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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till de fem flickor som valde att ställa upp på intervjuerna. Utan 

deras berättelser hade inte detta varit möjligt.  

 

  



 

 

 

Sammanfattning 

 

Detta är en kvalitativ studie med syfte att undersöka på vilket sätt skolan kan bli begriplig, 

hanterbar och meningsfull för flickor med autismspektrum på gymnasiet.  

 

Begreppet KASAM som utgörs av komponenterna hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet beskrivs i uppsatsen och följs av en forskningsöversikt som berör de 

intervjuade flickornas syn på kategorier som lärmiljö, att studera, skolämne, tiden i skolan, 

läraren, psykisk ohälsa som framkommit.  

 

Fem flickor med autismspektrum på gymnasiet har intervjuats enskilt i semistrukturerade 

intervjuer. Dessa intervjuer har senare transkriberats och resulterat i de fem flickornas 

berättelser om hur de upplever sin skolmiljö.  

 

Flickorna lyfter att de behöver tydliga, pedagogiska lärare som ser deras behov av 

strukturerade, planerade och organiserade lektioner med rimliga krav i en anpassad miljö.  

 

Uppsatsen visar att skolan som organisation men främst läraren behöver hantera ett 

mångfacetterat uppdrag. Läraren behöver kunna motivera till lärande genom att strukturera, 

planera och organisera undervisningen i en förutsägbar miljö med rimliga krav kan vara en 

del i att flickor med autism på gymnasiet upplever skolan som hanterbar, begriplig och 

meningsfull. 
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Inledning 

Under de över 25 år jag har jobbat i skolan har det alltid varit pojkar som i huvudsak varit i 

centrum för lärares uppmärksamhet. De tysta och duktiga flickorna har alltid funnits där men 

har inte uppmärksammats i samma utsträckning. Också jag har varit en av dem som inte alltid 

sett flickorna och deras behov. Ju mer jag arbetat inom det specialpedagogiska fältet, desto mer 

har mitt intresse för flickors behov ökat. Jag har sett dem må dåligt och jag har sett deras 

förmågor som inte kommit till sin rätt i skolan. Jag har också sett hur lärare med små medel 

men många gånger försent kunnat förändra flickors möjligheter att lyckas i skolan. Jag vill 

kunna bedriva ett mer proaktivt arbete, vilket också skrivs fram som en del 

specialpedagogexamen.  

 

För specialpedagogen, som enligt examensordningen (SFS 2007:638) och 

specialpedagogexamen ska kunna identifiera, analysera samt undanröja hinder och svårigheter 

i lärmiljön är kunskapen om autismspektrum en förutsättning. På nationell nivå belyses detta 

inte minst genom att regeringen nyligen beslutade genomföra förslaget att utöka 

specialpedagogens kompetens inom neuropsykiatriska svårigheter i examensordningen 

(Utbildningsdepartementet, 2017). Enligt skollagens kapitel 3 §2 framgår att  

 

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

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

funktionsnedsättningens konsekvenser” (Skollagen 2010:800).  

 

Sammantaget har detta gjort att jag har valt att studera flickor med autismspektrum på 

gymnasiet. Autism innebär att individen har svårt med exekutiva funktioner (planera, 

organisera), central koherens (att använda sig av sammanhang för att skapa mening) och 

mentaliseringsförmågan (theory of mind, förmågan att tillskriva sig själv och andra mentala 

tillstånd som att tänka, tro m.m.) (Jacobsson & Nilsson, 2011).  

 

Uppsatsen bygger på semistrukturerade intervjuer med flickor som fått komma till tals 

individuellt och beskriva sina upplevelser av skolan. Jag var intresserad av deras berättelser, 

hur de uttrycker sig om sin situation, sina önskemål och behov. Kelda Sproston, Felicity 

Sedgewick & Laura Crane (2017) menar att det finns lite forskning om just flickors egna 

berättelser av sina skolupplevelser. Jag vill genom denna studie tillföra ny kunskap om hur 
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skolan kan bli begriplig, meningsfull och hanterbar för flickor med autismspektrum, detta 

utifrån flickors egna berättelser.  

Jag upplevde under mina intervjuer och genom samtal med personalen på skolan att flickorna 

kände att det var en viktig uppgift för dem att få berätta sin historia, ge sina perspektiv. Historier 

om hur deras skolgång kunde göras mer meningsfull, hanterbar och begriplig. Det var en av 

flickorna som egentligen hade en ledig dag men valde att komma för att bli intervjuad.  

 

Jag upplevde att det var starka berättelser som berörde mig. I intervjuerna återkommer flickorna 

till upplevelsen av att vara tyst, inte bli sedd. Låt inte fler flickor få uppleva det som beskrivs 

av Gerland:  

“I was very much alone as a child…School was in its entity torture for me; nobody understood my 

problems and only tought I was ill-behaved, spoiled and badly brought up…I was very good at som 

parts of the curriculum, and had great difficulties with others…my poor sense of direction made 

school difficult; I couldn´t find my way to the lunch hall or back to the classroom. If I tried to tell 

my theacher that I could´t find my way they would say; of course you can find your way; you have 

walked that away a hundred times. Teachers were frustrated by my behavior”. (Gerland, 1999). 

 

När jag intervjuade flickorna dök upp en bild upp i mitt huvud som var tagen ur Tove 

Janssons Det osynliga barnet (1962) där omslaget illustreras med en flicka utan ansikte. Hon 

får stå som symbol för inledningen av uppsatsen med hopp om att jag och flickorna jag 

intervjuar genom uppsatsen ska ge henne ett ansikte.   

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att utifrån flickors egna berättelser, via semistrukturerade 

intervjuer, undersöka vad personal i skolan kan göra för att flickor med autismspektrum i 

gymnasiet ska kunna känna att skolan är begriplig, meningsfull och hanterbar.  

 

Frågeställningarna är: 

 (1) På vilket sätt kan skolans lärmiljö anpassas för att bidra till att bli begriplig, hanterbar och 

meningsfull för flickor med autismspektrum?  

(2) På vilket sätt kan lärarnas bemötande och arbetssätt underlätta för flickor med 

autismspektrum att skolan blir begriplig, meningsfull och hanterbar?  
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Avgränsningar 
Jag har valt att göra följande avgränsningar: Jag har valt att fokusera på enbart flickor med 

autismspektrum. Enligt Godall & MacKenzie (2018), Jarman & Rayner (2015) och Gould 

(2017) har vi kunskap om hur skolan kan bli en bra lärmiljö för pojkar med autism medan det 

saknas motsvarande kunskap om flickor med autism. De skriver att det är viktigt att få kunskap 

om både pojkars och flickors behov eftersom det föreligger könsskillnader. Flickor får 

dessutom generellt sina diagnoser betydligt senare i livet än pojkar. Jag har fokuserat enbart på 

diagnosen autismspektrum. Antalet intervjuer begränsades till fem.  

 

Jag har valt att begränsa mig till gymnasieskolan eftersom jag själv är verksam inom 

gymnasieskola. Ytterligare en anledning till att jag valt gymnasiet är att det är viktiga skillnader 

mellan gymnasieskola och grundskola. På grundskolan finns ett omvårdande synsätt när barnen 

är mindre och yngre. Vårdnadshavare finns med i samarbetet i skolan under längre tid på ett 

tydligare sätt.  Gymnasiet ställer högre krav på elevernas självständighet. Eleverna blir 

dessutom myndiga och förväntas klara mycket på egen hand. Vårdnadshavarnas roll är 

fortfarande viktig men utifrån erfarenhet ser jag också hur fler unga väljer bort sina föräldrar 

och vill klara sig själva. Det finns färre stödfunktioner på gymnasiet såsom elevassistenter och 

undervisande lärare har inte heller samma möjligheter i sina läraruppdrag att ha omvårdande 

uppgifter i samma utsträckning som i grundskolan.  

 

Gymnasiet har dessutom genomgått en reform från ämnesbetyg till kursbetyg vilket ställer höga 

krav på eleverna när studietempot är högt. Kunskapskraven i läroplanen ställer krav på att 

eleven ska kunna analysera, reflektera och se helheter och dra slutsatser vilket är förmågor som 

elever med autism har svårt med. Det har varit en utmaning för lärare att anpassa uppgifter för 

elever med olika funktionsnedsättningar.  

 

Begreppet lärmiljö som nämns i uppsatsen utgörs av ljud- och ljus i skolmiljön, klasstorlekar 

och byten av klassrum. Grunden till avgränsningarna ligger delvis i den tidsbegränsning som 

föreligger för detta arbete.  

 

För tydlighetens skull kommer jag att benämna diagnosen med autismspektrum trots att de 

flickor som deltar i studien tidigare har diagnostiserats med både autism och/eller Aspergers 

syndrom. Flickorna talar själva i intervjuerna om dessa diagnoser, men då begreppsapparaten 

har förändrats har jag valt att i mina beskrivningar följa rådande normer.  
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Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för tidigare forskning som knyter an till uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Sedan följer en presentation av den teori jag valt att utgå ifrån. Efter 

presentationen av teorin kommer en kortare introduktion av diagnosen autismspektrum och 

svårigheter som föreligger inom diagnosen. Därefter presenteras den valda metoden, 

semistrukturerade intervjuer och tillvägagångssättet redovisas. Vidare presenteras 

datainsamlingen och de etiska överväganden som gjorts. Resultaten presenteras utifrån de 

kategorier som framkom ur empirin genom kategorisering och därefter presenteras en analys 

av resultaten. Avslutningsvis en kortare sammanfattning.  

 

Tidigare forskning 

Nedan presenteras internationell forskning om hur flickor med autismspektrum och deras 

föräldrar och lärare uppfattar och upplever skolan och dess arbete för att göra skolan tillgänglig 

utifrån att den är begriplig, hanterbar och meningsfull för flickor med autismspektrum. En 

forskningsstudie utifrån lärares arbete med elever med autismspektrum presenteras. I 

forskningsöversikten ingår även en presentation av forskning om förtroendefulla relationer 

mellan lärare och elev och av forskning gällande klassrumsmiljöns betydelse för elever med 

autismspektrum.  

