleven 

och lättare att ta sig an. Genom att ha en dialog och göra överenskommelser blir eleven mer 

delaktig i vad som ska göras och då skapas en större känsla av motivation och meningsfullhet, 

vilket framkommer i nedanstående citat av intervjuperson C. 

Att man kommer överens om små delmål. Att den här lektionen då satsar vi på det här, eller 

vad tycker du? Liksom att man har en dialog och då går det oftast bra. Inte alltid 

naturligtvis. Men bättre i alla fall.  
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Omgivning som stödjer upplevelse av kontroll 

Temat ”Omgivning som stödjer upplevelse av kontroll” ringar in lärarnas uppfattningar 

som rör vikten av strategier i form av omgivningsfaktorer som stödjer eleven så att hen kan 

känna kontroll, fokusera och på så vis få förutsättningar för att lära och förstå. Sådana 

strategier kan handla om att strukturen tydliggörs och att stressande stimuli, som lätt skapar 

oro och en känsla av att inte ha kontroll, minskas.  

Strategier som lyfts av lärarna när det gäller att skapa denna omgivning handlar dels om att 

erbjuda en miljö som är visuellt strukturerad, d v s skoldagarna, lektionerna och 

uppgifterna behöver vara visuellt tydliggjorda för eleverna så att de vet och kan se vad som 

kommer att hända i vilken ordning. En sådan strukturerad miljö gör att eleverna vet vad de 

ska fokusera på och upplever ett större lugn. Strategierna handlar också om att ge stöd till 

eleven att kunna följa den givna strukturen genom exempelvis igångsättningsstöd och 

avstämningar så att man minskar elevernas ovisshet och oro, som annars lätt växer. 

Ytterligare en strategi är erbjudandet av avskildhet, där intrycken är reducerade vid vissa 

tillfällen, exempelvis då eleven behöver fokusera på något nytt eller vila ifrån stressande 

stimuli. Detta lyfts av samtliga lärare som värdefullt. När det gäller avskildhet menar man 

att det varierar mellan individer och även situationer när det gäller hur mycket sociala och 

intrycksmässiga krav en elev kan hantera. Därför behöver det finnas en flexibilitet och 

följsamhet utifrån varje individ och situation vad gäller detta. 

Aspekter av temat ”Omgivning som stödjer upplevelse av kontroll” 

Samtliga lärare uppfattar att eleverna med AST har ett stort behov av en miljö som erbjuder 

strukturerade lärandesituationer, där det är planerat och tydligt, helst visuellt vad som ska 

göras och i vilken ordning, i form av exempelvis schema, lektionsordning och skriftliga 

instruktioner. Det, menar man, hjälper eleven att förstå vad som förväntas, känna lugn och 

kontroll i situationen och kunna se tydligt då man klarat av aktiviteter. Här är ett exempel på 

hur en lärare, intervjuperson E, uttrycker detta. 

Det behöver också vara en tydlig struktur i ämnet. I lektionsupplägg och 

undervisningsupplägg överhuvudtaget, för att det ska bli autismvänligt(…)På lektionen kan 

man ha skrivit upp exakt i vilken ordning man ska göra olika moment. 

 

Flera lärare uppfattar också att strategier som stödjer eleverna att följa strukturen kan vara 

viktigt, som hjälp med att komma igång, bekräftelse på att man är på rätt väg och bekräftelse 
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på att man slutfört uppgifter. En sådan strategi kan vara att ge eleven skriftliga instruktioner, 

några startord, en mall att följa eller att ge tips på hur man kan börja en skrivuppgift. Det kan 

också vara att ge möjlighet att tydliggöra visuellt då man slutfört en uppgift, genom att 

eleverna får kryssa i rutor då de slutfört uppgiften. Det kan vara att kolla av med eleven med 

jämna mellanrum så att eleven vet vad hen ska göra. I följande citat av intervjuperson C 

framkommer både strategin med skrivna instruktioner och att en ”starthjälpstrategi” kan 

hjälpa eleverna att komma igång och på så sätt kunna följa den skrivna strukturen. 

Jag använder ganska mycket av skrivna instruktioner. Och då kan jag ibland skriva starten, 

det kan också hjälpa, att få en start, startord.   

 

En avskild miljö som begränsar intrycken hjälper eleverna att koncentrera sig i många 

situationer menar lärarna genomgående. Man nämner exempelvis egna arbetsrum eller 

skärmar som avskiljare. Man beskriver framför allt vikten av en avskild miljö i situationer då 

eleven är särskilt känslig för stress. Det kan vara då eleven behöver fokusera på nytt 

arbetsinnehåll eller i en provsituation. Man behöver också respektera att för en del elever tar 

det mycket energi att hitta sin koncentration, vilket gör att fokusväxling kan kosta mycket 

energi. Detta kan man visa respekt för genom att inte i onödan kräva elevernas 

uppmärksamhet eller avbryta deras koncentration. En avskild plats kan också fungera som en 

reträttplats då eleven har mindre ork och intrycken behöver minskas för att eleven ska uppleva 

kontroll. I citatet nedan beskriver intervjuperson A varför hen anser att elevernas egna 

arbetsrum är så viktiga för deras koncentrationsförmåga och känsla av trygghet och kontroll. 

De ska ha egna rum. De trivs bra där.(…)Det är en lugn och trygg miljö och där man är 

lugn och trygg där kan man koppla av, lyssna och titta och ta in mer information, än om man 

sitter i ett rum där det kommer intryck från alla håll.  

  

En omgivning som stödjer elevernas upplevelse av fokusering och kontroll kan också handla 

om att man erbjuder en flexibel omgivning som kan vara flexibel i sitt kravställande, där man 

tar hänsyn till att eleverna kan ha en ojämn energinivå. Flera lärare beskriver att eleverna i 

vissa situationer klarar mindre intryck och social interaktion och att de i dessa fall behöver en 

omgivning som ger mer lugn, eller mer tid, eller ställer mindre sociala krav, vilket 

framkommer här av intervjuperson A. 
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De har dåliga och bra dagar. Och dom dåliga dagarna så måste man vara lite känslig uti 

fingertopparna och fundera på: Är det här vi ska göra idag eller ska vi kanske bara se en 

film om just det här ämnet idag. (…)Anpassar kraven helt enkelt. 

 

Hantera teori 

Temat ”Hantera teori” behandlar lärarnas uppfattningar kring de hinder, möjligheter och 

strategier som kan identifieras när det gäller lärandemoment som handlar om att förstå och 

hantera teori och begrepp, vilket är en viktig del inom NO- ämnena. Uppfattningar som 

innebär att NO-teorins exakta och detaljrika faktakaraktär passar elever med AST lyfts av 

flera lärare. Alla lärare, utom läraren i reguljär grundskoleverksamhet, uppfattar dock när det 

gäller NO-teori i relation till elever med AST att de många abstrakta begreppen inom NO, 

som ofta upplevs som nya för eleverna, kan vara ett hinder. Strategier som innebär olika sätt 

att konkretisera de teoretiska begreppen och sambanden inom NO och att koppla innehållet 

till elevernas personliga erfarenheter uppfattas som viktiga för att eleverna ska kunna ta till 

sig innehållet. Konkretiserande strategier, som handlar om att visualisera, att aktivt bearbeta 

begrepp och ge exempel, tas upp som viktiga av de lärare som uppfattar de abstrakta 

begreppen som hindrande för eleverna. Att se film framhålls av flera lärare som ett mycket 

effektivt sätt för eleverna att lära. Man lyfter också vikten av aktiv textbearbetning. Flera 

lärare lyfter strategin att använda film i kombination med aktiv textbearbetning. Texternas 

nivå och layout spelar också roll för tillgängligheten enligt flera lärare, liksom att bilderna 

och förklaringarna ”köps” av eleverna.  

Aspekter av temat ”Hantera teori” 

Flera lärare beskriver att det finns möjligheter i NO- ämnets teoriinnehåll i relation till elever 

med AST då ämnena uppfattas som passande för elevgruppen utifrån sin detaljstyrda 

faktakaraktär, vilket tydliggörs i följande beskrivning av en intervjuperson E. 

Naturvetenskapen är i regel mer exakt, mer detaljstyrd är min känsla(… )och 

detaljrikedomen gör att den blir tydligare. Och man är ju i viss mån fixerad vid detaljer 

inom AST så det gör att det blir lättare att tillgodogöra sig dem än helheter.” 

 

Samtidigt lyfter alla lärare, utom läraren i reguljär skolverksamhet, att det finns en utmaning 

inom NO i relation till elever med AST när det gäller de abstrakta begreppen, vilket dessa 

lärare uppfattar att elevgruppen har svårt för. Att förstå dessa abstrakta begrepp försvåras 
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också, menar flera lärare, då förförståelsen ofta kan vara bristande hos eleverna och 

begreppen upplevs som nya. Läraren i grundsärskolan lyfter särskilt svårigheten hos elever 

med både utvecklingsstörning och autism att förstå de abstrakta NO- begreppen så att de kan 

generalisera sin kunskap, att inte bara lära sig att ”rabbla fakta” i en viss skolsituation, utan att 

verkligen förstå innebörden. Dessa elever menar man behöver få träna begreppen med 

koppling till verkliga situationer för att generaliseringen av de abstrakta begreppen ska 

befästas. Läraren i grundsärskolverksamheten, intervjuperson B, beskriver nedan svårigheten 

när det gäller lärandet av innebörden i de abstrakta begreppen hos elever med 

utvecklingsstörning och autism. 

Just att veta om de har befäst det eller har förståelse för det egentligen eller om det bara är 

någonting de kan rabbla, de kommer ihåg att ja just det… vinter, vår, sommar, höst… Men 

man vet ändå inte riktigt om de kan det. 

 

Samtliga lärare framhåller strategin att konkretisera innehållet för eleverna genom att knyta an 

till de konkreta erfarenheter eleverna redan har eller att ge dem nya konkreta erfarenheter. 

Läraren i grundsärskolan beskriver konkretiseringen som helt central för elevernas förmåga 

att kunna ta till sig innehållet. Konkretiserande strategier som beskrivs av lärarna är olika sätt 

att ge möjlighet till eleverna att erfara ämnet med sina sinnen genom exempelvis experiment, 

naturupplevelser, att känna på och konkret hantera objekt. Exempel som nämns av lärarna är 

att ta in blommor från naturen, titta på dem, känna på dem, fotografera dem, att uppleva 

vattnets kretslopp med sina sinnen genom att koka vatten som blir vattenånga, kyls av och blir 

droppar, att uppleva seriekoppling genom att experimentera med en adventsljusstake, att få 

känna på en dunjacka när man pratar om isolerande material. Detta centrala med att eleverna 

får uppleva ämnesinnehållet med sina sinnen framkommer exempelvis i följande citat av 

läraren i grundsärskolan, intervjuperson B. 

