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Förord 
 
Jag riktar ett stort tack till de lärare som ville ställa upp i min studie. Utan er hade min studie 

inte gått att genomföra. 

 

Jag tackar också mina studiekamrater i min handledningsgrupp för era kloka ord rörande min 

studie. Ni gav mig styrka att fortsätta när skrivandet kändes tungt. 

 

Slutligen ett jätte stort tack till Kristina Hellberg som varit min handledare i arbetet. Dina 

synpunkter gällande mitt arbete har varit oerhört värdefulla. Synpunkterna har gjort så att jag 

kom vidare i mitt arbete. Dina ord och ditt stöd har varit värdefullt på min resa med studien. 

 

Stigtomta 25 augusti 2013 

Åsa Larsson 

	  
	  
	  
	  
	   	  
	  



	  
	  

1	  INLEDNING	  ....................................................................................................................................................	  1	  
2.	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNING	  ..............................................................................................................	  2	  
3.	  TEORETISKA	  PERSPEKTIV	  .....................................................................................................................	  3	  
3.1	  SOCIOKULTURELLT	  PERSPEKTIV	  ..............................................................................................................................	  3	  
3.2	  SPECIALPEDAGOGISKA	  PERSPEKTIVET	  ....................................................................................................................	  4	  

4.	  LITTERATURGENOMGÅNG	  .....................................................................................................................	  5	  
4.1	  AUTISMSPEKTRUMSTÖRNING	  ...................................................................................................................................	  5	  
4.1.1	  Autism	  ......................................................................................................................................................................	  6	  
4.1.2	  Aspergers	  syndrom	  .............................................................................................................................................	  7	  
4.1.3	  Autismliknande	  tillstånd	  ..................................................................................................................................	  7	  

4.2	  INKLUDERING	  ...............................................................................................................................................................	  8	  
4.3	  SÄRSKILDA	  UNDERVISNINGSGRUPPER	  .....................................................................................................................	  9	  

5.	  TIDIGARE	  FORSKNING	  ...........................................................................................................................	  10	  
5.1	  EN	  SKOLA	  FÖR	  ALLA	  .................................................................................................................................................	  11	  
5.2	  INKLUDERING	  ............................................................................................................................................................	  12	  
5.3	  INKLUDERING	  UTIFRÅN	  ELEVER	  INOM	  AUTISMSPEKTRUMSTÖRNING	  ............................................................	  13	  

6.	  METOD	  ........................................................................................................................................................	  15	  
6.1	  KVALITATIV	  ANSATS	  ................................................................................................................................................	  15	  
6.2	  DATAINSAMLING	  ......................................................................................................................................................	  16	  
6.3	  URVAL	  .........................................................................................................................................................................	  16	  
6.4	  GENOMFÖRANDE	  ......................................................................................................................................................	  18	  
6.5	  DATABEARBETNING/ANALYS	  ................................................................................................................................	  19	  
6.6	  ETISKA	  ASPEKTER	  ....................................................................................................................................................	  20	  
6.7	  VALIDITET	  OCH	  RELIABILITET	  ...............................................................................................................................	  21	  
6.8	  METODDISKUSSION	  ..................................................................................................................................................	  22	  

7.	  RESULTAT	  ..................................................................................................................................................	  24	  
7.1	  INKLUDERING	  ............................................................................................................................................................	  24	  
7.1.1	  Elevperspektiv	  ....................................................................................................................................................	  24	  
7.1.2	  Föräldraperspektiv	  ..........................................................................................................................................	  25	  
7.1.3	  Lärandeperspektiv	  ...........................................................................................................................................	  26	  

7.2	  ORGANISATION	  .........................................................................................................................................................	  27	  
7.2.1	  Fysisk	  inkludering	  ............................................................................................................................................	  27	  
7.2.2	  Fysisk	  exkludering	  ............................................................................................................................................	  28	  

7.3	  PEDAGOGISKT	  ...........................................................................................................................................................	  29	  
7.3.1	  Strukturerad	  lärmiljö	  .....................................................................................................................................	  29	  
7.3.2	  Kompensatoriska	  hjälpmedel	  .....................................................................................................................	  30	  