 

Kelda Sproston, Felicity Sedgewick & Laura Crane (2017) menar att det finns lite forskning 

om flickor med autismspektrum och deras egna berättelser om sina upplevelser om skolan trots 

att dessa delar är prioriterade områden för autismsamfundet. Resultaten i artikeln visar på 

problematiska områden som olämplig skolmiljö. I deras undersökning där de kartlagt hur 

upplevelser av exkluderande skolsituationer påverkat främst flickor med autismspektrum 

nämns aspekter som ljudmiljön, gruppstorlek och stökiga klassrum. Det är många som slåss om 

uppmärksamheten vilket leder till att möjligheten till hjälp decimeras för alla elever i klassen 

men främst för flickorna med autismspektrum som har svårare att be om hjälp. Dels för att de 

inte vill ta plats och lärarens uppmärksamhet i onödan men även för att flickornas svårigheter 

ibland utgörs av att faktiskt veta när de ska be om hjälp. Flickorna i denna undersökning hade 

tidigare gått i vanlig klass i den vanliga skolan men efter att det blivit ohållbart för dessa flickor 

att dels må bra men även att lyckas med sina studier tog skolan beslut om att placera dessa 

flickor i en liten undervisningsgrupp.  
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Den lilla gruppen bestod inte enbart av flickor med autismspektrum utan det kunde vara elever 

med andra svårigheter som fanns i samma grupp. Flickorna i studien berättar att undervisningen 

var mer lustfylld i den lilla undervisningsgruppen. Det var inte lika mycket press och stress som 

i den vanliga skolan. Flickorna i studien berättar att trots svårigheter med de andra eleverna i 

den lilla gruppen skedde fler individuella och flexibla lösningar för eleverna. Flickorna berättar 

att personalen hade en god förståelse för elevernas behov av att t.ex. vara i fred vid ilska. En av 

flickorna i studien berättade att de inte behövde känna sig dumma när de ville ha hjälp och hon 

upplevde att hon inte blev dumförklarad av andra i den situationen.  

 

Föräldrarna till flickorna i studien tillfrågades och de beskriver i studien den press som förekom 

i ordinarie skola. Lärare som är stressade över måluppfyllelse och överför den stressen på 

flickorna som i sin tur blir stressade. Denna stress uppstod i samband med närvarokrav. 

Flickorna pressades att nå närvaromål som var orimliga vilket genererade ökad frånvaro. 

Föräldrarna i studien menade att skolan var under press vilket genererade press på lärare som i 

sin tur pressade flickorna som redan var pressade. En ond cirkel. En av föräldrarna menade att 

det var en förgiftad kultur som dels var kopplad till närvaron. Enligt föräldern till en av flickorna 

som var med i studien förväntades deras dotter ha närvaro på 96 % vilket enligt flickan var 

omöjligt på grund av sjukdom utöver sin autismdiagnos. Föräldrarna i studien menade att när 

flickorna kom till den lilla gruppen förändrades synen på närvaropressen. Personalen 

uppfattades ha förståelse för att deras dotter hade en dålig dag.  

Ett annat tema som framkom i studien var flickornas relation till skolan och till personalen i 

skolan. Flickorna beskriver att det var viktigt med goda relationer och att bli sedda. Flickorna 

berättar att när lärarna ägnade tid åt flickorna kände de att någon faktiskt brydde sig om dem. 

Flickornas behov av relationer till sina lärare bygger på att de har ett stort behov av att dels bli 

lyssnade på men även som en av flickorna i studien uttrycker att det är trevligt när lärare lär 

känna sina studenter för då får man lära känna dem, lärarna, och vad de tycker om. Flickorna i 

studien beskriver upplevelser som att lärare inte förstod dem, de blev irriterade på lärare, och 

några lärare var griniga. Flickorna uppgav också att antalet lärare i den vanliga skolan också 

var problematiskt. Det fanns alldeles för många att skapa relation till och för många lärare att 

inte tycka om och komma i konflikt med.  Kraven från lärare på flickorna att prestera var 

ibland övermäktiga. Kommentarer från lärare kunde vara att vara att varför är du inte klar 
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med din uppgift? När flickan svarade att hon inte mått så bra hade hon fått kommentaren av 

läraren att det brydde hon sig inte om.  

Enligt en förälder i studien kommenterade en lärare att dennes dotter bara var lat när hon inte 

gjort uppgiften. En flicka berättar i studien att hon blev utlämnad inför klassen utifrån att hon 

inte levt upp till lärarens förväntningar. Sådana situationer leder till att flickorna kände sig 

hotade av att bli exponerade inför sina klasskamrater.  

Trots olika former av nederlag önskar dessa flickor goda relationer med sina lärare. Sally 

Lindsay, Meghann Proulx, Helen Scott och Nicole Thomson (2014) har i sin studie vars syfte 

var att undersöka lärares strategier för att öka inkluderingen i klassrummen för elever med 

autismspektrum visat att dessa lärare har god kunskap om autismspektrum. Det finns en 

kollegial samsyn och det sker samarbete kring dessa elever gällande metoder, förhållningssätt 

och bemötande. Lärarna skapar goda relationer till eleverna, fokuserar på deras styrkor, ger 

dem extra tid till färdighetsträning, använder tydliga bildscheman över dagen, använder de 

kompensatoriska hjälpmedel som krävs, håller fast vid strukturer, rutiner och förändrar inget 

om det inte absolut är nödvändigt. I de fall det är nödvändigt förankras och meddelas detta i 

god tid innan förändringen sker.  

Dessa lärare observerar varandra i klassrumssituationer i arbetet med elever med 

autismspektrum för att lära av varandra. De fokuserar på individens inlärningssätt och 

intressen och planerar och genomför undervisningen utifrån det. Framgångsrika lärare vill 

lyckas med inkluderingen för elever med autismspektrum. De är fast beslutna med att lyckas 

och de tror på eleven och att denne klarar skolan och att det är fullt genomförbart. Lärarna 

rannsakar sig själva i arbetssätt samt metoder istället för att se eleven som problembärare. 

Lärarna ser till att eleven har en reträttplats när det blir för mycket för eleven så att denne kan 

gå undan istället för att behöva misslyckas inför alla andra.  

Studien visar att det är viktigt med engagerade pedagoger som har och får fortbildning så att 

de får kunskap om hur de ska bemöta och förhålla sig till elever med autismspektrum samt 

hur de på bästa sätt kan hitta metoder och lära ut för att dessa elever ska få sin likvärdiga 

utbildning inom ramen för den ordinarie undervisningsgruppen. Resultatet visar på en rad 

strategier, förhållningssätt och metoder som är lämpliga för pedagoger att använda sig av för 

att gynna inkludering av elever med autismspektrum.  
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Sook – Jeong Lees (2007) visar på ytterligare exempel på forskning som poängterar vikten av 

förtroendet för läraren är. De senaste åren har tillit och tilltro blivit en viktig fråga i det 

koreanska samhället inom områden som ekonomi, social politik. Tilliten och tilltron till det 

koreanska skolsystemet är väldigt lågt. Resultaten i studien pekar på att förtroende för läraren 

har hög prioritet i den koreanska skolan eftersom den präglas av hög grad av misstroende som 

riktas mot lärare i skolan. Föräldrar menar att skolan inte förbereder studenterna tillräckligt 

för bl.a. fortsatta studier. Konsekvenser av detta leder till ångest bland studenter, 

missanpassning och förvirring. En förtroendefull relation mellan lärare och elev är avgörande 

för lärandet skriver Lee (2007).  

Resultat från andra studier som presenteras nedan visar att den förtroendefulla relationen är 

avgörande för motivationen för elever som möter svårigheter i skolan. I dessa framkommer 

även att studenter som haft förtroende för sin lärare har en mer positiv attityd till skolan och 

lyckas bättre i sina studier. Sådana resultat presenteras av Patricia A Jennnings och Mark T 

Greenberg (2009) som beskriver hur de har undersökt klassrum generellt och vad som 

karaktäriserar lärare generellt som är socialt och emotionellt kompetenta.  De beskriver 

läraren med social och emotionell kompetens som en lärare som har hög självmedvetenhet. 

Genom sin självmedvetenhet kan läraren känna igen sina egna känslor och känslomönster. De 

kan på ett medvetet sätt styra och använda sina känslor för att föra fram glädje och entusiasm i 

lärandet. Dessa lärare har även en omfattande medvetenhet om hur deras känsloyttringar i 

mötet påverkar andra. Dessa lärare har förmågan att bygga starka, stödjande och hållbara 

relationer. Genom detta har de möjlighet att samarbeta, förhandla vid konflikter och andra 

lösningar på ett effektivt sätt. Den socialt och emotionellt kompetente läraren förmedlar 

värden som stärker acceptansen för olikheter och mänskliga värden. De tar ansvar för sina 

beslut och handlingar menar Jennings & Greenberg (2009).  

Men det är inte enbart den undervisande läraren som är viktig. Caren Martin (2016) 

presenterar resultat som visade att den fysiska inkluderingen är en utmaning för elever med 

autismspektrum eftersom de är extra känsliga för syn- och ljudintryck. Detta ställer höga krav 

på den fysiska miljön för dessa elever. Klassrummet bör möbleras för inkludering med 

utgångspunkt i att det är autismspektrum-elevers rättighet menar forskarna i studien. 

Resultatet visar bland annat på vikten av variationsmöjligheter inför olika arbetsformer såsom 

enskilt arbete, arbete i grupp, arbete i helklass samt interaktion med andra elever. Synintryck 

bör minimeras och möbleringen bör vara sådan att eleverna lätt tar sig fram i klassrummet 
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utan att stöta till något eller någon. Grunden för färgsättningen bör vara lugna färger. Andra 

faktorer som spelar en väsentlig roll i den fysiska miljön är ljus, akustik, temperatur, 

ventilation och säkerhet. Detta är av större vikt än själva designen av möbler. För att dämpa 

ljud rekommenderas att sätta möbeltassar på befintliga möbler.  

Keith McAllister & Barry Maguire (2012) bekräftar vikten av kunskap om lärandemiljön för 

elever med autism De poängterar vikten av att anpassa lärandemiljön för att elever med 

autismspektrum. De berättar om vikten av lärarens kunskaper som ska komma arkitekterna till 

del för att kunna bygga redan från grunden miljöer som är anpassade för elever med autism. 

Jennifer B. Ganz (2007) skriver om hur viktigt det är att det finns visuella hjälpmedel 

både bilder och text istället för långa föreläsningar för att skapa tillgänglighet för elever 

med autismspektrum tillstånd.  

Teori: Känsla av sammanhang; KASAM 

Jag har valt att utgå från Aaron Antonovskys (2005) teori om KASAM. Mitt val grundar sig 

på att Antonovsky intresserade sig av hela människan, inte enbart symtom.  Synsättet bakom 

KASAM är det som Antonovsky benämner salutogenetiskt.  Begreppet KASAM myntades av 

Antonovsky under senare delen av 1970-talet och står för ”Känsla Av SAMmanhang”. 

Antonovsky beskrev känslan av sammanhang som ett förhållningssätt vilket styr individens 

perception och beteende. Enligt Antonovsky är graden av KASAM en friskfaktor som 

påverkar självkänslan. Individer med god självkänsla upplever livet som begripligt, hanterbart 

och meningsfullt. Individer med hög grad av KASAM upplever att de själva kontrollerar sitt 

liv och dess händelser, de håller sig friskare än individer med låg självkänsla.  