Vi har ju en känsla av att när de får uppleva själva, om de får gå ut och titta på naturen när 

vi pratar om några blommor eller vad det nu kan vara för någonting så är det ju det allra, 

allra bästa.(…)Då brukar kunskapen kunna sitta. 

 

Vikten av att konkretisera genom att använda visuella medel som bilder nämns också av de 

lärare som uppfattar de abstrakta begreppen som problematiska. Bilder kan exempelvis 

användas då eleverna lär sig nytt innehåll, som stöd då man pratar om ett ämne, då man 
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kontrollerar kunskaperna hos eleverna. Lärarna betonade också vikten av att aktivt bearbeta 

begrepp på olika sätt. Man lyfte exempelvis strategin att läsa texten tillsammans och prata om 

begreppen, att visa eleverna på kopplingar mellan begreppen, att arbeta med dem i olika 

sammanhang för att underlätta förståelsen och generaliseringen. Några lärare tar upp 

”begreppslathundar” och ”begreppslistor” som något som kan spara energi åt eleverna, d v s 

att eleverna får en lista med begrepp kopplade till kortfattade beskrivningar, vilket gör att 

eleverna ständigt har tillgång till begreppens exakta betydelse och på så vis kan koncentrera 

sig på att använda sig av begreppen istället för att ha dem i minnet. I nedanstående citat av 

intervjuperson D framkommer både vikten av det visuella och den aktiva textbearbetningen.  

Jag försöker göra det så bildligt det bara går och att jobba mycket med det. (…) Att man 

läser texten tillsammans, går igenom och försöker hitta bra bilder och exempel. Och de 

själva får läsa flera gånger. Att man verkligen djupdyker i texten. 

 

Nästan samtliga lärare lyfter film/TV som ett mycket effektivt sätt för eleverna att ta till sig 

kunskap på. Man beskriver att eleverna med detta media lättare minns informationen och kan 

redogöra bättre för vad de lärt sig jämfört med om de endast läst om något. Man beskriver det 

som att kunskapen ”fastnar”. Flera beskriver just TV/film som gynnsamt i egenskap av ett 

visuellt media. Flera lärare beskriver att de använt film som huvudsakligt läromedel i de fall 

text skapat för stora hinder för elever. Flera lärare uppfattar också att det är en god strategi att 

kombinera film med aktiv textbearbetning. Här nedan beskriver intervjuperson E sin 

erfarenhet av hur just filmmediet underlättar lärande och förståelse. 

Det underlättade väldigt mycket när vi visualiserade ämnesområdena med den här 

elevkategorin, att se filmer, att samtala om filmer. 

 

Några lärare har uppfattningar kring läroböcker, som att läromedel gärna ska ha bilder, vara 

tydlig med en layout som inte är rörig eller kräver ständig fokusväxling. En lärare lyfter att 

det kan underlätta om man kan skriva direkt i böckerna så att man slipper ha en särskild 

skrivbok att växla till. Det kan också, menar någon, vara bra att upplägget i böckerna är 

återkommande och lika, så eleverna känner igen sig i layouten. En lärare nämner att det är bra 

om boken har begreppslistor. Läraren i grundsärskolan, intervjuperson B lyfter särskilt vikten 

av anpassat material och berättar att hen gör mycket material själv för att det ska vara 
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anpassat till rätt nivå och layout. Så här beskriver hen hur läromedel kan se ut för att passa 

elever med autism och utvecklingsstörning. 

Då mår de här eleverna bra i att det är ganska lika, när nästa sida kommer så blir det samma 

sorts upplägg. Och inte så mycket uppgifter, inte så plåttrigt, inte så mycket text. 

 

Flera av lärarna lyfter aspekter som handlar om att det kan vara viktigt för eleverna att 

läromedel har rätt nivå och att eleverna kan relatera till och acceptera de bilder, förklaringar 

eller filmer man presenterar. Det kan innebära att man som lärare får lyssna in om man 

presenterar en film, bild eller en förklaring som man märker av någon anledning inte upplevs 

relevant av eleven, exempelvis ett tilltal i filmen eller texten som upplevs barnsligt eller ord 

och bilder som eleven inte kan relatera till. Då kan pedagogen få söka vidare tillsammans med 

eleven för att hitta rätt. Denna aspekt framkommer i följande citat av intervjuperson D. 

Det kan ju vara lätt för mig att säga att nu använder vi den här bilden till det här. Men det 

är inte säkert att det tas emot, utan de kanske får söka sin bild, och så om de har hittat den 

så håller vi fast vi det och så bygger vi på. 

 

Hantera laborationer 

Temat ”Hantera laborationer” rör lärarnas uppfattningar om de hinder och möjligheter elever 

med AST kan möta i laborationsmoment och pedagogiska strategier i samband med dessa 

situationer. Möjliggörande aspekter som nämns är att laborationsmoment ofta kan skapa 

intresse och lustfyllt lärande hos eleverna och att laborationer ofta kan vara välstrukturerade 

situationer med tydliga skriftliga instruktioner, vilket gör dem fungerande. Man lyfter också 

att laborationer är konkretiserande och på så vis gynnar förståelse för ämnet. Hindrande 

aspekter som lyfts är att laborationssituationen kan vara svår att hantera praktiskt eller 

tankemässigt på olika sätt för elever med AST. Saker som nämns som svåra är exempelvis att 

klara av komplexiteten i den praktiska situationen och att klara av hypotesställande och 

laborationsrapportskrivande. Strategier som nämns av lärarna i förhållande till dessa 

svårigheter handlar på olika sätt om att försöka sänka vissa krav och göra situationen mindre 

komplex för eleven, som att träna en sak i taget så att eleven lättare hanterar situationen. 
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Aspekter av temat ”Hantera laborationer” 

Alla lärare beskriver att de praktiska och laborativa momenten, där även visade experiment 

ingår, kan vara intresseväckande, spännande och lustfyllda för eleverna. Några av lärarna 

lyfter att det laborativa arbetet också kan underlätta förståelse, då det ger möjlighet till 

konkretisering, att uppleva NO med sina sinnen. Någon lärare tror att eleverna uppskattar 

laborationer för att det ofta innebär en väl strukturerad situation med tydliga anvisningar. 

Samma lärare lyfter också en fundering om den skapande aspekten av laborationen är något 

som gör att situationen upplevs meningsfull och lustfylld. I nedanstående citat beskriver 

intervjuperson C sina erfarenheter av laborationer som en positiv situation för elever med 

AST. 

Ja, men laborativt tycker de ju om! Det är jätteroligt. De är ju jättenoga med att följa 

labbinstruktioner och är så exemplariska när det gäller sådant. Är noga med att mäta, ja det 

ska vara exakt(…)Det passar väl deras ordningssinne lite grand också. 

 

Några lärare lyfter mer problematiska aspekter med laborationsmomenten. Dels handlar det 

om aspekter som kan tolkas som betingelser som har att göra med det praktiska hanterandet 

av laborationen. Några lärare nämner att vissa elever har svårt att våga pröva att göra nya 

saker, vilket en laboration ofta innebär. De kan då behöva se någon annan göra det praktiska 

momentet först för att våga pröva själv, menar några lärare. En lärare berättar att det kan vara 

svårt för vissa elever att göra saker som upplevs otäcka, som att tända en tändsticka. Läraren 

beskriver då att det i vissa fall kan hjälpa att eleverna får träna på en sak i taget, att 

exempelvis träna på att tända en tändsticka enskilt med läraren först, för att senare våga göra 

det i en laborationssituation. Vissa elever har svårt med att stå ut med att bli kladdiga om 

händerna eller att diska. Någon lyfter också att det för många elever kan vara besvärligt att 

vara tvungen att gå iväg till en laborationssal som kan upplevas otrygg och att det i så fall kan 

vara värt att göra laborationerna vid en trygg plats i stället. Här beskriver intervjupersonerna F 

och G sin erfarenhet av laborationer som en besvärande situation för vissa elever med AST. 

Om vi tänker på dem vi har idag så har vi någon som absolut inte tycker om att laborera för att 

det är otäckt. Man är rädd. Man är rädd för att tända en tändsticka. Det har vi ett par stycken 

faktiskt.  (Intervjuperson F) 

 … Och att skita ner sig, det där att bli kladdig. Eller diska efter sig, det är ju också ett 

motstånd hos några. (Intervjuperson G) 
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Ett par lärare beskriver kognitiva svårigheter som vissa elever kan ha i relation till 

laborationsrapportskrivande. Att ställa en hypotes, att ”gissa” med hjälp av sin fantasi vad 

som kommer att hända eller att tänka sig alternativa lösningar kan upplevas som svåra 

aktiviteter för elever med AST beskriver lärarna. Det kan också vara svårt att skriva en 

laborationsrapport om något man gjort vid ett tidigare tillfälle. Strategier lärarna nämner i 

detta sammanhang handlar om att göra kraven på eleven mindre komplexa. Då man skriver en 

rapport gör man exempelvis laborationen mindre krävande och då man har en svårare 

laboration kanske man tar bort kravet på laborationsrapport. I följande citat av intervjuperson 

F framkommer problemet med att ställa en hypotes, ett exempel på en kognitiv svårighet i 

samband med laborationer. 

Det där med rapportskrivningen när man ska göra ett antagande innan. Det blir svårt. För en 

del kan liksom inte riktigt leva sig in i det när man inte har sett det. Att man ska skriva först hur 

det kommer att bli, man vet ju inte det. Man har ju inte gjort laborationen än. 

 

Hantera social kommunikation 

Temat ”Hantera social kommunikation” behandlar lärarnas uppfattningar kring de hinder, 

möjligheter och pedagogiska strategier som kan ses på området social kommunikation både i 

förhållande till allmän samvaro/ lärande generellt i skolan och i förhållande till de 

kommunikativa delar som kan ses som NO-lärandemoment. Samtliga lärare beskriver på olika 

sätt svårigheter inom detta område för elever med AST och även hur man kan tillrättalägga 

situationer för att ge eleverna förutsättningar att bättre kunna kommunicera och fungera 

socialt. Ett tillåtande och tryggt socialt klimat beskrivs av flera lärare som grundläggande för 

att elever med AST ska kunna kommunicera och fungera socialt. För att uppnå detta framhålls 

ett medvetet arbete när det gäller att bygga förtroendefulla relationer mellan lärare och eleven 

med AST, mellan eleverna och med föräldrar. En annan viktig aspekt när det gäller 

kommunikativa/sociala strategier som underlättar kommunikation och samvaro för eleverna 

med AST i allmänhet är det bemötande som kan beskrivas som respektfull tydlighet. Strategier 

som kan sägas rymmas inom denna aspekt lyfts av samtliga lärare. Man nämner också att 

elevernas arbetsmiljö kan behöva vara flexibel och kunna anpassas så att de sociala kraven 

kan varieras utifrån elevens förmåga, vilken kan variera. När det gäller den kommunikation 

som kan ses som ett NO- moment, i from av resonemang och diskussion, varierar förmågan 

hos eleverna, Man beskriver att genom att undervisa explicit och ge mallar och exempel kan 

man hjälpa eleverna att utvecklas i de förmågorna. 
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Aspekter av temat ”Hantera social kommunikation” 

Flera lärare lyfter vikten av tryggt socialt klimat som grund för att eleverna med AST ska må 

bra i sin sociala miljö. Man lyfter i detta sammanhang det centrala i att arbeta på relationer. 