7.4	  SOCIALT	  ......................................................................................................................................................................	  31	  
7.4.1	  Delaktighet	  ..........................................................................................................................................................	  31	  
7.4.2	  Social	  träning	  .....................................................................................................................................................	  32	  

8.	  DISKUSSION	  ...............................................................................................................................................	  33	  
8.1	  INKLUDERINGENS	  VILLKOR	  ....................................................................................................................................	  33	  
8.2	  ORGANISERING	  AV	  SKOLVERKSAMHETEN	  ............................................................................................................	  35	  
8.3	  PEDAGOGISK	  ORGANISERING	  ..................................................................................................................................	  36	  
8.4	  SOCIALA	  ASPEKTER	  ..................................................................................................................................................	  37	  
8.5	  SAMMANFATTANDE	  DISKUSSION	  ...........................................................................................................................	  38	  
8.6	  FORTSATT	  FORSKNING	  ............................................................................................................................................	  40	  

REFERENSLISTA	  ...........................................................................................................................................	  42	  
Bilaga	  1	  Intervjufrågor	  
Bilaga	  2	  Missivbrev



1	  
	  

1	  Inledning	  
 

I skolan möter vi elever som alla är olika och som inhämtar kunskap på olika sätt (Persson, 

2007;Salamancadeklarationen, 1994). Det innebär att läraren behöver anpassa undervisningen 

utifrån elevernas olikheter för att alla elever ska få möjlighet att lära och nå skolans mål 

(Haug, 1998). Även i läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem (Lgr11, 2011) 

och Skollagen (SFS 2010:800) betonar att undervisningen ska ske utifrån elevernas egna 

förutsättningar och behov samt att undervisningen ska främja elevernas utveckling och lust till 

ett livslångt lärande. Alla elever, oavsett vad de har för geografisk hemvist eller hur deras 

sociala och ekonomiska förhållanden ser ut, har rätt till likvärdig utbildning (SFS:2010:800). 

Skolan är en komplex praktik där realisering av styrdokumenten ska ske i förhållande till den 

mångfald av elever som finns i skolan. Persson och Persson (2012) menar att det är möjligt att 

uppnå det som står skrivet i styrdokumenten, att erbjuda möjligheter så att eleverna når en 

fullständig utbildning. De utgår från begreppen måluppfyllelse och inkludering. 

 

I skolan kommer det alltid att finnas elever som kan identifiera sig med elevrollen och förstår 

skolans förväntningar samt att eleven har förutsättningar att anpassa sig till elevrollen menar 

Hjörne och Säljö (2008). Det kommer även att finnas elever som har svårigheter med att 

identifiera sig i sin elevroll, har svårt att nå upp till skolans förväntningar samt sämre 

förutsättningar för att kunna anpassa sig. De elever som har svårigheter med identifikationen 

av den egna elevrollen och att nå upp till skolans förväntningar placeras ofta i andra miljöer 

där det finns andra förväntningar på eleven. En gemensam orsak till att eleverna inte klarar av 

de uppsatta förväntningarna från skolan kan vara att eleverna inte klarar av kraven i ”vanlig” 

klass (Hjörne & Säljö, 2008). Samtidigt står det i Skollagen (2010:800) att alla elever har rätt 

till en likvärdig utbildning. Nilholm (2007) menar att det uppstår ett dilemma kring elever 

som behöver extra stöd kontra elevers rätt till likvärdig utbildning.  

 

Det finns en spänning mellan elevers rätt till likvärdig utbildning och samtidigt som de elever 

som inte når upp till skolans krav marginaliseras och blir placerade i andra lärandemiljöer till 

exempel särskilda undervisningsgrupper. En av de elevgrupper som ofta blir placerade i andra 

lärandemiljöer är elever inom autismspektrumstörning (Hellberg, 2007; Hjörne & Säljö, 

2008). Strategierna för att möta elever inom autismspektrum och deras problematik är just att 

skapa särskiljande lösningar det vill säga särskilda undervisningsgrupper (Hjörne & Säljö, 
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2008). Inom media och forskning diskuteras begreppet ”En skola för alla” och vad det betyder 

i praktiken. I denna diskussion vävs begreppen inkludering, särskilda undervisningsgrupper 

och elever i behov av särskilt stöd samman. Styrdokumenten, Lgr 80, rekommenderade 

kompensatoriska strategier för elever i behov av särskilt stöd som till exempel placering i 

särskilda undervisningsgrupper (Hjörne & Säljö, 2008). Frågan om hur det ser ut i skolan år 

2013 med särskilda undervisningsgrupper utifrån elever med autismspektrumstörning och hur 

lärarna arbetar med inkludering är något som jag avser att fokusera på i detta arbete. 