Enligt Antonovsky uppfattas individer med låg självkänsla vara passiva och drabbas av olika 

sjukdomar. En svagare KASAM kan innebära att känslorna blir mer diffusa som t.ex. ångest 

och skam. Antonovsky drog slutsatsen att det finns ett samband mellan självkänsla och 

KASAM, ju högre KASAM desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stress. En starkt 

KASAM kan innebära att känslorna hos individen blir mer fokuserade vid exempelvis en 

hotfull situation. Känslor som rädsla, sorg och ilska skapar motivation till handling. 

Antonovsky beskrev KASAM som en inställning som uttrycker i vilken utsträckning 

individen har en fördjupad och varaktig tilltro att individens yttre och inre värld är förutsägbar 

och har förhoppning om att saker och ting kommer gå så bra som individen rimligen kan 

förvänta sig.  
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Han beskriver de tre komponenterna i KASAM som begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Grunden för begriplighet handlar om upplevelser av förutsägbarhet. Hög känsla 

av hanterbarhet skapas när människan upplever att det finns resurser tillgängliga som stöd för 

att möta krav av olika slag. Meningsfullhet ses som motivationskomponent kopplat till områden 

i livet som varit viktiga och skapat engagemang och som varit värda att investera i med känsla. 

Antonovsky (2005) menar att de tre komponenterna är oupplösligt sammanhållna trots att de 

teoretiskt går att åtskilja. Nedan kommer jag att presentera de tre komponenterna mer ingående. 

Jag kommer att använda de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

när jag sedan analyserar resultaten från de semistrukturerade intervjuerna.  

 

Jag har valt KASAM utifrån att de tre komponenterna korrelerar med områden som 

framkommit som problemområden inom autismspektrum och med mer kunskap om dessa kan 

skolans arbete med flickor med autismspektrum stärkas. Genom att se flickor med autism och 

deras behov i skolan utifrån KASAM och de tre komponenterna möjliggörs verktyg för att 

kunna möta dessa flickor i skolan på ett sätt som gynnar flickor med autism och deras 

välbefinnande och hälsa. Inom den generella kunskap som råder om individer med autism 

beskrivs att dessa individer bland annat behöver förutsägbarhet, förförståelse och tydlighet för 

att skolan ska bli begriplig och att de ska kunna nå sina mål. När jag studerade KASAM och 

dess tre komponenter såg jag att jag som specialpedagog skulle kunna använda KASAM för att 

kunna få mer förståelse för hur vi i skolan skulle kunna stötta framförallt flickor med autism.  

 

Antonovsky (2005) skriver att grunden för begriplighet handlar om upplevelser av 

förutsägbarhet. Grunden för hanterbarhet handlar om en bra belastningsbalans och grunden för 

meningsfullhet handlar om delaktigheten i resultaten. När någon bestämmer reglerna, 

uppgifterna utan att vi fått vara delaktiga reduceras vi till objekt vilket i sin tur leder till 

upplevelsen av en värld utan mening. Det handlar inte om kontroll skriver Antonovsky (2005) 

utan medbestämmande. Det räcker inte helt med att vara medbestämmande för att 

meningsfullhet ska infinna sig. ”Om medbestämmande ska kunna leda till meningsfullhet, 

måste det vara inom en verksamhet som är socialt värdesatt” (Antonovsky, 2005, s.131). 

Antonovsky redovisar olika kombinationer mellan komponenterna begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Genom olika kombinationer av komponenterna framgår det att den 

viktigaste komponenten är meningsfullhet trots att alla komponenter är livsnödvändiga skriver 

Antonovsky (2005). Om en individ har hög känsla av meningsfullhet innebär det att denne har 

stärkt förmåga att kämpa i okända och svåra situationer jämfört med en individ med låg känsla 
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av meningsfullhet. Därefter kommer begriplighet följt av hanterbarhet. Hanterbarhet kräver en 

viss grad av förståelse. För att få till stånd en framgångsrik problemhantering krävs KASAM i 

sin helhet vilket innebär samtliga komponenter. De vuxnas KASAM är avgörande för barnets 

KASAM. Möjligheterna att känna förutsägbarhet i tillvaron utifrån barnets uppväxt i samhället 

är ett komplext och svårt område. Olika budskap ges från föräldrar, skolan, kamrater och 

massmedia.  

 

Begriplighet 
Begriplighet handlar sålunda om hur väl individen förnuftsmässigt uppfattar att inre och yttre 

stimulin är gripbara. Detta innebär att information behöver vara strukturerad och tydlig och inte 

oordnad, slumpmässig, oförklarlig och oväntad. Följden av det blir att individen förväntar sig 

att det som den kommer möta är förutsägbart och utan överraskningar eller att det finns 

förklaringar och saker och ting går att lösa. 

 

Hanterbarhet  
Hanterbarhet handlar om individen känsla av att ha tillgång till olika resurser som finns till 

hands. Individen behöver veta vilka som kommer att finnas till hjälp och stöd vid mötet av olika 

krav som ställ. Det kan vara vänner, kollegor eller någon att lita på som finns tillgängliga för 

individen. Vid stark känsla av hanterbarhet är risken liten att falla offer för martyrskap, känsla 

av maktlöshet inför yttre omständigheter eller att ha blivit orättvist behandlad.  

 

Meningsfullhet 
Meningsfullhet handlar om graden av motivation och är en motivationskomponent. Det som 

individer haft känslomässig koppling till, eller varit starkt engagerade i känslomässigt och 

kognitivt är det som skapar meningsfullhet och motivation. Det är ofta händelser som varit 

utmaningar värda att investera i känslomässigt och med engagemang. Grunden i känslan av 

meningsfullhet handlar om i vilken utsträckning individen känner att livet har en känslomässig 

innebörd. Det i sin tur innebär att en del av de bekymmer och krav som ställs är värda att satsa 

sin energi på. Vid svåra problem söker individen mening med problemet och försöker göra sitt 

yttersta för att med värdighet klara situationen. Sammanfattningsvis kan KASAM beskrivas 

som att ”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta krav som dessa stimuli ställer 
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på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang” 

(Antonovsky, 2005, s. 46). 

 

Kritik mot KASAM  
Tomas Kumlin (1998) kritiserar Antonovskys teori och anser att Antonovsky har fastnat i en 

normalvetenskaplig sociokulturell förklaringsram och att han korrumperar sina egna insikter.  

Även andra kritiska synpunkter riktas mot KASAM. En del av denna kritik riktas mot synsättet 

att en människas KASAM är svårföränderligt ju äldre människan blir. Töres Theorell (1998) 

skriver att ”Det allvarligaste med användningen av KASAM-empirin är att den är kopplad med 

Antonovskys ganska pessimistiska syn på människans möjlighet att förändra sig” (s.77). 

Theorell skriver även att han tycker att KASAM är överreklamerat och vilar på en 

deterministisk livssyn.  Kristoffer Konarski (1998) skriver att Antonovsky gick alldeles för 

långt när han försökte förklara uppkomsten till KASAM och att den förklaringen inte skulle 

klara en granskning. Han skriver vidare att dessa hypoteser kräver att de prövas med god 

metodik i kritiska studier för att de ska kunna ses som vetenskaplig sanning. Trots dessa 

invändningar väljer jag att använda mig av Antonovskys arbete i min uppsats. Kritiken som 

handlar om determinism och brist på vetenskaplig evidens är förstås viktig, men i det 

pedagogiska sammanhanget, där skolans miljö och arbetssätt ska anpassas efter elever med 

autismspektrum, anser jag likväl att Antonovskys begrepp och dess bakomliggande förklaringar 

erbjuder en bra teoretisk utgångspunkt när jag ska analysera och förstå de intervjuade flickornas 

berättelser.   

 

Kort introduktion av autismspektrum 
 

Autism innebär att individen har svårt med exekutiva funktioner (planera, organisera), central 

koherens (att använda sig av sammanhang för att skapa mening) och mentaliseringsförmågan 

(theory of mind, förmågan att tillskriva sig själv och andra mentala tillstånd som att tänka, tro 

m.m.) (Jacobsson & Nilsson, 2011). I diagnoskriterierna från American Psychiatric Association 

används termen autismspektrumstörning (autism spectrum disorder) för såväl autism som 

Aspergers syndrom från och med maj 2013. Termen Aspergers syndrom tas bort.   

Det som skiljer diagnoserna autism och Aspergers syndrom är språket och den generella 

intelligensen menar Jakobsson & Nilsson (2011). Andra symtom som beskriver Aspergers 

syndrom är enligt Jakobsson & Nilsson (2011) kvalitativt nedsatt förmåga till sociala 

interaktion, begränsade repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter. 
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Barn med Aspergers syndrom ska inte ha haft språkförsening i tidig ålder men har dock 

svårigheter med att tolka det ickeverbal kommunikation som kroppsspråk, gester, miner och 

tonfall fortsätter Jakobsson & Nilsson (2011). 

 

Jag väljer att kortbeskriva förmågorna central koherens, mentaliseringsförmågan, avvikande 

perception och exekutiva förmågor eftersom de är centrala begrepp inom diagnosen 

autismspektrum. Jag kommer att knyta an till dessa förmågor i min redogörelse för resultat och 

analys nedan.   

 

Svårigheter med social interaktion 

Den viktigaste av kriterierna för diagnosen autism är den nedsatta förmågan att interagera 

socialt vilket är ett kännetecken för individer med autism. Andra kriterier som nämns är den 

bristande förmågan till social och emotionell ömsesidighet och oförmågan att knyta kontakter 

med kamrater (Attwood, 2011). 

 

Central Koherens 

Människans förmåga att utifrån olika delar försöker se en helhet, ett sammanhang (Gillberg, 

1999). Individer med autismspektrumstörning har ett annorlunda sätt att bearbeta information. 

Fokus ligger oftast på detaljer snarare än gestalter och helheter. Detaljerna tenderar få stort 

utrymme. Individen har svårt att se kontexter eller bakomliggande mening och har svårt att se 

sammanhang (Attwood, 2011).  

 

Mentaliseringsförmågan - Theory of mind 

Gillberg (1999) skriver att förmågan att kunna förutse andra människors handlingar bl.a. 

handlar om att förstå och förklara andras beteenden. Även förmågan att läsa av andra 

människors sätt att tänka, känna, mena och önska kallas för mentalisering. Denna förmåga är 

kraftigt nedsatt hos individer med autismspektrum. Denna förmåga benämns även som theory 

of mind (Attwood, 2011) Även om dessa förmågor är kraftigt nedsatta innebär det inte att en 

individ med autismspektrum inte kan känna med eller för en annan individ. Vi har ett stort 

behov av att ha en fungerande förmåga inom theory of mind för att kunna hantera socialt sampel 

med andra (Attwood, 2011). 
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Avvikande perception 

Gillberg (1999) menar att det är mycket vanligt förekommande med perceptionssvårigheter. 