Man beskriver att kan man göra det genom att exempelvis ta sig tid på rasten för att skapa en 

personlig kontakt med eleven, att intressera sig för det eleven är intresserad av, att heja 

personligt på eleven. Någon beskriver att den personliga relationen framför allt är 

betydelsefull för att kunna hjälpa eleven när hen har bekymmer, då behöver man ha elevens 

förtroende på ett särskilt sätt för att kunna hjälpa. Den personliga kontakten, som beskrivs av 

flera lärare som grundläggande, visas i följande citat av intervjuperson G. 

Den personliga kontakten med dem, det vi skapar på raster och sånt är jätteviktigt(…)Det 

går mycket bättre för dem i skolan när de känner oss väl och har förtroende för oss, då är 

det lättare att nå dem, när det är nånting som är jobbigt eller så. 

 

Flera lärare beskriver också att det är viktigt att bygga acceptans och förtroende mellan 

eleverna för att det trygga sociala klimatet ska kunna skapas. Sådan acceptans kan byggas 

genom att eleverna till exempel får göra saker tillsammans, att eleverna får hjälp att 

förklara för varandra när någon har missförstått något, att man tydliggör att man är olika 

och att det är ok. Man lyfter också vikten av att ha ett gott förtroende från föräldrar. I detta 

citat beskriver intervjuperson B hur det goda klimatet i gruppen är en förutsättning för att 

eleverna med AST ska känna sig trygga i sitt sammanhang. 

Vi har väldigt gott klimat i den här gruppen för det första, det är väldigt skön känsla av att 

vara här, alla har rätt att vara som man är (…)Alla har ju rätt att göra det som de själva 

kan.  Och jag tror att det liksom är en grund i att det är ett lugn för dem. 

 

Strategierna som beskrivs av samtliga lärare för att underlätta för elevernas sociala och 

kommunikativa fungerande skulle kunna sammanfattas som ett bemötande byggt på 

respektfull tydlighet. Detta kan innebära att man som lärare tar ansvar för att överbrygga de 

problem med kommunikation och socialt fungerande som kan uppstå kring en elev med AST 

och att man gör det på ett sätt så att eleven inte känner sig utsatt. Det kan också vara att man 

använder ett konkret språk, säger precis det man menar och ofta följer upp med eleven för att 

reda ut eventuella missförstånd. Det kan man göra genom att kolla med eleven efter varje 

lektion så att inga oklarheter finns eller att ha veckosamtal med eleven. Det kan också handla 
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om att ha tät kontakt med föräldrar för att man snabbt ska kunna reda ut eventuella 

missförstånd som kanske kommer fram hemma. Respektfull tydlighet kan också innebära att 

man kan behöva hitta alternativa kommunikationsvägar utifrån vad som passar individen.  Det 

kan vara muntlig eller skriftlig kommunikation, som ”ritprat” eller att skriva på datorn för att 

eleven med AST ska kunna vara delaktig i kommunikationen. I följande citat av 

intervjuperson E framkommer förutom vikten av ett exakt språkbruk även vikten av att 

anstränga sig för att hitta alternativa kommunikationsvägar som fungerar för eleven. 

Att använda ett precist språkbruk och undvika onödiga svårtydda ord. Det är en konst i sig, 

för vi använder väldigt mycket onödiga ord, som lagom och kanske och ibland. Det är helt 

obegripligt för vissa elever inom AST (…)Att hitta olika kommunikationsvägar, det gäller att 

leta i sin verktygslåda och vara uppfinningsrik. 

 

När det gäller de kommunikativa delarna som ingår i NO- ämnena, som exempelvis 

resonerande och diskuterande, varierar elevernas förmåga anser flera lärare. Några lärare 

menar att en del elever med AST har stor förmåga att både resonera och diskutera och kan 

vara en viktig tillgång i grupper i diskussioner, vilket visas i detta citat av intervjuperson C. 

Den här senaste killen som jag har nu han är mer tyst av sig, men dom här första två dom 

var väldigt verbala, hade lätt att uttrycka sig och de pratade mycket och gärna och hade 

mycket kloka funderingar. 

 

Några lärare lyfter att det för vissa elever med AST kan vara en stor utmaning att kunna 

resonera och diskutera. Det kan dels vara svårt att veta vad dessa förmågor innebär och dels 

vara svårt att kunna tillämpa förmågorna. Lärare beskriver exempelvis att resonemangen kan 

bli väldigt korta. Det kan också vara svårt för eleverna att bygga vidare på någon annans 

tankar. Intervjuperson E beskriver här de särskilda utmaningar som eleverna med AST möter 

just när det gäller de kommunikativa kunskapskraven. 

Mycket i skolans krav handlar ju om att kommunicera, att resonera, att föra samtal vidare. 

Och har man då i sin funktionsnedsättning svårigheter inom kommunikationsområdet så 

säger ju det sig självt att det är ju inte är någon enkel match. Men det gäller ju att hitta bra 

kommunikationsvägar. 
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Strategier för att underlätta för eleverna i detta avseende som nämns är strategier som på olika 

sätt tydliggör och exemplifierar vad dessa kommunikativa förmågor innebär. Det kan vara att 

undervisa explicit om vad resonemang innebär och ge exempel eller en mall för hur man gör 

när man resonerar. En annan exemplifierande strategi som beskrivs är att vara två lärare i 

klassrummet där den ene ”agerar elev” som en slags side kick som ställer frågor, vilket blir 

både ett sätt att tydliggöra ämnesinnehållet och även en slags modell för eleverna hur man kan 

ställa frågor och se saker ur fler perspektiv. Nedanstående citat av intervjuperson D beskriver 

just strategin att undervisa explicit om vad resonemang innebär. 

Så att väldigt konkret försöka bena upp de här begreppen. (…) Vad är att resonera? Vad är 

att resonera i ett led. Vad är att resonera i två led... 

 

Det framkommer också av lärarnas beskrivningar att en viktig strategi är att vara öppen för att 

anpassa kommunikationsmomenten inom ämnet för att underlätta för eleven, att t ex få 

diskutera skriftligt om det är svårt att göra det muntligt. En lärare berättar att om eleven inte 

klarar att diskutera i gruppen så erbjuder hen en liten grupp. Flera lärare framhåller också att 

elever med AST kan behöva en anpassad social miljö, att ha möjlighet till avskildhet för att 

kunna välja att vara i fred när de behöver det och ha möjlighet till social interaktion då de har 

energi till det. Här beskriver intervjuperson C hur hen brukar anpassa en 

kommunikationssituation för att eleven med AST ska kunna delta och uppfylla 

kunskapskraven utifrån sina förutsättningar. 

Men däremot ska han ju kunna kommunicera och då får han ju göra det med mig då, det 

finns en kille i klassen som han är väldigt trygg med och då brukar jag sätta ihop dem och 

ha små diskussioner så. 
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ANALYS AV RESULTAT 

Upplevelse av meningsfullhet 

Resultatet visar att det är mycket viktigt för elevernas motivation att de upplever en 

meningsfullhet i det de gör. Betoningen av upplevelse av meningsfullhet för personer med 

AST känner vi igen ifrån TEACCH-filosofin (Mesibov et al, 2007). Flertalet lärare beskriver 

när det gäller meningsfullhet hur eleverna med AST helst vill arbeta med det som intresserar 

dem och att de då har en stark förmåga till att söka vidare efter kunskap och fördjupa sig. 

Enligt teorin om att elever med AST har svagare central koherens bygger dessa elever upp sin 

omvärldsuppfattning utifrån delar snarare är helheter. Vermeulen beskriver även hur 

detaljfokus kan tänkas hänga ihop med att personer med AST har svårare att använda 

kontexten i sitt tolkande av omvärlden (Dahlgren, 2007, Vermeulen, 2015). Då eleverna 

bygger upp sin förståelse utifrån delar och detaljer kan man förstå att lärandet naturligt utgår 

ifrån den del man redan börjat utforska och har intresse av. Om vi ska möta eleverna utifrån 

deras styrkor och resurser finns det alltså anledning att ta till vara elevernas intresse och 

fördjupande förmåga för att nå deras upplevelse av meningsfullhet. Att bygga på individernas 

styrkor när det gäller elever med funktionsnedsättning framhöll redan Vygotsky på sin tid och 

det samma betonas av TEACCH-filosofins förespråkare när det gäller elever med AST 

(Vygotskij, 1993, Mesibov et al, 2007). Att lärarna beskriver hur eleverna utifrån sitt intresse 

tar initiativ till att söka vidare efter kunskap, skulle kunna ses som ett kvitto på att detta 

lärande ger eleven en inre motivation och meningsfullhet, vilket troligen ger dem erfarenhet 

av att lära för sin egen skull, vilket i sin tur kan ge förutsättningar för ett livslångt lärande. 

Av resultatet framkommer att strategier i form av struktur, överenskommelser och delmål kan 

hjälpa då eleverna har svårt att avsluta ett område, eller har svårt att påbörja ett nytt som inte 

upplevs så meningsfullt. Om eleverna, i enlighet med Vermeulens (2015) hypotes om 

bristande kontextuell sensitivitet, har svårt att använda kontexten som utgångpunkt för att 

förstå meningen med skolarbetet, blir det naturligt lättare för dem att stanna i den uppgift de 

redan finner meningsfull och redan börjat bygga upp en förståelse utifrån än att växla till ett 

nytt område. Man skulle kunna tänka sig att likna processen vid att eleverna i sin fördjupning 

börjar lägga ett pussel i ett hörn och börjar se en del av en bild. När då någon annan som ser 

hela bilden, t ex läraren, vill att de ska börja lägga pusselbitar i ett annat hörn är det svårt för 

eleverna att förstå meningen med det och känna sig motiverade för det. Men med struktur i 

form av att bryta ner målen till delmål och genom att göra överenskommelser kan läraren 

tydliggöra sammanhang genom att visa kopplingen mellan delar och helhet, vilket möjligen 
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hjälper eleven att hitta motivation för att börja ”pussla på ett annat ställe”. Att klargöra delmål 

för eleven kan också göra arbetet mer kontrollerbart för eleven, då det tydliggör en detalj, 

eller pusselbit, att börja arbeta med, vilket eleven kanske lättare kan ta till sig än hela pusslet.  