Inkludering som begrepp kom i slutet av 1980-talet från USA och betydde att skolan skulle 

anpassa verksamheten till eleverna och att ingen elev skulle exkluderas ur gemenskapen 

(Persson, 2007; Eriksson, Göransson & Nilholm, 2011). 

 

Även under mina yrkesverksamma år inom förskola och skola har begreppet inkludering 

diskuterats flitigt både kollegor emellan och inom media och i forskning. Jag upplever att 

många av de kollegor jag möter anser sig arbeta utifrån ett inkluderande arbetssätt, men att vi 

också uppfattar begreppet inkludering på olika sätt. Men vad betyder inkludering egentligen 

för verksamheten? Hur uppfattar lärare begreppet inkludering, särskilt med fokus på elever 

med autismspektrumstörning? Inkludering som begrepp är komplext och det finns många sätt 

att uppfatta begreppet. 

	  

2.	  Syfte	  och	  frågeställning	  
	  
Utifrån ovanstående formulerar jag följande syfte med studien: Syftet med denna studie är att 

undersöka hur lärare som arbetar med elever inom autismspektrumstörning uppfattar 

begreppet inkludering. Mina frågeställningar är: 

• Hur uppfattar lärarna begreppet inkludering? 

• Hur beskriver lärarna att elever med autismspektrumstörning i skolan kan inkluderas? 
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3.	  Teoretiska	  perspektiv	  
	  
Min studie kommer att utgå från det sociokulturella perspektivet där lärandet är ”ett möjligt 

resultat av all mänsklig verksamhet och kan inte på något sätt kopplas till bestämda 

arrangemang som skola och undervisning” (Säljö, 2000 s.13). Mitt val av det sociokulturella 

perspektivet grundar jag på att lärandet och interaktionen mellan människor uppkommer i all 

form av verksamhet. Jag kommer också att i min studie ta stöd av specialpedagogiska 

perspektiv och dessa perspektiv är det relationella, kompensatoriska och dilemma 

perspektivet (Nilholm, 2007; Persson 2007). 

 

3.1	  Sociokulturellt	  perspektiv	  
	  
I beskrivningen av det sociokulturella perspektivet utgår man ifrån social interaktion och 

kommunikation. Lärandet sker i relationer människor emellan och att människorna känner sig 

delaktiga och deltagande i lärprocessen. Vygotsky betonar vikten av språk och 

kommunikation i lärandeprocessen samt det sociala samspelet. Inom det sociokulturella 

perspektivet är det viktigt att hitta en balans mellan individen och kollektivet i olika lärmiljöer 

(Dysthe, 2001; Imsen, 2006; Säljö, 2000). 

 

Redskap eller verktyg är viktiga termer som används inom det sociokulturella perspektivet. 

En av de viktigaste redskapen är språket och då främst talet. Språket som redskap förklarar 

hur vi ka förstå och agera i vår omgivning (Imsen, 2006).  

 

Inom det sociokulturella perspektivet används begreppet den proximala utvecklingszonen. 

Proximala utvecklingszonen är ett begrepp som beskriver skillnaden mellan vad barnet redan 

klarar av på egen hand och vad barnet klarar av tillsammans med någon vuxen eller någon 

kamrat som kan lite mer. Med samarbetet mellan barn-vuxen eller barn-barn kan barnet sedan 

prestera över sin egen förmåga. Utgångspunkten är att undersöka hur barnets olika förmågor 

ser ut, vad barnet har för erfarenheter och kunskaper. Utifrån denna kartläggning ligger 

utmaningen i att vägleda barnet framåt i processen att klara uppgiften på egen hand. Vygotskij 
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menar att det barnet behöver hjälp med just nu klarar barnet av själv nästa dag. Denna process 

sker hela tiden både i skolan och utanför skolan, i alla sociala interaktioner som barnet 

befinner sig i (Imsen, 2006; Säljö, 2000). 