Gillberg (1999) nämner svårigheter kopplade till överdriven ljudkänslighet, avvikande 

reaktioner för smak och lukt. Det är också vanligt med taktila perceptionssvårigheter och 

avvikelser. Gillberg (1999) skriver att tidiga symtom på autism är bl.a. avvikande perception. 

Individen kan visa oväntade eller märkliga beteenden kopplat till t.ex. ljud, ljus, lukt, beröring, 

kyla och värme med mera.  

 

Exekutiva funktioner 

De funktioner som vi behöver för att kunna planera, organisera, strukturera, se helheter m.m. 

kallas för exekutiva funktioner (Attwood, 2011). Även tidsplanering ingår i de exekutiva 

funktionerna (Jakobsson & Nilsson, 2011). Gillberg (1999) skriver att motivation, 

impulskontroll och känslan av inre tid också ingår i de exekutiva funktionerna som är starkt 

nedsatta inom autismspektrum.  

 

Metod 

Jag vill med min uppsats ta reda på hur flickor med autismspektrum tänker om sin skoldag och 

vad som är viktigt för att vara en bra lärare i relation till dessa elever.  Jag valde att intervjua 

flickorna var och en för sig. Den valda metoden för studien är semistrukturerade intervjuer som 

genomförts vid en och samma gymnasieskola. De medverkande i studien har varit flickor med 

diagnosen autismspektrum.  

 

Insamlade data består av fem kvalitativa intervjuer med elever på en gymnasieskola i en 

mellanstor kommun. En lärare kontaktades på den aktuella skolan som kontaktperson för att 

söka informanter. Kontakten skedde dels via mejl sedan telefonkontakt och slutligen ett möte. 

Vid mötet diskuterades antalet informanter. Läraren berättade att hen varit i kontakt med rektorn 

om undersökningen. Rektorn godkände att kontakt togs med elever som informanter till 

undersökning. Rektorn menade att undersökningen kommer mycket lägligt i deras 

verksamhetsutveckling. Frågeställningen som ligger till grund för undersökningen är ett 

utvecklingsområde för skolan. Samtyckesbrevet mejlades till läraren. Läraren vidarebefordrade 

samtyckesbrevet till vårdnadshavare för omyndiga. De elever som var myndiga fick själva ta 

del av brevet. Breven samlades in efter underskrifter.  
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Intervjuerna bokades in med hjälp av kontaktläraren. Intervjuguiden skickades till samtliga 

informanter för att de skulle få förförståelse inför intervjun. När information ges till informanter 

i samband med samtycke skapas dilemma kring hur mycket informations om ska delges och 

när. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015) skriver att det handlar om en balansgång 

utifrån för mycket information som kan skada resultatens tillförlitlighet samtidigt som kunskap 

som skulle kunna förbättra villkoren för en större gemenskap skulle kunna presenteras. Jag 

valde att i brevet anstränga mig för att ge en förförståelse utifrån att min kunskap om individer 

med autism behöver just detta för att kunna hantera situationen på ett bra sätt.  De fem 

intervjuerna delades upp på två dagar. Första dagen genomfördes tre intervjuer och den andra 

dagen genomfördes de resterande två intervjuerna. Intervjuerna genomfördes i lokaler på skolan 

som var väl kända av eleverna. Lokalen var i nära anslutning till elevernas lektionslokaler för 

att undvika långa transporter som kan vara en anledning till att elevernas energi tar slut.  

Intervjuerna varade mellan 30 till 45 minuter. Intervjuerna var bokade och genomfördes med 

hänsyn till vilka lektioner eleverna hade och även med hänsyn till om det var rast eller lunch. 

En av eleverna var ledig den dagen intervju skulle genomföras men valde att delta utifrån eget 

intresse.  

Jag använde mig av databaser som swepub, eric och libris vid sökning av artiklar och 

avhandlingar. Sökandet pågick under februari och april 2019. 

 

Undersökningsmetod 

Empirin består av semistrukturerade intervjuer. Den kvalitativa forskningen brukar inrikta sig 

mer på ord jämfört med den kvantitativa metoden som inriktar sig mer på siffror menar Bryman 

(2011). Den semistrukturerade intervjun fokuserar på den intervjuades ståndpunkter och 

intervjun bör tillåtas röra sig i olika riktningar för att fånga upp intervjupersonens upplevelser 

medan intervjun inom den kvantitativa forskningen speglar forskarens intressen menar Bryman 

(2011). Det finns en stor frihet för intervjuaren att avvika från intervjuguiden och att ställa 

följdfrågor. Det råder en stor flexibilitet inom den semistrukturerade intervjun för intervjuaren 

att följa den intervjuades svar. Intervjuaren strävar efter att få så fylliga svar som möjligt inom 

den semistrukturerade intervjun fortsätter Bryman (2011). Denna flexibilitet tillåts inte inom 

den strukturerade intervjun. Validitet och reliabilitet skulle ifrågasättas om det skulle 

förekomma förändringar inom de standardiserade momenten menar Bryman (2011). Kvale & 

Brinkman (2014) skriver att den semistrukturerade forskningsintervjun utgår från 

undersökningspersonens horisont och synvinkel. Förståelse för undersökningspersonens syn på 
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världen är det centrala menar Kvale & Brinkman (2014). Den semistrukturerade intervjun är 

vanlig inom den kvalitativa forskningen enligt Bryman (2011) och är den metod som använts i 

studien. En intervjuguide med specifika områden som bör täcka upprättas, och frågorna kan 

ställas i varierad ordning. Följdfrågor kan tillkomma beroende på informantens svar (Bryman, 

2011). Därefter transkriberades samtliga intervjuer som var inspelade på mobilen. Efter timmar 

av arbete med transkribering var det dags för kategorisering av intervjuerna.  

 

Urval 

Eleverna som ingår i studien går på en gymnasieskola i en större mellansvensk kommun. Skolan 

är speciellt anpassad för elever med autismspektrumtillstånd. Det var ett medvetet val att 

kontakta denna skola. Dels för att jag hade kontakt med en lärare på skolan men även för att få 

tillgång till så många informanter som möjligt och eftersom urvalet av informanter skulle vara 

flickor diagnostiserade med autism. Detta underlättade mitt arbete utifrån att ha tillgång till 

informanterna i samma lokaler och att det fanns möjlighet att samordna intervjuerna till ett fåtal 

dagar.  

I tabellen nedan presenteras informanterna vars namn är fingerade.  

ID Åk 

Elev 1 Maria Åk 3 

Elev 2 Greta Åk 3 

Elev 3 Matilda  Åk 1 

Elev 4 Sara  Åk 3 

Elev 5 Moa Åk 1 

 

Målinriktat urval 

Urvalet av i informanter i studien beskrivs av Bryman (2011) som ett målinriktat eller målstyrt 

urval. Innebörden av målinriktat urval enligt Bryman (2011) är att forskare väljer informanter 

som kan tänkas svara på problemformuleringen. Bryman (2011) skriver att det målinriktade 

urvalet handlar om att försöka skapa en överensstämmelse mellan forskningsfrågorna och 

urvalet. Enkelt beskrivet, individer som passar in på forskningsområdet. Bryman (2011) skriver 

att det inom den kvalitativa forskningen kan uppstå problem med att från början veta hur många 

som behöver intervjuas innan det blir en teoretisk mättnad. Bryman (2011) menar också att det 

dessutom kan komma att visa sig att forskaren med kvalitativ ansats behöver intervjua 

ytterligare individer som inte var tänkt från början. 
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Intervju med barn 
Donna Eder och Laura Fingerson (2002) menar att en viktig aspekt när unga respondenter 

engageras i vetenskapliga studier är att ge dem egna röster för sina tankar, snarare än att vuxna 

tolkar ungas liv. Barn är en missgynnad och svagare grupp inte enbart på grund av ålder utan 

även den samhälleliga position de har att vara granskade och inte granskare. Intervjuare behöver 

vara inkännande för denna maktbalans.  Det kommer alltid vara en obalans i status mellan vuxna 

och barn som intervjuas utifrån social status, ålder, kognitiv utveckling, psykologisk mognad, 

förvärvad och socialt ansvar. Barn har ofta uppfostrats att lyssna på, respektera och underkasta 

sig vuxna. De är omgivna av vuxna i form av lärare, vårdnadshavare, släktingar och vuxna 

vänner som alla har makten att fostra barnet. Det är viktigt att få en så naturlig kontext i 

intervjusammanhanget som möjligt och få barnet att delta i samtalet och att skapa ett 

sammanhang där maktförhållandena minimeras. Oavsett hur man gör uppstår maktskillnader 

mellan vuxna och barn. Forskare som närmar sig ungdomar och vill göra en bra intervju kan 

dels göra observationer i befintlig miljö och även informella intervjuer innan den formella 

intervjun för att få tillgång till den språkliga kontext ungdomar befinner sig i skriver Eder & 

Fingerson (2002). Jag har utgått från det som Eder & Fingerson (2002) skriver. Jag valde så 

långt det var möjligt att skapa så lite oro som möjligt. Jag gjorde en bedömning att vara i 

skolmiljön som utgör en del av deras naturliga kontext med en miljö som är bekant med både 

vuxna och skolkamrater.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Jag har i min studie utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer. 

I de fall där informanterna är minderåriga har ett samtyckesbrev skickats hem till informanters 

vårdnadshavare i övriga fall har de myndiga eleverna själva fått ta del av samtyckesbrevet.   

Informationskravet är uppfyllt utifrån samtyckesbrevets innehåll. I brevet framgår syftet med 

uppsatsen och på vilket sätt undersökningen / intervjun kommer att genomföras. Det framgår 

tydligt i innehållet att det är frivilligt att delta och att det när som helst går att avbryta sitt 

deltagande utan att förklara varför. Informanten har rätt att vara med att bestämma var och när 

intervjun ska ske. Det råder inte heller något beroendeförhållande mellan informant och 

forskare och de har inte haft kontakt med varandra tidigare. Nyttjandekravet är uppfyllt genom 

att all data som samlas in kommer att behandlas med stor konfidentialitet och efter 

undersökningen kommer data att förstöras och transkriberingar att raderas. All information 
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kommer endast att användas i forskningssyfte för uppsatsen. I brevet framgår att de som deltar 

samt vårdnadshavare erbjuds att ta del av undersökningens resultat. 