Enligt Vygotskys teori (i Säljö, 2014) skulle det ”nya ämnesområdet” som eleven ännu inte 

ser meningen med kunna ses som den proximala utvecklingszonen, som eleven kan nå med 

hjälp av stödstruktur i form av delmål och överenskommelser. Läraren skulle på så sätt kunna 

utnyttja elevens intresse som utgångspunkt och i samspel med eleven få hen att se kopplingen 

mellan sitt intresseområde och det nya området och på så vis få eleven att nå längre än vad 

hen hade klarat på egen hand, genom att nå en känsla av meningsfullhet och motivation för 

det nya arbetsområdet. 

Att elever med AST skulle vara särskilt känsliga för uppgifter som faktiskt inte har någon 

mening i sig själv skulle kunna förklaras utifrån teorin om Theory of Mind, beskriven av 

exempelvis Dahlgren (2007). Att ha svårare att ta andras perspektiv skulle kunna innebära att 

uppgifterna måste ha en mening i sig. Man kan tänka sig att elever som är socialt orienterade 

och drivs av sociala syften intuitivt samarbetar socialt med läraren och med klasskamrater och 

kan tänka sig att göra även relativt meningslösa uppgifter eftersom dessa elever även har 

andra syften med skolarbetet, att interagera socialt. Om man däremot har en svagare social 

förmåga, att man inte så lätt och intuitivt förstår de sociala sammanhangen kan man tänka sig 

att det sociala drivet blir mindre i skolarbetet och det blir viktigare att uppgifter har en mening 

i sig för att eleven ska känna sig motiverad. 

Omgivning som stödjer upplevelse av kontroll  

Olika typer av stödjande struktur i omgivningen lyfts i resultatet som viktiga för att eleverna 

ska uppleva att de kan fokusera på det de ska göra och uppleva kontroll och lugn i situationen, 

vilket i sin tur är en viktig förutsättning för lärande och förståelse. Denna struktur kan ha 

formen av exempelvis visuella scheman, ämnesområdesplaneringar, arbetsordningar, 

skriftliga instruktioner och återkommande överenskommelser och samtalsuppföljningar. Att 

strukturen utgör ett viktigt stöd för en elev med AST för att de ska förstå och känna att de kan 

hantera sin situation är tidigare väl känt. En strukturerad omgivning kan sägas understödja 

elevens upplevelse av meningsfullhet och har på så sätt anknytning till temat ”Upplevelse av 

meningsfullhet”, vilket även framkommer i det temat. Att en visuell struktur som organiserar 

aktiviteter kan göra att lärandesituationer upplevs som begripliga och meningsfulla för en 
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person med AST är en central tanke i TEACCH-programmets pedagogik (Vygotskij, 1993, 

Mesibov et al, 2007).  

Strukturens och organisationens funktion för en person med AST kan förstås utifrån flera 

möjliga förklaringsmodeller. Stödstrukturen kan kompensera för möjliga svagheter hos eleven 

inom både central koherens, exekutiva funktioner och Theory of Mind (kognitiva 

förklaringsmodeller beskrivna av exempelvis Dahlgren, 2007). Att få ett schema eller tät 

återkoppling från en lärare kan hos en person med svag central koherens eller med svag 

kontextuell sensitivitet (Vermeulen, 2015), skapa en bättre förståelse för hur deluppgifterna 

förhåller sig till varandra och tillsammans bildar en helhet. Den visuella planen kan också 

kompensera för svårigheter att föreställa sig tid, vilket Gillberg och Peters (1998) beskriver att 

personer med AST kan ha. Den visuella planen tydliggör och påminner om vad som kommer 

att hända och vad som har hänt. Stödtrukturen kan också hjälpa eleven med exekutiva 

svårigheter, som svårigheter att föreställa sig arbetsgången och svårigheter att växla fokus. Att 

då få visuellt stöd för igångsättning, arbetsordning och för att kunna se då uppgifter är 

avklarade blir ett stöd för de exekutiva förmågorna. Även utifrån teorin om svag Theory of 

Mind kan stödstrukturen vara ett viktigt stöd för eleven. Med hjälp av strukturen tydliggörs 

vad som förväntas i den aktuella situationen av eleven, vilket gör att eleven inte behöver 

förstå intuitivt eller gissa sig till vad läraren vill. Stödstrukturen i omgivningen, beskriven 

ovan, ger enligt flera av lärarna en upplevelse av kontroll och ett lugn till eleverna. Detta kan 

förklaras med att eleven med strukturens hjälp kan lägga sin energi på att lära sig det hen 

behöver lära sig i stunden i stället för att energin ska gå till att hantera oron som uppstår då 

hen inte ser sammanhangen och/eller förstår förväntningarna. 

Dessa strukturerande strategier i form av olika slags visuell struktur och avstämningar med 

läraren kan sägas vara ”verktyg” som eleven har nytta av i sitt tänkande i många olika 

situationer i sitt liv. Sådana tankeverktyg kallas artefakter i Vygotskys teori. Eleven tillägnar 

sig dessa artefakter i samspel med exempelvis läraren. Att tillägna sig artefakter kan 

möjliggöra social utveckling och delaktighet i samhället menar Vygotsky vidare (i Säljö, 

2014). Man skulle utifrån denna teori kunna säga att elevens tillägnande av artefakter i form 

av visuella scheman, arbetsordningar och avstämningspunkter skulle kunna möjliggöra 

social/kulturell utveckling och i förlängningen ge en bättre delaktighet i samhället för en elev 

med AST, eftersom sådana arbetsordningar, scheman och avstämningar kan vara användbara i 

många sammanhang i ett livsperspektiv. 
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Lärarna beskriver genomgående att eleverna i vissa situationer behöver vara i en miljö utan 

störande intryck för att behålla sin kontroll och sitt eget lugn. Det är känt och även numera 

specificerat som ett diagnoskriterium att personer med AST har en annorlunda sensitivitet för 

sinnesintryck. Vermeulen (2015) beskriver en tes om att en begränsad top-down reglering av 

kognitionen och begränsad kontextuell sensitivitet kan göra att personer med AST får 

sensoriskt annorlunda fungerande, vilket kan leda till en överkänslighet för sinnesintryck. 

Utifrån denna tes i kombination med Vygotskys tankar (1993) om att bygga på elevens 

resurser blir det således viktigt att ta reda på hur varje enskild elev med AST upplever intryck 

och vad som är stressande i vilka situationer. Med denna kunskap kan man optimera 

möjligheterna för varje elev att lära. Det kan i vissa situationer innebära att arbetsmiljön 

behöver vara avskärmad och mindre socialt krävande, vilket flera lärare nämner som 

strategier som underlättar för elevernas koncentration, kontroll och lugn. En sådan anpassning 

kan behöva vara flexibel nämner man också, i den meningen att elever kan behöva avskildhet 

från vissa sociala och/eller andra intryck alltid, vissa dagar eller i vissa situationer.  

Hantera teori  

Flera lärare menar att NO - ämnenas faktakaraktär gör att de passar för elever med AST. 

Utifrån Vermeulens teori (2015) om en bristande kontextuell sensitivitet hos personer med 

AST kan man anta att dessa elever har lätt för att lära konkreta väl definierade fakta som inte 

är beroende av kontext. Utifrån den tanken kan man tänka sig att NO- ämnet som innehåller 

tydligt definierade fakta och samband passar elever med AST.  

Dock framförs uppfattningar av flera lärare att det också kan vara problematiskt för många 

elever med AST att förstå teorin inom NO då många begrepp de behöver ta till sig upplevs 

som svåra. Även tidigare forskning kring NO och elever med AST beskriver hur NO- ämnet 

kan vara problematiskt då det innehåller många abstrakta begrepp som är nya för eleverna 

(Knight & Sartini, 2014). Att den abstrakta föreställningsförmågan kan vara nedsatt hos 

elever med AST beskrivs exempelvis av Gillberg och Peters (1998). Att bygga 

undervisningen på elevernas konkreta erfarenhet så gott man kan lyfts av flera lärare i 

resultatet som centralt för att förståelsen ska underlättas när de abstrakta begreppen upplevs 

svårtillgängliga. Detta uppfattas som avgörande för förståelsen särskilt av läraren i 

grundsärskolan som arbetar med elever som har både AST och utvecklingsstörning. 

Utvecklingsstörning innebär just nedsatt förmåga till abstrakt tänkande enligt Kylén (1986). 

En elev med både AST och utvecklingsstörning har följaktligen troligen betydande 

svårigheter att förstå abstrakta begrepp och därmed är uppfattningen hos läraren i 
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grundsärskolan om vikten att bygga undervisningen på elevernas konkreta erfarenhet inte 

förvånande. Dahlgren (2007) beskriver att elever med utvecklingsstörning och autism är mest 

beroende av sitt perceptuella minne, vilket stärker tanken att den konkreta personliga 

upplevelsen och sinneserfarenheterna är särskilt viktiga för dessa personers lärande. Läraren i 

reguljär skolverksamhet har dock inte upplevt att de elever hon mött haft svårigheter att förstå 

de abstrakta begreppen. Det är känt att gruppen personer med AST varierar stort i många 

avseenden, bland annat vad gäller språklig förmåga och intellektuell nivå (Gillberg & Peters, 

1998). Det skulle kunna vara en del av förklaringen till variationen när det gäller i vilken grad 

lärarna uppfattar att eleverna med AST har svårt att förstå abstrakta begrepp.  

Den pedagogiska strategin att på olika sätt konkretisera genom att ge erfarenheter och även 

genom att visualisera abstrakta begrepp och sammanhang framkommer i resultatet som viktigt 

för elever med AST. Detta framhålls även i tidigare forskning gällande pedagogiska strategier 

allmänt för elever med AST (Mesibov et al, 2007, Gillberg & Peters, 1998). Vikten av att 

konkretisera och visualisera undervisningen med hjälp av bilder, objekt, film och konkreta 

exempel från elevers vardagserfarenhet blir en naturlig följd om man antar att elever med 

AST generellt har nedsatt abstrakt föreställningsförmåga, att kunna se abstrakta begrepp i 

tanken. Detta tar exempelvis Gillberg och Peters upp (1998). I forskningsöversikten gällande 

NO och elever med AST tar man också upp värdet av visuella strategier, t ex Venn diagram 

och Graphic Organizers som visualiserar sammanhang genom att visa hur begrepp förhåller 

sig till varandra (Knight & Sartini, 2014).  

En aktiv begreppsbearbetning genom samtal krävs menar flertalet lärare för att eleverna med 

AST ska förstå begrepp och texter. Risken är annars att det lätt uppstår missförstånd hos 

eleverna. Lärarna beskriver vikten av att eleverna får ta del av konkreta exempel då de ska 

lära sig begrepp och teori. Flera lärare nämner nyttan med ”begreppslathundar” eller 

”begreppslistor”, alltså att eleverna har tillgång till enkla och exakta förklaringar av begrepp. 