 

3.2	  Specialpedagogiska	  perspektivet	  
	  
De specialpedagogiska perspektiven är viktiga utgångspunkter för min studie då jag utgår från 

elever inom autismspektrumstörning och begreppet inkludering. Dessa perspektiv är det 

kompensatoriska perspektivet, dilemma perspektivet och det relationella perspektivet. 

 

I det kompensatoriska perspektivet utgår man från att eleverna i behov av särskilt stöd 

behöver kompensation utifrån sina problem. Utgångspunkten i det kompensatoriska 

perspektivet är att identifiera problemet, söka olika grundläggande processer som 

neurologiska och psykologiska. Därefter går det att arbeta fram åtgärder och metoder som 

kompenserar elevens problem. Det kompensatoriska perspektivet har stort fäste inom den 

medicinska och psykologiska forskningen där diagnostiseringen är central (Nilholm, 2007).  

 

Det relationella perspektivet utgår från interaktionen mellan olika verksamheter i skolan. Det 

är viktigt att se vad som sker i förhållandet, samspelet och interaktionen mellan dessa 

verksamheter. En annan viktig utgångspunkt är att se på vilket sätt förändringar i elevens 

omgivning kan påverka elevens utveckling. I det relationella perspektivet gäller det att arbeta 

långsiktigt, att hitta långsiktiga lösningar där alla lärare involveras i elevernas utveckling 

(Persson, 2007). 

 

I dilemma perspektivet uppstår olika dilemman som inte alltid går att lösa men där 

ställningstagande behöver göras. Ett exempel på ett sådant dilemma är i vårt 

utbildningssystem. Där ska elever ges liknande kunskaper och färdigheter samtidigt som 

själva utbildningssystemet ska anpassas utifrån elevers olikheter (Nilholm, 2007). I dilemma 

perspektivet tas även olika dilemman upp kontra det kompensatoriska perspektivet. Ett sådant 

dilemma är hur vi ser och uppfattar elevers olikheter. Dilemmat uppstår utifrån hur och på 

vilket sätt elever bedöms att vara i behov av särskilt stöd. Ett annat dilemma är hur eleven ska 

kompenseras utifrån sina problem och hur lärmiljön ska förändras för att anpassa elevers 

olikheter (Nilholm, 2007). 
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4.	  Litteraturgenomgång	  
 

I litteraturgenomgången redogör jag för autismspektumstörning, inkludering och särskilda 

undervisningsgrupper.  

4.1	  Autismspektrumstörning	  
 

Autismspektrumstörning går att beskrivas utifrån ett paraplyperspektiv där diagnoser som 

autism, atypisk autism, desintegrativ störning och Asperger ingår (Wing, 2012). De 

kännetecken som beskriver dessa diagnoser är bristande ömsesidig social interaktion, 

bristande ömsesidig kommunikation och bristande fantasi vilket genererar bristande 

beteenderepertoar. Dessa kännetecken benämns också som Lorna Wings triad (Beckman & 

Fernell, 2004; Falkmer, 2013; Wing, 2012). I bristande social interaktion beskrivs individen 

som att de viker av med blicken, ogillar fysisk beröring och att de har svårt att samspela med 

andra människor. En annan beskrivning är att omgivningen uppfattar att dessa barn är i sin 

egen värld. De kan också uppvisa aggressivitet om de inte får uppmärksamhet direkt. Det 

finns också en avsaknad av att förstå hur andra människor tänker och känner (Gillberg & 