Samtyckeskravet uppfylls genom det brev som i förhand skickats till vårdnadshavare för 

informanter. Vid starten av intervjun tillfrågades informanterna om deras medgivande till att 

spela in och information ytterligare om att deltagandet är frivilligt. Den tilltänkta gruppen är 

över 15 år men till viss del över 18 år. Brevet om samtycke skickas till alla informanter och 

deras vårdnadshavare eftersom undersökningen är av etiskt känslig karaktär.  

Konfidentialitetskravet är uppfyll genom att namnen på de intervjuade är fingerade och namn 

på skola och kommun har uteslutits ur resultaten.  

 

Resultat 

Nedan redogörs för resultaten från intervjuerna. Det sker utifrån fem tematiska kategorier som 

jag tagit fram under bearbetningen av empirin. Vid noggrann läsning av samtliga transkriberade 

intervjuer framkom gemensamma kategorier. Dessa baseras på områden som återkommande 

nämndes av samtliga informanter och uppfattades som viktiga av informanterna. De kategorier 

som framkommit är: lärmiljön med underrubriker som gruppstorlek och byten av klassrum. 

Därefter kommer kategorin skolämnen med underrubriker som idrott. Sedan kommer kategorin 

tiden i skolan med underrubriker håltimmar och rast. Sedan presenteras kategorin läraren och 

sist är psykisk ohälsa och frånvaro. Jag har valt att i presentationen av resultaten återge 

intervjucitaten i läsbar form. Kvale & Brinkman (2014) skriver att citat bör återges i 

skriftspråklig form för att underlätta för läsaren. Namnen i citaten är de som anges i tabellen 

ovan. 

 

Lärmiljön 

Nedan kommer jag att presentera vad flickorna berättat om sin lärmiljö.  

 

Klasstorlek 

Flickorna berättar enhälligt om lärmiljöns många delar som påverkat dem negativt och som 

varit en av många anledningar till att det blivit svårt att vara i skolan. De lyfter även fram vad 

som varit positivt för deras utveckling. När vi satt i intervjusammanhangen berättade flickorna 

dels om sina tidigare erfarenheter från tidigare skolor men även erfarenheter från nuvarande 

skola. De berättar att storleken på klasser varierat mellan skolor och årskurser och att det varit 

stökigt och oroligt vilket påverkat dem alla negativt. Matilda berättar: ”först och främst så var 
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det alldeles för mycket folk” vilket även Sara instämmer i: ”jag gick i en ganska stor klass som 

var jobbig” och även Moa: ”jag hade en rätt stökig klass”.  Greta instämmer: ”Olika lektioner 

kan det vara olika stora grupper och det kommer in andra elever från andra grupper. Det blir 

jobbigt och rörigt”.  

 

Ljus- och ljudmiljö 
Det var inte bara den stora gruppen eller att det var stökigt som gjorde att det blev jobbigt i 

skolmiljön. Maria berättar i intervjun om andra aspekter i lärmiljön som kan skapa oro:  

 

”… framförallt tror jag att det är det här med lysrör som vi har här. Det är ett väldigt skarpt ljus och 

det gör mig stressad helt enkel. Sen tycker jag att oljud och bakgrundsljud liksom bakgrundsljud 

som  tjatter kan vara jobbigt. Med stökiga klasser som var väldigt stort distraktionsmoment och allt 

det andra var det inte konstigt att jag blev väldigt trött väldigt fort” (Maria). 

 

Byten av klassrum 

Vi fortsatte att prata om skolans lärmiljö under intervjuerna och något som hör till vardagen i 

skolan är att byta klassrum och möta fler lärare. Detta moment är inte lika enkelt för alla. Greta 

berättar att det var en av orsakerna till att hon blev trött. Mycket energi gick åt till dessa byten 

som upplevdes oklara. Att orientera sig i en miljö med mycket elever var krävande för Greta: 

 

”På min tidigare skola var vi tvungna att byta klassrum ofta och jag var oftast osäker på var jag 

skulle vara men jag gick alltid med en kompis och helst gick jag med hela klassen för om vi alla 

gick fel då innebar det vi alla fått fel information och att det inte var jag som hade fel” (Greta). 

 

 Orienteringen i skolans lokaler som hör till vardagen och som andra tar för givet kan upplevas 

som övermäktigt. 

 

”Oftast när jag kom till nya klassrum behövde jag kolla runt och det blev oftast väldigt jobbigt. Det 

tog energi och nu när man inte behöver springa runt och byta rum är det mycket lugnare” ( Moa).  

 

Moa behövde alltid skanna av varje nytt klassrum. Hon behövde varje gång utsätta sig för att 

läsa av var hon skulle sitta och hur det såg ut i klassrummet. Det gick åt mycket energi varje 

dag för att kunna vara i skolan. Även Sara bekräftar att det blev jobbigt att orientera sig.  

 

”Jag blev trött av stora klasser och av att gå till olika klassrum och olika lärare. Gå till korridoren 

och hämta böcker i skåpet. Jag var tvungen att umgås” (Sara).  
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Det som Sara nämner i slutet, att hon behövde umgås, är något som de som inte har autism inte 

nödvändigtvis ens reflekterar över. Dessa byter några ord med olika människor och hälsar utan 

större eftertanke till höger och vänster. Vi pratade om detta under intervjun och Sara menar att 

det är inte så att hon inte ville umgås. Hon behöver och tycker om att umgås med andra, men 

att hon behövde göra det i den vardag och skolmiljö hon befann sig i blev övermäktigt.  

 

Studiemiljö 
Flickorna beskriver i sina berättelser att de har kommit till skolan för att studera. Samtliga var 

studiemotiverade och hade ett mål med sina studier. Någon ville fortsätta studera. En annan 

ville enbart få en gymnasieexamen. Vi pratade om skolan och lektionen och jag frågade om hur 

en bra lektion kunde vara. Matilda svarar:  

 

”En bra lektion är när det inte finns störningsmoment. Typ elever som avbryter läraren och läraren 

får avsluta att lära. Om någon pratar irrelevanta saker så att läraren behöver göra så att den får säga 

till att vara tyst eller ta ner mobilen. Då blir jag arg för att då tar de eleverna tid från mig att lära mig 

grejer och jag går i skolan för att lära mig grejer. Och när det finns störningsmoment då blir jag arg 

och tänker att då kan jag lika gärna gå hem och plugga” (Matilda).  

 

Matilda är mån om att få lära sig i skolan. Hon vill att alla ska vara lika engagerade som hon. 

Det gäller både hennes lärare och klasskamrater. Matilda vill att läraren ska ägna sig åt att lära 

henne nya saker och inte hålla på att korrigera andra elever om småsaker som mobilen. Om 

Matilda inte får en lärande situation känner hon att det är meningslöst att vara i skolan.  

 

”Jag har aldrig haft svårt för skolarbete utan det är allt annat runt omkring och höra till och…”  

(Maria).  

 

Maria säger att hon upplever svårigheter med lärmiljön i skolan. Även Maria berättar i intervjun 

att hon kommer till skolan för att plugga och genomföra sina uppgifter. Hon vill inte ta rast i 

onödan utan vill hellre göra klart sina uppgifter. Maria styr själv när hon tar rast. Maria är 

medveten om att det är de sociala relationerna som är hennes svårighet. Hon upplever att det är 

svårt att förstå vad som förväntas av henne i de sociala sammanhangen. Hon sitter i korridoren 

utanför klassrummet. Där är det lugnare och där finns inga lysrör som gör det jobbigt för henne. 

Här framkommer det en för flickorna gemensam bild kring lärmiljön som problematisk vilket 

påverkar flickors möjligheter att vara i skolan och studera. 
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Skolämnen 
Det ämne som flickorna lyfter gemensamt är deras upplevelser av kursen Idrott och hälsa. Idrott 

och hälsa är en kurs som äger rum i en miljö som kan uppfattas rörig, högljudd och svår på 

olika sätt. Trots detta beskriver samtliga flickor att idrotten på nuvarande skola har varit det 

ämne de fått en annan upplevelse kring. De berättar enhälligt att de i princip inte tyckt om Idrott 

och hälsa tidigare. De har haft frånvaro. En av flickorna berättar att hon satte i system att 

glömma kläder för att slippa delta. Ibland skickade lärare hem henne för att hämta kläder vilket 

gjorde att hon gick hem och inte kom tillbaka.  

 

”Jag tycker mycket mer om idrotten här än på min gamla skola. Det är inte lika mycket bollsport. 

Mest en massa hinderbanor. Sen brukar alla försöka vara med. Man måste inte heller vara bäst på 

allting. Så länge man försöker. För jag brukar oftast säga att jag inte kan. Då brukar idrottsläraren 

säga att egentligen kan jag men att jag bara säger så. På min gamla skola var det så att det alltid var 

killarna som ville vinna men här känns det inte lika viktigt med att vinna. Att det mera är att man 

har roligt.” (Moa) 

 

Moa har en känsla av att det är kul och viktigt att vara med på idrotten. Hon uppfattar att alla 

är med och gör sitt bästa. Det handlar inte heller om vem som är bäst utan alla är där och gör 

sitt bästa. Maria säger att hon känner att läraren tror på henne och stöttar henne. Självklart finns 

fler ämnen på flickornas schema. De andra ämnena är mer av teoretisk karaktär och studeras 

mer vid den enskilda arbetsplatsen eller vid ett runt bord som står i klassrummen där ett fåtal 

elever samlas för att diskutera uppgifter gemensamt. En av flickorna berättade att hon inte alltid 

bidrog med något vid dessa gemensamma tillfällen men hon ansåg att det var ett lärande tillfälle 

för henne när hon lyssnade på hur de andra eleverna resonerade. Uppgifterna i de andra ämnen 

som svenska, matematik var ofta väl planerade så det bara var att följa planeringen och göra 

uppgifterna. Oftast var detta enskilt arbete vilket var gemensamt för alla flickorna. De var enade 

i att detta ofta var lätt att genomföra. Det som kunde påverka insatsen för uppgiften negativt 

var om man inte var särskilt intresserad av ämnet. Det som samtliga flickor tog upp var att långa 

föreläsningar eller genomgångar kunde vara jobbiga att hänga med i. Någon menade att det var 

bra när läraren gjorde en kortare summering av föreläsningen eller att man som elev fick tillgång 

till anteckningar att läsa i efterhand.  
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Tiden i skolan 
Intervjun går vidare till att behandla tiden i skolan utifrån händelser som inträffar i schemat. 

Det kan vara håltimmar eller inställda lektioner och på vilket sätt det upplevs av flickorna. De 

berättar att på nuvarande skola förekommer varken inställda lektioner eller håltimmar. Det 

kommer alltid en lärare och ansvarar för lektionen. Men Maria berättar att på tidigare skola 

förekom det ofta. Det kunde vara att Maria hade en lektion på förmiddagen och inget förrän 

efter lunch. Detta blev problematiskt för Maria. Dels för att det kom tid som inte var planerad 

och dels för att skolans lokaler inte var anpassade för att eleverna skulle kunna vara kvar.  