Detta skulle vi kunna förstå utifrån teorin om nedsatt kontextuell sensitivitet. Att förstå ord, 

begrepp och text främst utifrån detaljnivå och att inte så lätt kunna se begrepp och text utifrån 

en helhetsförståelse kan göra att missförstånd lätt uppstår om inte begreppen är tydligt 

definierade. Man kan inte som andra elever ”gissa sig till” vad som är rätt svar utifrån en mer 

generaliserad helhetsförståelse, utan behöver förstå begrepp via specifika förklaringar och 

exempel. Detta kan liknas vid tidigare forskning som lyfter nyttan av att eleverna har en enkel 

tillgång till ordförklaringar och exempel, vilket inbäddade e-texter i digitala läromedel 

exempelvis erbjuder eleverna (Knight et al, 2015).  
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Dessa modell- och exempelorienterade strategierna som nämns av flera lärare och som 

inbäddade e texter också är en variant av, kan jämföras med metoden Model Lead Test, MLT. 

Denna metod är beskriven som framgångsrik för elever med AST i forskningsöversikten av 

Knight och Sartini (2014). Metoden bygger på att ge rätt svar som modell, att sedan ge 

konkreta exempel och icke-exempel på innebörder i olika begrepp för att hjälpa eleverna i 

deras formande av begrepp, kategorier och samband varefter man slutligen testar om eleverna 

förstått för att kunna justera undervisningen om eleven missförstått. Att kontinuerligt genom 

samtal och kontrollfrågor som lärare få återkoppling på om eleverna förstått begreppen lyfts 

som viktigt även i detta resultat.  

Film/TV som lärandeverktyg nämns av nästan samtliga lärare som ett mycket effektivt sätt för 

eleverna att lära. Kanske kan det vara kombinationen av det visuella språket, att 

informationen ofta har genomtänkt struktur, förklarar sammanhang och ger tydliga exempel 

som gör att film som media så effektivt underlättar för elevernas lärande utifrån de 

förklaringar som skrivits fram ovan. Att situationen inte kräver social interaktion kan också 

vara underlättande för många elever med AST som per definition har svårt att hantera social 

interaktion. 

Med en applicering av Vygotskys teori på de strategier som framkommit som framgångsrika 

när det gäller att förstå och hantera teori skulle man kunna tolka det som att det konkreta, 

visuella och sammanhangsförklarande stödet i form av bilder, objekt, samtal, definitioner, 

exempel och film kan vara artefakter som hjälper eleverna att tydligare se och förstå de 

teoretiska begreppen och sammanhangen. Artefakterna kan då också hjälpa eleverna att 

kommunicera sitt tänkande och så utveckla sin begreppsförståelse vidare. Med artefakterna 

blir kraven på den abstrakta föreställningsförmågan och kontextsensitiviteten mindre och 

undervisningen blir bättre anpassad till eleven med AST. I samtalen, med hjälp av 

kontrollfrågor kan läraren i samspel med eleverna utvecklas i sina tankar. Läraren märker då 

om artefakterna man erbjuder fyller sina syften i att hjälpa eleverna. I denna växelverkan 

mellan undervisning och kontroll av hur undervisningen landat hos eleven kan man allt bättre 

definiera begreppen för eleverna, upptäcka om eleven missuppfattat begrepp och korrigera 

undervisningen. I denna process kan man tänka sig att det är viktigt att lyssna in eleven, då 

flera lärare nämner att det inte är säkert att eleven ”köper” de artefakter i form av förklaringar, 

bilder eller filmer man presenterar. En möjlig tolkning av detta är att det är viktigt att 

verkligen hitta artefakter som eleven på något sätt kan relatera till sig själv för att de ska 

fungera. Denna tolkning skulle kunna göras utifrån att vissa personer med AST antas ha 
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svagare Theory of mind beskrivet av t ex Dahlgren (2007) och därmed kan ha problem med 

att se saker ur andra perspektiv än sitt eget och därför är särskilt beroende av att kunna 

relatera till det innehåll som presenteras. Utifrån Vygotskys teorier (Vygotskij, 1993, i Säljö, 

2014) kan vi sammanfattningsvis tolka resultatet under temat ”Hantera teori” som att eleverna 

kan vara beroende av ett konkret och sammanhangsförklarande ”språk” för att kunna utveckla 

sina tankar vidare. 

Hantera laborationer  

Flera lärare beskriver att många elever upplever laborationer och visade experiment som 

roligt, spännande och något som skapar intresse. Lärarna beskriver laborationen som en 

konkret aktivitet som eleven kan uppleva med sina sinnen, vilket man menar underlättar 

förståelse. Utifrån tidigare resonemang om att konkretisering skulle kunna innebära en 

fungerande artefakt då man har nedsatt abstrakt föreställningsförmåga kan vi förstå 

laborationsmomentet som en vinnande pedagogisk situation för eleverna. En laboration är ofta 

en konkret och visuell situation där det som händer kan tala för sig själv. Den sinnesmässiga 

upplevelsen står i fokus. Utifrån erfarenheten att elever med AST ofta har annorlunda 

sinnesupplevelser, vilket numera finns med som diagnoskriterium (APA, 2014) med över- 

eller underkänslighet för vissa sinnesintryck, skulle en laboration rimligtvis i vissa fall kunna 

upplevas sinnesmässigt stimulerande på ett positivt sätt. En annan möjliggörande aspekt som 

lyfts i resultatet är att en laboration ofta har en tydlig struktur att följa, vilket kan göra att 

situationen är väl anpassad för elever med AST, vilket stämmer väl med vad som skrivits 

fram ovan gällande struktur som en viktig förutsättning för lärande och förståelse. Att en 

laboration kanske kan upplevas som meningsfull av elever med AST då den ger tillfälle till 

skapande är en annan fundering som lyfts av en lärare. Kanske kan man tänka sig att de 

laborationer som har en klar mening, på det sättet att arbetsproceduren leder fram till något 

nytt, en slags skapandeprocess, upplevs positivt av en elev med AST. Detta skulle kunna 

förstås utifrån att personer med AST enligt exempelvis Gillberg och Peters (1998)  behöver se 

meningen med arbetet och även behöver kunna se tydligt då arbetet är klart, vilket ofta är 

fallet vid en skapande laboration. 

För vissa elever kan det dock vara en krävande situation att själva genomföra en laboration, 

framkommer det av några lärares uppfattningar. En laboration är en komplex situation som 

ställer många krav på förmågor som kan fungera annorlunda hos elever med AST. 

Laborationsmoment ställer ofta krav som inbegriper både kognition, motorik och hanterande 

av sinnesintryck. Många olika förklaringsmodeller skulle därmed kunna användas för att 
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förklara de problem eleverna kan uppleva i mötet med laborativa moment. I resultatet 

framkommer att det hos eleverna med AST kan finnas ett motstånd till att våga göra något 

praktiskt som innebär en ny situation. Eleverna kan också ha ett motstånd till att diska, att 

våga tända en tändsticka eller att bli kladdig om händerna. Alla dessa ”motstånd” skulle 

kunna tolkas utifrån olika svårigheter personer med AST kan antas ha enligt olika teorier.  

Det motstånd som lärare uppfattar att många elever med AST har när det gäller att göra något 

praktiskt som man inte på förhand vet vad det innebär skulle kunna förklaras utifrån den 

svagare abstrakta föreställningsförmåga som många personer med AST har, vilket beskrivs av 

exempelvis Gillberg och Peters (1998). Man har alltså svårt att föreställa sig vad det man 

förväntas göra innebär. Samma författare beskriver att personer med AST kan ha svårt att ha 

”inre scenarier” för olika aktiviteter och procedurer (Gillberg & Peters, 1998). Andra 

människor kan uppleva det självklart vad vissa aktiviteter innebär, vilka olika steg en 

procedur innehåller, t ex att diska. För en person med AST kan sådana aktiviteter upplevas 

alltför abstrakta och odefinierade. Det kan också vara så som Dahlgren (2007) beskriver att 

personer med AST kan ha svårt att automatisera procedurer, vilket gör att de är beroende av 

att på ett medvetet plan med hjälp av sitt faktaminne komma ihåg vad en procedur innefattar. 

Allt detta kan vara orsaker till att en laboration kan upplevas svår, då den innehåller många 

aktiviteter/procedurer som av vissa elever ka uppfattas som alltför vaga och abstrakta, eller 

svåra att automatisera, som att ställa i ordning material, att plocka bort material, eller att 

diska. Att uppleva denna osäkerhet inför vad olika moment innebär kan skapa ett motstånd. 

Flera lärare lyfter också svårigheter hos elever med AST att ställa en hypotes i 

laborationssituationen, alltså att gissa vad som ska hända fastän man ännu inte sett det. Att 

kunna tänka sig alternativa sätt att genomföra en laboration framkommer också i resultatet 

som något som kan vara svårt för elever med AST. Dessa kognitiva aktiviteter som ofta ingår 

i samband med laborationssituationer, t ex i en diskussion kring momentet eller som en del i 

en laborationsrapport, förutsätter god föreställningsförmåga och fantasi och kan upplevas 

mycket svåra för elever som har en nedsättning på just det området.  

Motståndet mot att delta i nya laborationsmoment som framkommer i resultatet kan också 

tolkas utifrån svårigheter med exekutiva funktioner, vilka också ofta anses vara påverkade hos 

personer med AST (Dahlgren, 2007). Vermeulen (2015) beskriver kognitiv flexibilitet som en 

exekutiva förmåga som ofta är påverkad hos elever med AST. Kognitiv flexibilitet innebär att 

kunna använda sig av kontexten för att bedöma hur man kan handla på olika sätt beroende på 
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vad som händer i en situation. Under en laboration i skolan kan det uppstå många oförutsedda 

händelser, exempelvis klasskamrater som agerar på oförutsedda sätt, tid som inte räcker till, 

material som saknas eller att laborationen inte går på det sätt man trott. Då behöver man 

kunna anpassa sig efter kontexten, d v s att kunna växla fokus, kunna göra nya planer utifrån 

nya förutsättningar. Om man då har svag kognitiv flexibilitet kan man få svårt att hantera det 

som händer och planera utifrån nya förutsättningar, vilket skulle kunna göra att man känner 

ett motstånd inför att sättas i sådana nya situationer. Flera lärare lyfter dock strukturen, att 

man kan följa en arbetsordning som en positiv sak med laborationer. Arbetsordningarna och 

strukturen underlättar för eleverna i linje med resonemanget under temat ”omgivning som 

stödjer kontroll”. Kanske kan man tänka sig att arbetsordningar ofta är tydliggjorda för vissa 

procedurer som ingår i en laboration, som att tända en brännare, då det ofta är en ny procedur 

för alla elever, Men för en procedur som de flesta elever kan tänkas ha ”inre scenarier” för 

och delvis även har automatiserat, som att diska, kanske proceduren inte är lika tydliggjord, 

vilket kan bli problematiskt för eleverna med AST. 