Peeters, 2001; Wing, 2012). I kommunikationen är avvikelse och försening vanligt hos barn 

inom autismspektrumstörning. En del barn utvecklar aldrig något tal och dessa barn blir 

stumma under hela deras liv. Ekotal är också vanligt förekommande vilket leder till att barnen 

upprepar ordagrant vad den andre personen har sagt utan att förstå orden. Det är också vanligt 

förekommande att barnen tolkar ordagrant det som sägs vilket innebär missförstånd, oro och 

rädsla hos dessa barn. Barn och vuxna inom autsimspektrumstörning kan även uppvisa ett 

monotont, mekaniskt tal och en udda intonation. De har också svårt att kontrollera sin 

röstvolym som ibland är för hög eller för låg. De har även svårt att tolka den icke-verbala 

kommunikationen där mimik och kroppsspråk ingår (Wing, 2012). På grund av bristande 

fantasi uppvisar barn inom autismspektrumstörning svårigheter med fantasi- och låtsaslekar. 

Dessa lekar är ofta repetitiva. Leksaker som används är ofta sinnesförnimmelser eller att de 

används till de göromål som sakerna är ämnade att vara (Wing, 2012). 

 

De mest använda diagnosmanualerna vid diagnossättning av autismspektrumstörning är 

DSM-IV (American Psychiatric Association,1994) och ICD-10 (International Classification 
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of Diseases; WHO,1993). I båda dessa manualer anges de tre viktigaste kriterierna för att 

fastställa diagnosen autism. Dessa tre är bristande ömsesidig social interaktion, bristande 

ömsesidig kommunikation, (både verbal och icke-verbal kommunikation) samt bristande 

fantasi (Gillberg & Peeters, 2001). Under 2010 har en arbetsgrupp från Amerikanska 

psykiatriförbundet genomgått en översyn av kriterierna och gett förslag på nya 

diagnoskriterier. Den nya manualen som var klar i maj 2013 och heter DSM-V. I DSM-V 

föreslår arbetsgruppen att diagnoser inom autismspektrumstörning får en enda diagnos 

”autism spectrum disorder” – autismspektrumtillstånd. Denna diagnos får två huvudkriterier 

som beskriver de centrala svårigheterna i diagnosen: brister i social kommunikation och 

interaktion samt begränsade, repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. Det har också 

tillkommit två nya kriterier: symtomen måste finnas i tidig barndom samt att symtomen 

begränsar och stör personers fungerande i vardagen (Autism & Aspbergerförbundet, 2012). 

 

4.1.1	  Autism	  
 

Autism har alltid funnits och härstammar från det grekiska ordet autos och betyder själv 

(Gillberg & Peeters, 2001). Historiskt såg människorna på autism som något övernaturligt 

som hade drabbat de med autism. 1943 skrev Kanner en artikel kring begreppet autism där 

han beskrev barnens beteende som han kallade ”tidig barnautism”(Wing, 2012, s.19) eller 

infantil autism. Dessa beteenden var t ex brist på känslomässig kontakt, talavvikelser och 

utantillminne. I och med att Kanner publicerade sin artikel väcktes intresset för autism. Från 

början växte intresset kring begreppet autism långsamt för att intresset sedan växte sig 

snabbare och idag finns det ett stort forskningsfokus kring autism som är spridd över hela 

världen. Under åren har synen förändrats från att autism betraktades som psykos till att idag 

se ett samband mellan hjärnan och beteendet (Wing, 2012).  

 

Personer med diagnosen autism är väldigt olika, till exempel kan samma symtom uttryckas på 

olika sätt eller med olika intensitet. Även personlighet och temperament påverkar hur autism 

uttrycker sig hos personer med diagnos. Enligt Gillberg (1999) är autism ingen sjukdom utan 

autism representerar en diagnos som är individuell. Orsaken till autism som forskningen visar 

är att den i de allra flesta fall är medfödd (Gillberg & Peeters, 2001). I många fall uppvisar 

personer med autism även andra funktionsnedsättningar.  
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4.1.2	  Aspergers	  syndrom	  
	  
Diagnosen Asperger är en undergrupp till autism. Asperger syndrom myntades av Lorna 

Wing utifrån Hans Aspergers forskning. Hans Asperger arbetade som barnläkare i Wien. 1944 

publicerade Hans en artikel där han beskrev en mildare form av autism. Under de följande 30 

åren ignorerades Aspergers idéer kring dessa barn både i Europa och USA. Hans Asperger 

byggde upp en specialavdelning för barnen där han fortsatte sitt arbete med att observera och 

behandla barnen (Attwood, 2000). 