 

”Man ville ju inte bara sitta på skolan. Det fanns ju ingen plats att vara på i skolan för det var så litet. 

Då åkte jag hem men det blev ofta att jag inte kom tillbaka” (Maria).  

 

Maria upplevde att det var jobbigt med egen tid på skolan. Det blir meningslöst och svårt att 

bara vara i skolan. Miljön är begränsad och inte anpassad för att stanna kvar i skolan. 

 

Läraren 
Det som berörs på slutet av intervjuerna är lärarrollen. Vi samtalar om på vilket sätt läraren är 

viktig. Flickorna pratar enhälligt om vikten av bemötandet av lärare.  

 

”Jag har haft bra lärare. En bra mentor på högstadiet. Hon lärde inte ut som om vi var dumma i 

huvudet. Hon förberedde mig för gymnasiet” (Matilda).  

 

Emma beskriver andra positiva förmågor hos lärare hon mött och säger: ”hon var snäll, jag 

träffar henne fortfarande för hon är min kontaktperson, hon läraren”.  Emma upplevde att 

hennes lärare gav henne tid och såg henne. Utifrån flickornas berättelser tillskrivs läraren ett 

stort ansvar att kunna bemöta och se eleven, flickorna i studien. Det blir ytterst tydligt när jag 

intervjuar Maria som sätter ord på det på följande sätt:  

 

”Jag önskade att någon faktiskt hade kollat med mig i sexan hur jag faktisk mådde. Det var tydligen 

uppenbart att jag inte mådde bra. Jag hade destruktiva relationer. Det var väldigt mycket som var 

jobbigt. Jag hade en jobbig social situation hemma just då. Lärare har inte den tiden att kolla med 

alla elever. Allting cirkulerar kring utbildningen. Man glömmer bort att elever är människor och det 

fanns ingen som kände att det är min uppgift att fråga hur Maria mår. ”Jag kände inte att det var 

någon som tog sig an det ansvaret. Dels ska läraren se den enskilda eleven men även vara läraren 

som undervisar i klassrummet. ” (Maria)  
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Lärare ska se eleverna men läraren ska också vara en god pedagogisk ledare i 

klassrummet. Läraren ska kunna lära och förklara. 

 

”Det är viktigt med pedagogiska lärare. Om jag ställer en fråga då behöver de ge mig tid att lära 

mig. Om jag ber att de ska berätta igen då behöver de berätta så att jag förstår. Jag hade en lärare 

som skulle introducera ett nytt område och jag förstod inte. Jag bad henne hjälpa mig men då blev 

hon stressad av alla andras frågor och då blev jag ledsen för att jag inte fick hjälp att förstå så jag 

kunde få mina höga betyg. Bara att jag vet om att dom finns och kan hjälpa mig så kan jag bli 

motiverad att lära. Men visar de att de inte är motiverade då kan jag också skita i det. Ledarskapet i 

klassrummet är viktigt. Flummiga lärare, lärare som inte följer struktur är inte bra. Jag hade en lärare 

i fysik. Mina kompisar berättade att de hade frågat henne om hon hade någon struktur för lektionerna 

och då hade hon svarat att hon inte hade det utan körde lite som hon kände för och de lektionerna 

skulle vi träna inför prov och annat. Det fanns ingen logik och jag blev arg. Då blir jag stressad för 

jag vet att jag kan få bra betyg. Jag vill ju visa vad jag kan” (Matilda).  

 

Matilda behöver en trygg och lugn lärare som behärskar sitt uppdrag. Enligt Matilda ska 

uppdraget innehålla kunskap om ämnet som undervisas om men även kunskap om hur en 

lektion ska planeras och struktureras. Läraren ska också vara en trygg ledare som låter eleverna 

komma i tur och ordning och kan hantera en hel klass med olika behov. Läraren ska också 

kunna bedöma Matildas förmåga att klara av olika nivåer och utmana Matilda mot högre betyg. 

Detta skapar motivation för Matilda att lära. Matilda behöver ha förberedelse för vad som 

kommer att hända på lektionerna och varför. Utan det finns inget inte sammanhang för vad som 

ska bedömas och Matilda är i skolan för att få betyg. Vid betygssättning i så gott som alla 

teoretiska ämnen kräver att elever ska kunna bland annat analysera och reflektera. Inför de 

uppgifterna krävs att eleven har mentaliseringsförmåga.  

 

”De andra säger att skolan är svårare för oss med autism. För mycket handlar om att nyansera och 

analysera och dra slutsatser och det är ju det jag har svårt med. Det handlar inte så mycket om 

faktatexter” (Greta).  

 

Maria har under det senaste året fått insikt i hur hennes läsförståelse fungerar. I kunskapskraven 

för kursen i svenska förväntas det att elever ska kunna läsa mellan raderna.  

 

”Författare gillar att beskriva situationer från olika vinklar man berättar lite här och lite där och de 

berättar om hur det ser ut och så ska man få någon slags bild av det som händer och av någon 

anledning så lägger jag ihop bilderna fel och ett litet fel blir så stort det bara växer och växer och till 

slut så förstår jag ingenting. Jag har liksom grundläggande svårigheter med att lägga ihop helt löjliga 
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texter. Jag har inte samma bekymmer med faktaböcker. Det är skrivet annorlunda. En sak som blev 

tydlig var att jag tolkar saker väldigt bokstavligt ibland väldigt ofta” (Maria).  

 

Även Maria har insikten i att faktatexter är det som hon kan hantera och förstå. Hon blir 

omotiverad att läsa skönlitteratur eftersom hon under senare tid förstått att hennes förmåga att 

göra analyser av den lästa boken inte varit den korrekta analysen. Däremot när det handlar om 

att argumentera känner Maria att hon behärskar det.  

 

”Kursen innehåller ju mycket att argumentera och så och jag vet att många här har svårt med det just 

för att det är öppna frågor och så. Men jag har alltid haft ganska lätt med det. Så att jag om jag bara 

får, det handlar mer om att förstå. Om man kan säga något smart om det så får man bra betyg” 

(Maria). 

 

Psykisk ohälsa  
Inledningsvis av varje intervju och oberoende av varandra berättar flickorna om långvarig 

psykisk ohälsa som lett till långvarig frånvaro från skolan. Perioden för frånvaron har varit 

under högstadiet.  

 

”Jag var mycket sen till skolan och mycket psykiska bekymmer. Men sen så blev det, alla tänkte att 

jag mest var tonåring och att man behövde lämna mig i fred. De tolkade det på ett annat sätt kanske 

än vad dom skulle ha gjort säger Maria”. Större delen av tiden på högstadiet var jag borta. Det här 

med psykisk ohälsa skulle kunna avhjälpas om det fanns rätt stöd och rätt anpassningar så tror jag 

att det skulle kunna undvikas. Mycket lidande skulle kunna undvikas” (Maria).  

 

Maria upplevde att hennes omgivning både skola och vårdnadshavare inte riktigt hade tagit 

henne på allvar och förstått hennes problem och behov. Hon upplevde att ingen förstod henne. 

Maria önskar att det funnits mer kunskap både hos föräldrar och skolan om psykisk ohälsa för 

att kunna möta hennes behov. Sara berättar i intervjun att hon pratade med personal på skolan 

och hon fick gå i en liten undervisningsgrupp för att fortsätta gå till skolan. Elever tillhörde den 

gruppen under sex veckor för att sedan gå tillbaka till sin ordinarie klass vilket även gällde Sara. 

Men när det blev dags för Sara att avluta i den lilla gruppen blev det inte bra för Sara: ”Sen gick 

jag tillbaka till skolan och då blev det att jag inte gick alls till skolan”. Sara insåg att 

undervisningen i den stora klassen, hennes vanliga klass inte fungerade så bra för henne. Hon 

blev stressad och trött hela tiden i den stora klassen. Sara ville fortsätta med skolarbetet men i 

ett annat sammanhang. Greta beskriver liknande erfarenheter:  
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”Jag hade en lång period av frånvaro från åk 8 när jag gick i väggen som jag själv vill säga. Jag hade 

mycket ångest och depression. Jag hade kontakt med BUP och mellanvårdsteamet som hjälpte mig 

till skolan” (Greta).  

 

Greta berättar att hon lider av en fobi om att alltid göra rätt och den var värre när hon var yngre. 

Greta hade även fobi kopplat till öppna dörrar i skolan. Den öppna dörren gjorde att hon inte 

visste om hon skulle vara i klassrummet eller inte. Hon upplevde att hon inte fick något stöd i 

detta på skolan vilket ledde till hennes höga frånvaro på grund av trötthet och ångest. 

 

Analys  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur skolan kan bli hanterbar, begriplig och meningsfull 

för flickor med autismspektrum.  

 Jag ska med hjälp av det som Antonovsky benämner KASAM titta på resultatet samlat under 

de presenterade kategorierna; lärmiljö, skolämne, tid i skolan, läraren, och psykisk ohälsa. 

Resultaten under dessa kategorier förstås och analyseras med hjälp av Antonovskys 

komponenter tillhörande KASAM som benämns hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet. 

Inom kategorin lärmiljö behandlas områden som gruppstorlek, byte av klassrum, ljus- och 

ljudmiljö. Inom kategorin skolämnen behandlas Idrott och hälsa och andra teoretiska ämnen i 

skolan. Inom kategorin tiden i skolan behandlas håltimmar och raster. Tidigare forskning och 

teori ger stöd i att förstå resultaten.   

 

Studien visar att skolans lärmiljö som byten av klassrum, ljus- och ljudmiljö, men även 

studietiden, skolämnen och den fria tiden i skolan utgör utmaningar och skapar svårigheter för 

flickor med autism. Detta går i linje med tidigare forskning (Martin, 2016; Lindsay, Prolux, 

Scott & Thomson, 2014; McAllister & Maguire ,2012; Jennifer B. Ganz, 2007).  Antonovsky 

(2005) anser att det krävs en balans mellan de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet som ligger till grund för begreppet KASAM, känslan av sammanhang. Han 

anser att individer med god självkänsla upplever livet som begripligt, hanterbart och 

meningsfullt.  

 

Vid resultatsammanställningen kunde jag utläsa att samtliga flickor i studien berättar om dålig 

självkänsla och att skolmiljön utgjort en del som är där de misslyckats vilket har varit en av 

anledningarna till psykisk ohälsa och perioder av långvarig frånvaro. För att minimera den 
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psykiska ohälsa flickorna talar om behöver omgivningen vara mer förutsägbar och utan 

överraskningar. Flickor med autismspektrum möter många utmaningar eller som Antonovsky 

(2005) skriver inre och yttre stimuli när de möter lärmiljön i skolan. Dessa utmaningar behöver 

dessutom hanteras då det förekommer en avvikande perception hos individer med autism vilket 

handlar om att hantera ljud-, och ljusintryck på annat sätt skriver Gillberg (1997).  