Gillberg och Peters (1998) beskriver hur motoriken ofta kan vara påverkad hos personer med 

AST, både finmotoriken och även en allmänt annorlunda muskeltonus. Detta skulle kunna 

vara en annan orsak till att det kan upplevas svårt för en del personer med AST att motoriskt 

klara av handhavandet av laborationsutrustningen och att man därför upplever ett motstånd 

emot den nya praktiska situationen.  

Den annorlunda sensoriska känsligheten som beskrivs som ett symtom i den nya 

diagnosmanualen (APA, 2014) kan också vara en orsak till att laborationer upplevs 

besvärande. Att tycka att det är väldigt obehagligt att bli kladdig om händerna, eller att tända 

en tändsticka eller att diska kan vara uttryck för en sådan sensorisk känslighet. Även 

motståndet till att behöva gå iväg till en annan sal, där man inte är van att vara kan vara ett 

uttryck för en sensorisk känslighet. Vermeulen (2015) beskriver att hjärnan hos personer med 

AST möjligtvis har svårare med sin top-down reglering av intryck, vilket gör att intrycken 

inte kan hanteras utifrån sammanhang på samma sätt som för andra människor och därmed 

kan ge annorlunda upplevelser än hos andra.  

Strategier som föreslås av lärarna i förhållande till dessa svårigheter o laborationsmoment är 

dels sätt som på olika sätt visar eleven hur man gör. Att eleverna får se kompisarna, läraren 

eller någon på film visa hur man gör kan tydliggöra visuellt och ge mer konkret och detaljerad 

information om vad som förväntas. Det framkommer också att eleverna uppskattar struktur 
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och arbetsordningar i laborationsmoment, vilket också är en typ av visualisering av vad som 

ska göras. Återigen kan vi tolka denna visualisering som en konkretiserande, strukturerande 

och sammanhangsförklarande artefakt som även på det praktiska området ger eleven 

tankeverktyg. Dessa artefakter kan då ge eleverna ledtrådar till att förstå hur de praktiskt ska 

göra i laborationsmomentet i den aktuella kontexten.  

Möjlighet att få tillfälle att göra ett nytt moment i avskildhet med mer tydligt vuxenstöd lyfts 

också som en strategi, att till exempel praktiskt träna ett moment i taget som att tända en 

tändsticka i en lugn situation tillsammans med en lärare, vilket kan göra att eleven får bättre 

möjligheter att klara av den mer komplexa situationen senare. Man beskriver också att det kan 

vara bra att eleven inte behöver gå iväg till en laborationssal som man är ovan vid om man 

lika gärna kan göra laborationen i sin trygga miljö. I de tillrättalagda situationerna kan eleven 

möjligen fokusera bättre eftersom man då minskar sensoriska och sociala utmaningar. Att få 

enskild tid med läraren kan ge möjlighet att träna en sak i taget på just i rätt nivå i samspel 

med läraren och även ge tillfälle att repetera en procedur många gånger så att man lättare kan 

komma ihåg stegen i proceduren. Denna strategi, att tillrättalägga och göra en situation 

mindre komplex kan jämföras med det som tillämpas inom TEACCH och kallas scaffolding 

(Mesibov et al, 2007). Scaffolding innebär att man endast för in en ny komponent i taget och 

på så vis bygger på det eleven redan kan och är trygg med. I detta fall får eleven träna enskilt 

med läraren. Man skalar på så sätt av hinder i form av sociala och sinnesmässiga intryck. Man 

kan då bygga på det som redan är känt och vant hos eleven då man för in ett nytt 

laborationsmoment, som att tända en tändsticka. Att göra denna anpassning av 

laborationsmomentet kan tolkas som sätt att skapa en situation där eleven tillsammans med 

läraren kan arbeta i just rätt proximal utvecklingszon. Man kan tänka sig att eleven i en sådan 

tillrättalagd och strukturerad situation i tätt samspel med en lärare kan nå längre i sitt lärande 

jämfört med vad eleven hade klarat i en alltför komplex situation utlämnad åt sig själv, i 

enlighet med Vygotskys tankar (i Säljö, 2014). 

Hantera social kommunikation  

Social interaktion och kommunikation är inte bara något eleverna ska lära sig att använda i 

förhållande till kunskapskrav, utan är också grundläggande för att relationerna, samvaron och 

instruktionerna ska fungera i skolan. Enligt Vygotskys teori påverkas lärandet i hög grad av 

de möjligheter till interaktion som finns runt eleven. I både grundskolans och grundsärskolans 

läroplaner framhålls kommunikation och social interaktion som viktiga delar i lärandet, vilket 

speglar Vygotskys tankar (i Säljö, 2014, Lgr11, Lgrsär11). För elever med AST som per 
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definition har svårigheter att hantera kommunikation och social interaktion blir det då särskilt 

viktigt att fundera över hur interaktionen ska kunna ske.  

I resultatet framkommer sociala och kommunikativa svårigheter som hinder för NO-lärandet 

för elever med AST och även vikten av att särskilt anpassa miljö och undervisningsmetoder 

för att eleverna med AST ska få möjlighet till social interaktion och kommunikation utifrån 

sitt särskilda sätt att fungera. Flera av lärarna menar att det är viktigt att den sociala miljön är 

trygg och att det finns ett tillåtande klimat i gruppen för att lärandet och samvaron ska fungera 

för elever med AST. Man beskriver strategier som att avsätta tid för att bygga på sin egen 

relation till eleven och även att arbeta med att bygga trygga kamratrelationer. Detta skulle 

kunna tolkas som att det krävs en extra arbetsinsats från läraren för att eleven med AST ska 

uppfatta relationerna som trygga. Falkmer (2013) föreslår också att lärare kan behöva vara 

aktiva i att skapa passande sociala aktiviteter som gör att elever med AST kan interagera på 

ett positivt sätt med sina kamrater. Elever med AST har per definition svårt att klara av och 

förstå sociala situationer, vilket skulle kunna förklaras utifrån teorin om Theory of Mind, 

teorin om bristande abstrakt föreställningsförmåga, och även utifrån teorin som menar att 

personer med AST har svårt att använda kontexten som ledning för att förstå en situation 

(Dahlgren, 2007, Gillberg & Peters, 1998, Vermeulen, 2015). Även Falkmer (2013) beskriver 

hur elever med AST kan ha svårigheter med den sociala interaktionen i skolan och att deras 

bristande förmåga att avläsa ansiktsuttryck och känslor kan vara en bidragande orsak. Alla 

dessa kognitiva svårigheter kan medföra större osäkerhet i förhållande till andra människor 

och skapa de sociala svårigheter som ses hos en person med AST. Det är utifrån detta 

resonemang inte konstigt att resultatet säger att det finns ett särskilt stort behov hos elever 

med AST av tydlig trygghet i sociala relationer, vilket lärare aktivt behöver arbeta med. 

När det gäller att hantera kommunikation och samvaron allmänt i skolan lyfts av samtliga 

lärare vikten av att använda ett bemötande som kan beskrivas som ”respektfull tydlighet”, 

vilket liknar det förhållningssätt som TEACCH-filosofin grundar sig på (Mesibov et al, 2007). 

Respektfull tydlighet innebär liksom TEACCH-filosofin ett förhållningssätt till eleverna med 

AST som grundas i vikten av att eleven ska känna sig personligt respekterad utifrån sitt 

särskilda sätt att fungera socialt. En sådan respekt kräver också en tydlighet. Respektfull 

tydlighet innebär utifrån resultatet att använda ord som är konkreta, att verkligen säga det man 

menar och att ofta följa upp med eleven så att eventuella missförstånd kan redas ut. Det 

innebär också att man kan behöva visualisera kommunikationen genom metoder som att 

ritprata eller använda datachat utifrån vad som fungerar för individen. Behovet av denna 
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tydlighet och visuella konkretion kan åter igen förklaras utifrån hypotesen om att personer 

med AST har en bristande förmåga att föreställa sig abstrakta begrepp och därför behöver 

konkretisering. Man kan också förstå behovet av tydlighet och visuell konkretion utifrån 

teorin om att personer med AST kan ha svårt att använda kontexten för att förstå en viss 

situation, den kontextuella sensitiviteten, vilket blir mycket märkbart i en social situation 

eftersom kontexten är mycket viktig för att förstå kommunikation (Gillberg & Peters, 1998, 

Vermeulen, 2015). När kommunikationen blir mer synlig och tydlig i form av text eller bild 

kan man alltså tänka sig att den blir mer specifik i sitt uttryck, kärnbudskapet koncentreras, 

känslor tydliggörs och turtagningen blir tydligare. Med detta tydliggörande blir eleven med 

AST sannolikt inte lika utelämnad åt sin eventuellt svagare abstrakta föreställningsförmåga 

och kontextsensitivitet, vilket troligen leder till en känsla hos eleven av att vara mer delaktig 

och ha bättre kontroll.  

Några av lärarna menar att de kommunikativa kraven i kursplanerna kan innebära utmaningar 

för vissa elever med AST. Man beskriver då exempelvis svårigheter elever kan ha när det 

gäller att föra resonemang och diskussioner. Strategierna som nämns av lärarna i förhållande 

till dessa svårigheter handlar åter igen om konkretisering och tydliggörande. Att till exempel 

undervisa explicit och ge exempel eller en mall för hur man gör när man resonerar eller att 

med hjälp av en side kick agera modell för hur diskussion och resonerande kan fungera. Detta 

kan jämföras med MLT-strategin som beskrivs som en effektiv pedagogisk strategi i 

förhållande till elever med AST i forskningsöversikten av Knight och Sartini (2014). I denna 

strategi används en modell, exempel och icke-exempel för att eleverna ska kunna utvecklas i 

sin förståelse av begreppsinnebörder. Utifrån Vygotsky (i Säljö, 2014) kan vi tolka dessa 

strategier, att erbjuda konkreta modeller och exempel, som artefakter som är 

sammanhangsförklarande och konkretiserande och på så vis hjälper eleven att utvecklas i sitt 

tänkande. En elev kan då med hjälp av en förebild eller ett exempel se hur man gör när man 

bygger vidare på en annan persons tankar och på så vis komma längre i sitt lärande än vad 

som hade varit fallet om hen skulle lära sig hur man diskuterar eller resonerar ensam utan 

explicit undervisning eller förebilder och exempel.  

Flera av lärarna uppfattar att många elever med AST har behov av en anpassad social miljö 

för att eleven ska få möjlighet att erfara en fungerande interaktion. Flera lärare menar att den 

sociala miljön kan behöva vara individuellt anpassat till vad eleven för tillfället klarar av. Det 

kan innebära att ha ett eget avskilt arbetsrum, att ha ett rum som reträtt men ha möjlighet att 

arbeta tillsammans med andra då energin finns, eller att få möjlighet att diskutera med en enda 
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kamrat i stället för en hel grupp. Att göra miljön mindre social skulle kunna uppfattas som 

motsägande den tanke Vygotsky har om vikten att erbjuda eleverna möjligheter till social 

interaktion för att de ska utvecklas i sitt språk och lärande. Men om man också tar hänsyn till 

Vygotskys (1993) tanke om att vi bör anpassa miljön till en elev med funktionsnedsättning 

skulle vi kunna tolka Vygotsky som att vi bör göra anpassningar även när det gäller det 

sociala området, då detta är en central del av funktionsnedsättningen i fallet med AST. Att 

placera en elev i en större grupp kan då innebära alltför stora krav socialt och intrycksmässigt 

för att eleven ska kunna lära sig genom kommunikationen och utveckla sina sociala förmågor. 