 

Barn med Asperger syndrom och barn med autism har ofta brister i sin sociala kompetens, 

begränsade förmågor till ömsesidiga samtal samt ett högt utvecklat och intensivt intresse för 

något specialämne (Attwood, 2000; Gillberg & Peeters, 2001). De faktorer som skiljer dessa 

diagnoser åt är bland annat att Asperger ofta diagnostiseras på barn i skolåldern medan autism 

debuterar före tre års ålder. Kanners ansåg att många av de barn som hade autism hade låg IQ 

medan Asperger menar att de barn som han hade observerat var normal begåvade eller 

högpresterande (Atwood, 2000). 

 

I den nya diagnosmanualen DSM-V som publicerades i maj 2013 har Aspergers syndrom 

tagits bort och ingår numera i Autismspektrumstörning. Förklaring till borttagandet av 

Asperger syndrom var att trots forskning så finns inga belägg för att behålla Asperger 

syndrom som en separat diagnos. Det har höjts kritiska röster mot borttagandet av Aspergers 

syndrom, eftersom diagnosen upplevs som mindre stigamtiserande än autism (Karolinska 

institutet, 2012). 

4.1.3	  Autismliknande	  tillstånd	  
	  
Autismliknande tillstånd innebär att ett barn har någon form av störning inom autismspektrat 

men uppfyller inte alla kriterier för autism. Dessa tillstånd kan uppkomma senare i åldern, 

efter 3 års ålder eller att tillstånden uppträder på ett annorlunda vis än vid autism. 

Autismliknande tillstånd hos barn innebär att barnet har svårigheter med det sociala samspelet 

och kommunikationen. Dessa autismliknande tillstånd är atypisk autism och desintegrativ 

störning (Wing, 2012). 
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Atypisk autism innebär att personen inte uppfyller alla kriterier för att ställa diagnoserna 

autism eller asperger. De barn som får diagnosen atypisk autism har ofta fått diagnosen efter 

att de har fyllt 3 år. Barnen har ofta en begränsad förmåga till social interaktion samt 

begränsad förmåga till kommunikation och/eller förmåga till fantasi (Wing, 2012). 

 

Desintegrativ störning innebär att barnet plötsligt går tillbaka i utvecklingen. Denna diagnos 

härstammar från den österrikiska pedagogen Theodore Heller som myntade begreppet 1908, 

även kallat Hellers syndrom. Barnen som får diagnosen desintegrativ störning blir ofta 

hyperaktiva, det sociala samspelet försvåras och språket försvagas (Wing, 2012).  

 

4.2	  Inkludering	  
 

Salamancadeklarationen (1994) utgår ifrån elevers olikheter och att elever lär på olika sätt. 

Det är viktigt att eleven sätts i centrum och att skolans undervisning anpassas därefter då kan 

vi uppnå en skola för alla. I ett pedagogiskt undervisningssammanhang har begreppet 

inkludering inget ursprung dvs att inkluderingsbegreppet inte har utvecklats från några teorier 

kring läroprocesser. Inkluderingsbegreppet har snarare sitt ursprung i de utbildningspolitiska 

och handikappolitiska sammanhangen (Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011). Barton 

(1997) skriver att inkludering ska vara en viktig del i undervisningsverksamheten. Han menar 

att begreppet inkludering är en mänsklig rättighet där lärarna undervisar alla elever oavsett 

förutsättningar.  

 

Begreppet inkludering/inclusion uppkom i USA i slutet av 1980-talet. Det betyder att skolan 

som verksamhet ska anpassas till elevernas mångfald och ingen ska behövas exkluderas ur 

verksamheten. Det är också viktigt att se elevernas olikheter som en tillgång i verksamheten 

(Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011; Persson, 2007). I Sverige har 

inkluderingsbegreppet fått en större betydelse inom specialpedagogiken än inom den bredare 

pedagogiska diskussionen. Det är framförallt forskare inom det specialpedagogiska området 

som intresserat sig för begreppet (Nilholm, 2007). 