 

Med hjälp av KASAMs komponenter hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet behöver 

flickor med autismspektrum få verktyg för att kunna hantera den utmaning och de svårigheter 

skolmiljön utgör. Det krävs att lärmiljön anpassas inom fler områden för att det ska bli 

hanterbart för flickor med autism.  Flickor med autismspektrum behöver få högre självkänsla 

vilket enligt Antonovsky (2005) leder till att de upplever att de själva kontrollerar sitt liv och 

dess händelser. Det jag tolkar in i de olika komponenterna när jag tittar på tidigare forskning 

och empiri är att behovet av en välstrukturerad verksamhet krävs med välplanerade lektioner 

och uppgifter som är lätta att förstå och genomföra i en förutsägbar miljö med olika reduceringar 

i ljud- och ljus. Om det finns en möjlighet att ha ett klassrum där eleverna har all sin 

undervisning och att det är läraren som kommer. Det klassrummet skulle kunna anpassas med 

de redskap som krävs med hänvisning till flickornas berättelser. Flickorna skulle kunna ha 

närhet till sina läromedel i detta egna klassrum. De skulle inte behöva förflytta sig mellan 

klassrum för att dessutom byta böcker i skåpet. Det skulle kunna minimera de sociala möten 

som är oundvikliga i den dagliga förflyttningen.   

 

Schemaläggaren på skolan skulle kunna se över att tillfällen för förflyttningar minimeras. 

Flickorna skulle lättare kunna finna möjligheter till återhämtning mellan lektionerna istället för 

att ägna den till ytterligare en förflyttning. Detta leder till begriplighet. För att vidare se de 

resurser som finns i ett klassrum i form av lärare, speciallärare och klasskompisar som kan 

finnas med och stötta vid behov leder till hanterbarhet. Det är den fasta gruppen som skapar 

trygghet. Dock finns det kurser som splittrar vardagen och gruppen men de tillfällena är 

minimerade i och med ett eget klassrum. I och med detta kan flickorna få redskap för att inte 

falla offer för att ha blivit orättvist behandlade t.ex.  

 

Min tolkning leder vidare till att lärmiljön inte blir lika sårbar som lärmiljö om komponenterna 

begriplighet och hanterbarhet är uppfyllda. För att kunna skapa meningsfullhet, den tredje 

komponenten, tolkar jag att flickor med autismspektrum behöver få känna motivation. 

Motivation till att komma till skolan och prestera. Flickorna berättade hur de vill komma till 
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skolan och hur de vill jobba med sina uppgifter och att lyckas med sina studier. Det behöver 

skapas arbetsplatser för de egna studierna men även för att ha möjlighet att delta i grupp på sina 

villkor och förutsättningar. Tiden i skolan vill dessa flickor ägna åt studier vilket de inte kan 

lösa helt självständigt. De berättar att lärare kommer och lotsar dem genom dagen.  

 

Det som skapar oro är den icke planerade tiden, håltimmar men även raster. För att kunna 

hantera den tiden tolkar jag att det behövs både begriplighet i form av struktur och ordning och 

hanterbarhet i form av stöd av resurser som kan stötta i situationen. Även komponenten 

meningfullhet krävs för att bibehålla flickors självkänsla. Det ska helt enkelt vara en 

känslomässig investering som leder till motivationen skriver Antonovsky (2005). Skolan kan 

inte vara kravlös och förebygga alla förändringar vilket gör det ännu viktigare att få flickor med 

autism att ha en stark KASAM. Min tolkning av anledningar till att flickorna drabbats av 

psykisk ohälsa kan vara en lägre grad av KASAM.  

 

Min tolkning är att de olika komponenterna inte har varit tillgodosedda. De centrala delarna i 

autism såsom central koherens, mentaliseringsförmåga, avvikande perception och de exekutiva 

förmågorna ställs på sin spets i skolans miljö. Att inte kunna se helheter och sammanhang inte 

kunna föreställa sig hur en skoldag skulle kunna se ut eller att kunna förutse lärare och elevers 

handlingar och att dessutom förstå och förklara deras beteenden. Svårigheter att ta in och 

förhålla sig till ljus- och ljud eller att inte kunna planera, organisera sin skoldag försvårar för 

flickor med autism att kunna klara av att vara i skolan.  

 

Studien visar även att det behövs kunskap om autism och bemötande av elever med autism och 

särskilt flickor med autismspektrum vilket också går i linje med tidigare forskning (Lindsay,  

Prolux, Scott & Thomson, 2014; Lee, 2017; Jenning & Greenberg, 2009). För att kunna göra 

skolans lärmiljö begriplig, hanterbar och meningsfull behöver all personal kunskap om 

autismspektrum och specifikt om flickor med autismspektrum eftersom forskning om flickor är 

under uppbyggnad Sproston, Sedgewick & Crane (2017) men även för att det är skillnad på 

pojkar och flickor med autismspektrum (Gould, 2017; Lindsay, Dean, Harwood & Kasari, 

2017).  

 

Genom att applicera de tre komponenterna i KASAM, på lärarens roll tydliggörs att det är en 

viktig och central roll. Det är lärarens roll att planera och strukturera den verksamhet som råder 

i klassrummet. Läraren behöver ha den ämneskompetens som krävs för att som flickorna 
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uttrycker att det ska motivera eleverna att lära.  Det är även lärarens uppgift att anmäla till rektor 

om inte den fysiska lärmiljön fungerar. Läraren kan även stå som en av de resurser som kan 

behövas för flickor med autism för att få kontroll över sin situation i klassrum. Att kunna skapa 

trygghet och studiero är en central del i vardagsarbetet för läraren.  Det är lärarens roll att göra 

skolan så pass viktig och värdefull att det är värt att göra den känslomässiga investering som 

Antonovsky(2005) beskriver och som krävs för att lyckas.  

 

Sammanfattning 

Jag har i min studie intresserat mig för hur skolan kan bli hanterbar, begriplig och meningsfull 

för flickor med autismspektrum på gymnasiet. Uppsatsens två frågor handlar om hur skolans 

miljö och lärare arbete kan anpassas för att kunna underlätta för flickor med autism.  

 

Med kunskap om de olika komponenterna och komponenternas relation till varandra kan man 

utifrån resultaten i uppsatsen i relation till de olika komponenterna dra slutsatsen att lärarens 

insatser utgör en central roll för att flickor med autismspektrum ska uppleva skolan som 

hanterbar, begriplig och meningsfull. Utifrån det Antonovsky (2005) skriver att komponenten 

meningsfullhet är den viktigaste komponenten utgör läraren en central roll som är en utgör en 

del av komponenten meningsfullhet genom att göra skolan till en plats värd att satsa på och 

vara motivationsskapande. Läraren som kan motivera till lärande genom att strukturera, 

planera och organisera undervisningen i en förutsägbar miljö med rimliga krav.  

 

För att inte ställa orimliga krav på skolan för att ordna skolsituationen för flickor med 

autismspektrum och för att skapa en möjlig chans för flickor med autismspektrum är det 

viktig att förstå sambanden mellan komponenterna. Det är inte en helt enkel uppgift för skolan 

att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för flickor med autismspektrum. Dels 

handlar det om skolan som fysisk lokal. Många skolor är äldre byggnader som inte lever upp 

till den fysiska lärmiljön. Den arbetsbelastning som råder bland lärare och bristen på utbildade 

lärare kommer läraruppdraget att fortsätta vara komplext. Skolor tvingas ta in obehöriga lärare 

som inte alls kan leva upp till den kompetens som efterfrågas i denna uppsats. Det kan i sin 

tur generera stressade elever vars självkänsla blir lidande.  

 

Skolans ansvar bör vara att försöka schemalägga den tid eleverna är på skolan för att så långt 

det är möjligt att undvika de håltimmar som upplevs som svåra för elever med 
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autismspektrum. Även perioder under läsåret, exempelvis när sommarlovet närmar sig, finns 

tendenser att kurser i olika ämnen av olika anledningar tar slut alldeles för tidigt vilket ställer 

till det för alla elever men framförallt elever med autismspektrum. Dessa håltimmar och 

inställda lektioner skapar enligt uppsatsens intervjuade elever stress och som Antonovsky 

(2005) skriver lägre känsla av KASAM, vilket i sin tur enligt Antonovsky (2005) leder till 

sämre självkänsla och ett sämre mående.  Komponenterna, hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet och relationen dem emellan borde genomsyra all planering av undervisning 

och annan aktivitet inom skolan som organiseras för att flickor med autismspektrum dels ska 

orka vara i skolan och dels prestera.  

Minns ni inledningsvis ”Det osynliga barnet” eller den osynliga flickan utan ansikte? Så länge 

som skolan inte kan anpassa och bidra med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till 

flickor med autismspektrum kommer ”de osynliga flickorna” förbli osynliga. Utifrån den 

kunskap som framkommit kan jag känna en tillförsikt till att det börjar skymta ett ansikte.  

 

Metodanalys 

Jag valde en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Jag var intresserad av att ta 

del av flickornas egna berättelser och även ha möjlighet att ställa följdfrågor vilket en 

strukturerad intervju inte ger möjligheter till. Det hade inte heller varit möjligt om jag valt 

enkätunderlag för min uppsats. Jag bedömde att risken för bortfall kunde vara alldeles för stor 

vilket är större vid enkätstudier skriver Bryman (2011). Jag bedömde att de inte skulle ta en 

enkät på samma allvar. Bortfall hade drabbat mina möjligheter att få tillräckligt med underlag 

för att kunna slutföra min uppsats.  

 

Svårigheten hade varit att komma in på en vanlig skola och be att få tillgång till flickor med 

diagnosen autismspektrum. I mitt fall hade jag kontakt med en lärare som är verksam på en 

skola med elever med bara diagnoser och främst autismspektrum. Det hade även varit svårt att 

hitta informanter inom min målgrupp med tanke på den kunskap jag har att flickor får sina 

diagnoser senare i livet.  

 

Kvantitativa forskare kritiserar den kvalitativa forskningen och menar att den är 

impressionistisk och subjektiv skriver Bryman (2011). Kritikerna hävdar att den kvantitativa 

forskningen bygger på forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som kan vara viktigt 

och att resultaten av den kvalitativa forskningen sällan går att generalisera till andra miljöer 
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skriver Bryman (2011). Trots den kritik som råder har jag valt den kvalitativa forskningen. 