I stället behöver eleven kanske få träna kommunikation och social interaktion i mer anpassade 

steg, så att träningen sker i den proximala utvecklingszonen. Det kan betyda att interagera 

med färre personer, ibland med bara en lärare, för att göra interaktionen lättare att hantera, 

mer förutsägbar och avskalad från besvärande intryck. 

Sammanfattning av resultat och analys  

Det som lärarna uppfattar som hinder, möjligheter och gynnsamma pedagogiska strategier då 

elever med AST befinner sig i NO- lärandesituationer har förklarats med utgångspunkt i olika 

kognitiva förklaringsmodeller som beskriver hur personer med AST tenderar att tänka och 

fungera annorlunda än andra. De pedagogiska strategierna har bland annat tolkats som olika 

sätt att förse eleverna med artefakter som gör att hindren kan minskas och möjligheterna 

utnyttjas, så att utveckling kan ske i den proximala utvecklingszonen. 

De två första temana behandlar viktiga förutsättningar för elevernas lärande och förståelse, 

dels en upplevelse av meningsfullhet och dels en omgivning som stödjer elevens upplevelse 

av kontroll. För att elevens ska nå upplevelse av meningsfullhet är det en bra idé att ta till vara 

elevens fördjupningsförmåga och intresse. Eleven kan dock behöva hjälp för att begränsa sig i 

dessa intressen och lära sig att nå en upplevelse av meningsfullhet även inom nya 

ämnesområden. En möjlig väg för att nå detta kan vara att utgå ifrån elevens intresse där 

upplevelsen av mening är given och med denna som avstamp motivera eleven att gå vidare i 

den proximala utvecklingszonen mot nya områden, med hjälp av artefakter i form av struktur 

och överenskommelser som tydliggör sammanhang, förväntningar och mening. Det är också 

viktigt att ta hänsyn till att omgivningen totalt sett kan behöva vara visuellt strukturerad på 

olika sätt med hjälp av artefakter som scheman, lektionsordningar och uppföljningar för att 

eleven ska uppleva kontroll. Miljön kan också behöva vara avskärmad från alltför många 

intryck och en flexibilitet kan behövas när det gäller de krav man ställer på eleven att kunna 

hantera sociala och sinnesmässiga intryck. 
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De tre senare temana behandlar momenten ”hantera teori”, ”hantera laborationer” och 

”hantera social kommunikation” och rymmer både möjligheter och hinder för personer med 

AST. Att hantera teori handlar till viss del om att hantera fakta, vilket verkar passa många 

elever med AST utifrån deras kognitiva stil och kan således vara en möjlighet. Men att 

hantera teori ställer även krav på att kunna hantera abstrakta begrepp och sammanhang, vilket 

uppfattas som hindrande för vissa elever. Laborationer kan vara intresseväckande och väl 

strukturerade situationer som upplevs positivt av eleverna och på så vis utgör möjligheter. 

Men laborationer kan också vara situationer som ställer kognitiva och praktiska krav som kan 

bli hindrande. De sociala och kommunikativa delar som finns inom NO- ämnet men också i 

den allmänna skolsamvaron ställer krav på att kunna lyssna in och förstå andras perspektiv 

och utifrån detta kunna tillföra ett eget bidrag. Detta kan fungera för vissa elever med AST 

och då utgöra möjligheter, men för många elever med AST kan dessa krav bli mer hindrande 

och utgöra en utmaning.  

Pedagogiska strategier som främjar elevernas förståelse kan sägas minska hindren och 

utnyttja möjligheterna. Sådana pedagogiska strategier är att erbjuda eleverna artefakter som 

på olika sätt hjälper dem att tydligare förstå innebörder, sammanhang och mening. Artefakter 

som kan vara användbara för elever med AST är till exempel olika typer av struktur och 

konkretiserande stöd som gör det abstrakta synligt och som tydliggör sammanhang. Det kan 

vara scheman, bilder, objekt, filmer, exempel, förebilder, experiment och visuella 

kommunikationskanaler. Dessa artefakter ger eleverna möjlighet att komma vidare i sitt 

tänkande och sina förmågor. De blir ett slags språk som eleverna kan bygga vidare sitt lärande 

på och som kompenserar för det glapp som uppstår av att en elev med AST har ett sätt att 

tänka som är annorlunda i förhållande till det tänkande som skolan på många sätt förutsätter 

att elever har. Det kan också krävas en anpassning i situationerna för att lärande ska ske 

optimalt, i form av att exempelvis isolera lärandet av en sak i taget när det gäller exempelvis 

laborationsmoment eller att förenkla en social situation så att kraven är lagom ställda. Ett 

bemötande grundat i en respektfull tydlighet framkommer också som en central pedagogisk 

strategi för en fungerande social kommunikation samt att som pedagog ta ansvar för att bygga 

förtroendefulla relationer med eleven med AST och mellan eleverna inom gruppen. 
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DISKUSSION 

Slutsatser 

Uppsatsens syfte är att bidra till att fylla ett behov av praktiskt tillämpbar kunskap genom att 

beskriva och utifrån olika teoretiska perspektiv förklara pedagogiska strategier som enligt 

lärare leder till ökad förståelse i lärandesituationen då elever med AST möter NO i skolan. 

För att nå det syftet undersöktes också hinder och möjligheter i lärandesituationen. 

Resultatet visar på fem teman som representerar olika huvudområden där lärarnas 

beskrivningar rör sig beträffande dessa hinder, möjligheter och pedagogiska strategier. De 

olika aspekterna av temana som beskrivs kan sägas vara olika utmaningar att beakta. 

Resultatet föreslår i form av de två första temana att det finns förutsättningar som är centrala 

för NO-lärande hos elever med AST. Den första förutsättningen är att hos eleven hitta en 

”upplevelse av meningsfullhet”, vilket kan uppnås genom att utnyttja elevens intresse och 

personliga erfarenhet och med hjälp av sammanhangsförklarande och struktur. Den andra 

förutsättningen är en ”omgivning som stödjer upplevelsen av kontroll”.  Med hjälp av 

struktur, avstämningar och begränsning av sinnesintryck kan en sådan miljö åstadkommas. 

Resultatet föreslår också, i form av de tre senare temana, att det inom NO-lärandemomenten: 

”teori”, ”laborationer” och ”social kommunikation” finns både möjliggörande och 

utmanande/hindrande aspekter där pedagogiska strategier kan hjälpa eleven att komma förbi 

hindren och utnyttja möjligheterna. Sammanfattningsvis kan sägas att dessa pedagogiska 

strategier är att strukturera, konkretisera, sammanhangsförklara, förenkla, skapa trygghet och 

tydlighet. Dessa strategier skulle kunna tolkas som artefakter till stöd för elevernas kognitivt 

annorlunda tänkande och utveckling som möjliggör lärande i den proximala 

utvecklingszonen. Viktigt är att de pedagogiska strategier man prövar utvärderas utifrån ett 

respektfullt inlyssnande av individens upplevelse och utvecklas i dialog där man som pedagog 

tar ansvar för att vara tydlig. 

Denna uppsats särskilda bidrag kan sägas vara de praktiknära exemplen på hinder, 

möjligheter och strategier som blir särskilt viktiga att beakta i just NO- ämnena, t ex hur den 

faktabaserade strukturen och de intresseväckande och ofta välstrukturerade 

laborationsmomenten kan vara möjligheter för lärandet och hur de abstrakta begreppen och de 

komplexa laborationssituationerna kan upplevas hindrande och utmana vissa av eleverna med 

AST på ett särskilt sätt. De kommunikativa utmaningarna, som numera är centrala delar i alla 

ämnen, även NO, och dessutom genomsyrar allmän skoltillvaro, blir också tydliga i resultatet 
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som en viktig del att beakta i anpassningarna då elever med AST fungerar annorlunda i just 

dessa avseenden. Uppsatsens bidrag kan också vara ett försök att förstå dessa hinder, 

möjligheter och pedagogiska strategier utifrån både ett kognitivt och sociokulturellt 

perspektiv, företrätt av Vygotsky. 

Metodreflektion 

Eftersom jag valt att undersöka ett ämne som jag själv har yrkeserfarenhet av och intervjuat 

personer som har samma roll som jag själv har haft finns en risk att min egen erfarenhet färgat 

hur jag uppfattat innebörden i det lärarna återgett av uppfattningar och erfarenheter. För att 

jag så lite som möjligt skulle påverka deras beskrivningar, gjorde jag ansträngningar för att de 

skulle känna sig bekväma i situationen och inte känna sig pressade att svara på ett sätt som de 

trodde att jag ville höra.  

En annan faktor utifrån att jag på något sätt, direkt eller indirekt, har koppling till de 

intervjuade personerna är att resultatet kan ha blivit alltför samstämmigt utifrån resonemanget 

att vissa idéer finns representerade i vissa sammanhang. Att intervjua personer i olika delar av 

landet och i olika typer av verksamheter har varit försök att minska denna effekt. Jag betonade 

också särskilt att jag ville höra lärarnas uppfattningar utifrån deras erfarenheter och inte 

utifrån vad som kan anses rätt. Jag valde också att så mycket som möjligt låta dem prata 

utifrån sina egna tankegångar och eftersträvade att jag själv skulle vara tyst så mycket som 

möjligt. Min utgångspunkt var också ett genuint intresse av att veta mer om området och en 

grundläggande inställning var en positiv syn på och vilja till att vända på saker och att bli 

överraskad. Jag var öppen även för uppfattningar och aspekter som var nya för mig. En annan 

risk när man kommer nära intervjupersonerna kan vara att man ”goes native”, vilket nämns av 

Kvale och Brinkmann (2014) och innebär att man så mycket identifierar sig med de 

undersökta personerna att man kan tappa den vetenskapliga distansen. Detta var en risk för 

mig, då jag kunde se mig som ”kollega” till de intervjuade personerna eftersom jag haft 

samma yrkesroll som de och i hög grad kunde identifiera mig med dem. Ett sätt att minska 

denna effekt var att välja intervjupersoner som jag inte hade någon arbetsrelation till och inte 

stod i beroendeförhållande till. 

Jag valde att i analysen av data tolka resultatet utifrån kognitiva teorier kring AST och 

Vygotskys teorier. Bakgrunden till att jag valt både ett kognitivt och ett sociokulturellt 

perspektiv är att jag i skolan och i specialpedagogiska kretsar ibland upplever att det 

sociokulturella och det medicinska/kognitiva perspektivet ofta ställs emot varandra. 
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Vygotskys ersatte dock inte det medicinska perspektivet, utan kompletterade det. Hans teori 

växte fram som en reaktion emot det medicinska perspektivet eftersom han såg ett behov av 

att komplettera den rådande synen med perspektivet att lärande sker i sociala sammanhang 

(Vygotskij, 1993). Min erfarenhet är att både medicinska/kognitiva och sociokulturella 

glasögon behövs för att hitta rätt pedagogiska anpassningar. Det hade varit möjligt att välja ett 

av perspektiven, men jag föredrog att kombinera perspektiven eftersom min erfarenhet är att 

perspektiven behöver mötas. Denna teoretiska förankring i uppsatsen handlar om att ge 

underbyggnad till hur man kan förstå hindrens/möjligheternas natur och de pedagogiska 

strategiernas funktion. Utifrån en teoretiskt grundad förståelse tror jag att det finns 

förutsättningar för en genomtänkt tillämpning av de pedagogiska strategier som framkommit. 

Tillämpning av resultatet 

Resultatet kan inte anses vara heltäckande, men jag föreslår ändå att pragmatiskt pröva att 

tillämpa det resultatet visar och utifrån elevernas feedback se vad som fungerar. Rapporterna i 

inledningen talar sitt tydliga språk, skolan lyckas inte möta elever med AST i lärandet. Att 

dessa elever fungerar annorlunda kognitivt är något som litteraturen säger och som även 

resultatet pekar i riktning mot. Som pedagoger behöver vi därmed hitta nya verktyg och då 

kan vi behöva pröva oss fram utifrån de ledtrådar vi får. Resultatet skulle kunna ses som 

sådana ledtrådar. 

Resultatet pekar på att vi i tillämpningen behöver lyssna in individerna noga för att se vilka 

”stödartefakter” som fungerar och som gör att eleverna på individnivå ser sammanhang och 

samband klarare. Det gäller också att ställa kraven på rätt nivå, i den proximala 

utvecklingszonen. I vissa fall kan vi kanske behöva höja våra förväntningar, se att den 

proximala utvecklingszonen finns högre än vi trott då eleven får tillgång till stödjande 

artefakter och på andra områden behöver vi kanske sänka våra förväntningar, zooma in vårt 

perspektiv så att vi även kan se även den lilla utvecklingen.  

Vikten av inlyssnande gäller inte bara i den dagliga verksamheten, utan även när det gäller 

forskning. För att ytterligare skärpa vår blick för att kunna anpassa pedagogiken på rätt sätt 

kan ytterligare forskning behövas som undersöker elevernas egen upplevelse av de hinder och 

möjligheter de upplever inom NO och vilka pedagogiska strategier de uppskattar. Det skulle 

vara en forskning som tillförde något viktigt, utifrån vår kunskap om att denna grupp elever 

fungerar annorlunda kognitivt och socialt, vilket gör att deras inifrånperspektiv blir viktigt att 

lyssna in. 
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Det finns ett dilemma i skolan generellt i att vi bör utgå ifrån och respektera individens sätt att 

fungera samtidigt som vi ska se till att alla elever når fastställda kunskapskrav på samma tid. 

Även i särskolan finns numera fastställda kunskapskrav. Detta dilemma framkommer i 

resultatet i förhållande till elever med AST, då man både betonar följsamhet, att utgå ifrån 

elevernas intresse och sätt att fungera samtidigt som man lyfter olika strategier som gör att 

eleverna lättare kan följa den plan som skolan fastställt och ta till sig det skolan anser är viktig 

kunskap, vilket på sikt syftar till att skapa delaktig i samhället. Kanske måste vi ändå, utifrån 

att skolan hittills misslyckats med att nå elever med AST, anpassa skolmiljön och innehållet 

så att det mer utgår ifrån elevernas styrkor och unika sätt att fungera än skolans fastställda 

plan. För målet måste vara att eleverna ska få positiva upplevelser av att lära, vilket i 

livsperspektiv ger dem förutsättningar till att lära mer, även om de inte följer skolans plan. 

Kanske sitter NO- ämnena på unika möjligheter till lärande i förhållande till elever med AST? 

Läroplanerna säger att naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov 

av att veta mer om sig själv och sin omvärld (Lgr11, Lgrsär11). NO- ämnenas strukturerade 

och faktabaserade karaktär kanske kan ge eleven med AST en god möjlighet till detta. De kan 

inom NO få en möjlighet att bygga sin förståelse av omvärlden utifrån fakta, vilket kanske 

kräver mindre kontextuell sensibilitet än andra ämne. Möjligheten till direkta 

sinnesupplevelser i laborationerna kan också ge en god möjlighet till fascination och 

förståelse. Ett konkretiserande och exemplifierande av begrepp, av delarnas förhållande till 

helheten kan sannolikt hjälpa elever att lättare ta sig förbi eventuella hinder av svag 

sammanhangsförståelse och svag abstraktionsförmåga. Att göra laborationsmoment mindre 

komplexa och träna en sak i taget kan ge eleverna möjlighet att lära sig moment av skilda slag 

som sedan kanske kan få en mening i deras liv, som t ex att kunna diska eller tända en 

tändsticka. Med en respekt för elevernas individuella ibland annorlunda sinnesupplevelser och 

med en vilja att anpassa de sociala situationerna efter elevernas sätt att kommunicera och 

fungera kan vi ge eleverna goda erfarenhet av att lära sig själva och tillsammans med andra. 

Och även vi, som pedagoger, kan få goda erfarenheter av att lära själva och tillsammans med 

andra om vi är villiga att lyssna in ett annat sätt att tänka och därifrån våga göra annorlunda 

än vad vi gjort förut. 
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BILAGOR  Bilaga 1 

 
 

Informationsbrev 

Jag heter Sara Brengesjö och studerar till speciallärare vid Linköpings universitet och ska nu 

skriva min examensuppsats.                                                                                                                

Den ska handla om lärares uppfattningar om vad som kan bidra till att elever med 

autismspektrumtillstånd ökar sin förståelse för naturorienterat ämnesinnehåll. 

Jag söker därför informanter, lärare som har minst 2 års erfarenhet av att arbeta som NO-

lärare för elever med autismspektrumtillstånd i grundskolan och/eller grundsärskolan. 

 

Informanterna kommer att få delta i en intervju, som kommer att ta ca 40-60 

min. Den kommer att genomföras genom att vi träffas på en plats vi kommer 

överens om eller via telefon. 

Frågorna kommer att handla om vilka pedagogiska strategier som kan hjälpa elever med 

autismspektrumtillstånd att förstå NO. Det finns inga ”rätta svar” utan meningen är att 

lärarens praktiska erfarenhet ska få komma till uttryck och på så vis bidra till en 

kunskapsutveckling i ämnet. 

Intervjuerna kommer att spelas in med mobiltelefon, sedan flyttas till min dator varifrån de 

kommer att användas i analysarbetet, när uppsatsen är klar kommer inspelningen att 

raderas.  

Namn ifrån intervjuerna kommer att bytas ut och andra känsliga förhållanden kan också 

komma att anonymiseras i uppsatsen.  

Deltagande i undersökningen är frivilligt, man kan när som helst välja att dra sig ur och inte 

delta i undersökningen. 

 

Jag kommer inom kort att ta kontakt med dig eller - om jag inte känner till dig men du har 

den erfarenhet jag söker- så får du gärna ta kontakt med mig för att meddela om du vill 

medverka vid en intervju. Du kanske också vill ställa frågor kring intervjun och/ eller 

undersökningen. Hör i så fall gärna av dig till mig. 

mail: sara.brengesjo@gmail.com 

Telefon: 0731-52 52 33 

Vid andra frågor kan du kontakta min handledare: Gunvor Larsson Abbad, Universitetslektor, 

Linköpings universitet: mail: gunvor.larsson.abbad@liu.se 

Tack på förhand!  

Med Vänlig Hälsning 

Sara Brengesjö 
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Inför intervju 

Intro 

Det finns ett stort behov av kunskap kring hur man kan bemöta och undervisa elever med 

AST – autismspektrumtillstånd - generellt i skolan. Min tanke är att lärare med denna 

erfarenhet - du - har kunskap som andra kan behöva.  

Fokus för min undersökning är att ta reda på lärares uppfattningar om vilka pedagogiska 

strategier som kan hjälpa denna grupp elever att lättare förstå naturorienterat 

ämnesinnehåll. 

Denna kunskap ser troligen olika ut, då eleverna är så olika varandra. Därför söker jag 

kunskap hos lärare med olika erfarenhet för att denna variation ska få komma fram.  

Jag vill att du ska svara utifrån din erfarenhet, inte utifrån vad ”böckerna säger”…  

Din erfarenhet är viktig! 

 

 Intervjun kommer att spelas in, jag kommer att förvara ljudfilen på min dator, använda den 

under min tid för uppsatsskrivning och sedan radera den. Namn kommer att anonymiseras 

och även andra eventuella känsliga förhållanden som kommer fram i intervjun. 

Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande i undersökningen. 

 

Bakgrundsfrågor 

Typ av skolverksamhet: 

 

Ålder på eleverna:  

 

År i yrket:  

 

År av arbete med elever med AST 

 

Utbildning:   
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Ingångsfråga: 

Hur upplever du att det är att arbeta som lärare i NO för elever med AST? 

 

Fråga 1: 

Beskriv för mig på vilket sätt du tycker att NO- ämnet utmärker sig i relation till dessa 

elever?  

(t ex om ämnet generellt ofta är svårt/lätt att förstå, om det är svårt/lätt att skapa intresse 

och motivation för ämnet)  

 

Fråga 2: 

Beskriv sådant som kan skapa hinder i mötet mellan elev med AST och NO som ämne, 

enligt din erfarenhet? 

 

(Fundera t ex över situationer då du upplevt att elever haft svårt för att utveckla sin 

förståelse i NO, vad var det som hindrade eleven tror du?) 

 

Fråga 3: 

Beskriv sådant som kan skapa möjligheter i mötet mellan elev med AST och NO som ämne, 

enligt din erfarenhet? 

 

(Fundera t ex över situationer då du upplevt att eleverna fått möjlighet att utveckla sin 

förståelse i NO, vad var det som underlättade förståelsen?) 

 

Fråga 4: 

Det börjar en ny NO-lärare, Karin som ska undervisa elever med AST i din verksamhet och 

frågar dig om tips på vad som kan hjälpa elever med AST så att de förstår innehållet på ett 

bra sätt… 

Vad skulle du ge för tips på pedagogiska strategier till henne utifrån din erfarenhet? 

 

(Strategierna kan t ex handla om: förhållningssätt/bemötande, organisering av 

undervisningssituationen, val av ämnesinnehåll, val av arbetssätt, val av läromedel...m.m.) 

 

Tack för din medverkan! 