Genom kvalitativa intervjuer når jag ett djup och en detaljrikedom som den kvantitativa 

forskningen inte kan ge. Flickornas egna ord ger oss kunskaper om hur det känns och upplevs, 

vilket gör att skolan lättare kan anpassa. Det målinriktade urvalet var en självklarhet eftersom 

min uppsats bygger på flickors erfarenheter. Det är svårt att intervjua barn och ungdomar. Det 

var en utmaning för mig att intervjua dessa unga flickor. Mina tidigare erfarenheter av samtal 

med flickor med autismspektrum jag haft som elever är inte enbart goda. Men dessa intervjuer 

var allt annat än mina tidigare sämre erfarenheter. Det var värdefulla och givande samtal.  

 

Tillförlitlighet 

Det finns viktiga kriterier för bedömning av samhällsvetenskapliga studier skriver Bryman 

(2011). De tre viktigaste är reliabilitet, replikation och validitet. Inom den kvantitativa 

forskningen används validitet och reliabilitet som begrepp men inom den kvalitativa 

forskningen används begrepp som tillförlitlighet, överförbarhet, trovärdighet och pålitlighet 

skriver Bryman (2011). Detta stycke behandlar studiens tillförlitlighet, överförbarhet, 

trovärdighet och pålitlighet.  

 

Tillförlitlighet handlar om ifall resultatet skulle bli detsamma om undersökningen skulle göra 

på nytt eller om påverkan av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser skulle ändra resultatet 

skriver Bryman (2011). I förestående studie intervjuas fem individer som funnits i ett särskilt 

sammanhang vid en särskild tid. Troligen skulle inte resultatet bli detsamma vid ett senare 

tillfälle.  

 

Trovärdighet enligt Thornberg & Fejes (2015) innebär i vilken grad forskaren varit systematisk 

och noggrann under forskningsprocessen. Bryman (2011) skriver att trovärdighet till resultaten 

handlar om forskningen utförts enligt regler som finns.  Den förestående studiens trovärdighet 

har hög grad av trovärdighet. De olika delarna i forskningsprocessen har genomförts noggrant 

och systematiskt och enligt regler.  

 

Överförbarhet handlar om ifall resultaten kan användas i andra sammanhang (Bryman, 2011). 

Kritik från den kvantitativa forskningen har riktats mot den kvalitativa forskningen i och med 

att resultaten från den kvalitativa forskningen inte är överförbara utanför undersökningsgruppen 

skriver Thornberg & Fejes (2015). Enligt den kvantitativa forskningen krävs obundna 
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slumpmässiga urval för att urvalet ska representera populationen. Kritiken avser statistisk 

generalisering. Inom den kvalitativa forskningen görs ostrukturerade intervjuer med ett litet 

antal individer i ett visst sammanhang och kritiken riktas mot att sådana resultat är omöjliga att 

överföra. Men som Bryman (2011) skriver handlar den kvalitativa forskningen om intensiva 

studier av en liten grupp eller av individer med gemensamma egenskaper vilket även 

eftersträvas inom den kvalitativa forskningen. Fokus på resultaten inom den kvalitativa 

forskningen utgörs därav unika kontextuella sammanhang och på meningen hos den verklighet 

som studerats.  Denna studie bygger på den kvalitativa forskningsmetoden och urvalet är 

begränsat till få individer i ett speciellt sammanhang. Syftet med studien är att öka kunskapen 

om hur skolan kan förbättra möjligheterna för att skapa hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet för flickor med autism på gymnasiet. Den till synes mest effektiva metoden för 

att möta syftet är semi-strukturerade kvalitativa interjuver med informanter som främst berörs 

och därmed också besitter detaljerad information och kunskap om frågorna.  

 

Pålitlighet avser att kvaliteten på forskningens alla faser ska kunna granskas alltifrån 

problemformulering, val av informanter och transkribering m.m. skriver Bryman (2011). 

Kunskapsbidraget i denna uppsats är utifrån det empiriska underlaget begränsat till enbart fem 

flickor med autismspektrum som intervjuats på en skola. Studiens tillförlitlighet skulle kunna 

utökas med fler kommuner och skolor över större delar av Sverige. Med stöd i teorin och 

tidigare forskning går ändå att säga att kunskapen har ökat kring hur skolan kan bli mer 

hanterbar, begriplig och meningsfull för flickor med autism på gymnasiet. Genom den 

kvalitativa ansatsen, genom semistrukturerade intervjuer där flickorna själva berättat i detalj 

om sin vardag. 

 

Fortsatt forskning 

Jag har i denna studie fokuserat på flickor med autismspektrum på en gymnasieskola. Den 

förstående studien skulle kunna vidgas till att omfatta fler gymnasieskolor i fler kommuner i 

Sverige för att kunna få en mer rikstäckande bild av skolsituationen för flickor med autism på 

gymnasiet. Den gymnasieskola flickorna gick på var en specialskola. Fortsatta studier skulle 

kunna riktas till den vanliga gymnasieskolan för att kunna ta reda på framgångsfaktorer och 

utmaningar för flickor med autismspektrumstillstånd. I den fortsatta forskningen skulle fokus 

även kunna vara flickor med autismspektrum tidigare i skolans lägre åldrar. Även forskning 

kring att utröna vilka skillnader som kan uppstå mellan pojkar och flickor med autismspektrum 
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när de möter skolans miljö. Forskning borde även riktas mot lärarutbildningens roll framförallt 

mot utbildningen som mentor.  
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     Bilaga 1 

Intervjuguide för examensarbetet 2019 

 

Bakgrund: 

Jag genomför en uppsats för att skriva ett examensarbete om hur vi som jobbar i skolan kan 

göra skolan mer begriplig, hanterbar och meningsfull för flickor som har diagnostiserats med 

autism. 

Syftet med min uppsats är att intervjua flickor som diagnostiserats med autism och ta reda på 

hur ni flickor upplever att vi som arbetar i skolan skulle kunna göra för att skolan skulle bli mer 

begriplig, hanterbar och meningsfull. 

 

Alla deltagare är anonyma och jag kommer att avidentifiera alla intervjusvar. 

Jag är mycket tacksam över att du vill bli intervjuad! 

 

Inledning: 

Hur länge har du gått på den här skolan? 

Var gick du i skolan innan du kom hit? 

 

 

 

Intervjufrågor 

1. Hur är en bra skoldag? 

2. Hur har din skoldag varit idag, berätta!  

3. Vad tycker du har varit bra? 

4. Vad var det som gjorde att det var bra? 

5. Vad tycker du har varit mindre bra? 

6. Vad är det som gör att det är mindre bra? 

7. Vad fick ni göra på första lektionen? 

8. Vad gjorde ni på lektionen i svenska? 

9. Hur blev det för dig? 

10. Vad fick du göra? 

11. Upplevde du att uppgiften var lätt att förstå? 
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12. Hur är det i klassrummet? 

13. Är det mycket höga ljud? 

14. Hur påverkar det dig? 

15. Hur stor är klassen? 

16. Påverkar det dig om det är fler/färre i klassen? 

17. På vilket sätt påverkar det dig? 

18. Var sitter du i klassrummet? 

19. Spelar det någon roll var du sitter? 

20. Hade ni genomgång/ föreläsning? 

21. Är det ett bra sätt för dig att lära dig? 

22. På vilket sätt lär du dig bäst? 

23. Vad kan vara jobbigt i klassrummet? 

24. På vilket sätt är det jobbigt? Kan kompletteras med ; ge mig ett exempel på någonting 

som du tycker är jobbigt! 

25. Hur påverkar det dig? 

26. Vad fick ni göra på idrotten? 

27. Hur blev det för dig? 

28. Hur är det i idrottshallen? 

29. Hur upplever du att det är att ha idrott? 

30. Vad är det som är bra? 

31. Vad är det som gör att det blir bra? 

32. Vad är mindre bra? 

33. Vad är det som gör att det blir mindre bra? 

34. Byter du om inför idrotten? 

35. Duschar du efter idrotten? 

36. Känns det bra att byta om och att duscha? 

37. Hur tyckte du att lektionen var? 

 

38. Vad gjorde du på rasten? 

39. Vart är du på rasten? 

40. Är det ok att vara där på rasten? 

41. Är det bra med raster? 

42. Vad är bra? 

43. Hur påverkar håltimmar dig? 
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44. Påverkas du av håltimmar? 

45. På vilket sätt? 

46. Hur skulle du önska att det var? 

47. Har ni inställda lektioner? 

48. Hur blir det för dig? 

 

Avslutning: 

Är det något du vill kommentera eller lägga till? 

Tack för att du ställde upp! 
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     Bilaga 2 

 

 

Norrköping 2019 – 02 – 17 

 

Samtyckesblankett 

Jag studerar på Specialpedagogprogrammet vid Linköpings universitet. Denna termin skriver 

jag mitt examensarbete och därför söker jag nu deltagare att intervjua inom ramen för min 

studie. 

 

Tidigare forskning har uppmärksammat att det saknas forskning om flickor diagnostiserade 

med autism som går i skolan. Syftet med studien är att bidra med ny kunskap om hur vi i skolan 

kan göra skolan mer tillgänglig, hanterbar och meningsfull för flickor som diagnostiserats med 

autism. 

 

Alla deltagare är anonyma. Om din/er ungdom tillåts att delta och önskar att delta tar intervjun 

ca 30 min och den genomförs på den plats vi tillsammans kommer överens om.  

 

Din / er ungdom som deltagare kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange 

orsak.  

 

Det är jag som genomför alla intervjuer, renskriver allt och genomför alla analyser. 

Intervjumaterialet förvaras inlåst så det inte kan läsas av obehöriga och det behandlas med 

konfidentialitet under hela processen. Endast jag som författare och min handledare har tillgång 

till materialet. 

 

Som deltagare har din / er ungdom även rätt att ta del av resultatet (min uppsats) efteråt om du 

vill. 

Du/ ni får gärna kontakta mig om du behöver ytterligare information eller om du har frågor om 

studien. 

 

Tack på förhand för ditt deltagande! 

Nina Pasanen Pykälistö, student 

Epost: ninpa579@student.liu.se 

mailto:ninpa579@student.liu.se


 39 

Tel: 0733723231 

Ungdomen har  en vårdnadshavare (A) 

  två vårdnadshavare (B) 

 

 

 

 

Samtycke till att medverka i ovanstående studie 

Härmed samtycker jag att min/vår ungdom deltar i ovanstående studie. Jag och min ungdom 

har fått information om att deltagandet är frivilligt och att min ungdom kan avbryta sin 

medverka utan att behöva ange någon speciell orsak. 

 

A) Ja, jag samtycker att min ungdom får vara med i studien 

 

Ort / Datum: 

 

 

Namnteckning: 

 

 

Namnförtydligande: 

 

 

 

B) Ja, jag samtycker att min ungdom får vara med i studien 

Ort / Datum: 

 

 

Namnteckning: 

 

 

Namnförtydligande: 
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