 

Nilholm (2007) anser att det finns en risk att inkluderingsbegreppet blir en fråga där elever i 

behov av särskilt stöd ska anpassas till miljön, en miljö som inte är utformad till elevens 

intressen. Det blir då ingen utmaning till skolan att utforma utbildningen så att utbildningen 
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kan möta elever utifrån deras egen förmåga och förutsättningar. En viktig aspekt i 

diskussionen kring begreppet inkludering är att analysera vad inkludering betyder för det 

svenska skolsystemet samt vad det står för i klassrummen. Risken är annars att elever i behov 

av särskilt stöd flyttar in i klassrummen utan att det finns uttalade strategier och metoder kring 

hur lärarna ska arbeta med eleverna (Nilholm & Alm, 2009). Eleverna anpassas till miljön och 

inte efter deras egna förutsättningar. 

 

För att nå målsättningen med inkludering och en skola för alla är det viktigt att undersöka 

andra frågeställningar som påverkar målsättningen. Dessa frågeställningar utgår från skolans 

påverkan av marknaden och ekonomin. Det är frågor som gäller valfrihet, konkurrens och 

segregation. Gynnar respektive missgynnar dessa frågeställningar elever och i synnerhet 

elever i behov av särskilt stöd? Blir svaret ja behöver man titta på begreppet inkludering 

utifrån ett vidare perspektiv och hur vi ser på värdegrunden och dess betydelse (Egelund, 

Haug & Persson, 2006). 

 

4.3	  Särskilda	  undervisningsgrupper	  
 

Ur ett historiskt perspektiv har särskild undervisning funnits i olika former i över 100 år och 

den obligatoriska särskolan i 50 år. 1944 lagstiftades den obligatoriska särundervisningen och 

dess namn var sinnesslöundervisning. Målsättningen med denna undervisningsform var att de 

sinnesslöa skulle utvecklas till självförsörjande samhällsmedlemmar (Areschoug, 2003). 

Under 1940-talet bildades hjälpklasser. Skillnaden mellan elever i hjälpklass och elever i 

sinnesslöskola var att elever i hjälpklass intelligensmässigt låg närmre elever med 

normalbegåvning (Areschoug, 2003). Det skapades också B-klasser eller svagklasser där 

elever som var för bra för hjälpklasserna men ändå inte passade in i normalklasserna fick gå 

(Hjörne & Säljö, 2008). Hjörne och Säljö (2008) skriver vidare att det skapades nya 

kategorier av speciella undervisningsgrupper som till exempel ”psykopatklass”, 

”temperamentsdefekta” och ”observationsklass”. Syftet med denna segregering var att dels 

särskilja dessa elever från normala elever samt att de elever som hade skolsvårigheter skulle 

få en bättre skolsituation. 

 

Under de senaste årtiondena utvecklas synen på specialundervisningen. Synen går från att 

undervisningen ska vara något speciellt i förhållande till annan undervisning till att idag ingå 
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inom ramen för den skolform som är aktuell nu (Imsen, 2006). 1980 kom en ny läroplan, Lgr 

80. Lgr 80 framhöll att elever skulle ha rätt till likvärdig utbildning oavsett kön, geografiskt 

boende eller sociala, ekonomiska villkor. I Lgr 80 låg betoning på den individualiserade 

undervisningen och elevens intresse och målet var att eleverna skulle arbeta tillsammans 

oberoende av deras förmåga eller kapacitet. De elever i behov av särskilt stöd 

rekommenderades kompensatoriska strategier som exempelvis placering i särskilda 

undervisningsgrupper (Hjörne & Säljö, 2008). I Lpo 94 låg betoning på en mål- och 

resultatorienterad skola och det var den lokala skolan som skulle hantera elevernas olikheter. 

Den individuella undervisningen skulle utgå från att möta elevers behov, förmåga, 

erfarenheter och tänkande (Hjörne & Säljö, 2008). I Skollagen och läroplanen (SFS:2010:800 

& Lgr11) ligger betoningen på att undervisningen ska främja elevers utveckling och lusten till 

det livslånga lärandet. Skolan ska ta hänsyn till elevers olikheter och behov och stöd ska ges 

utifrån behov och att elever ska utvecklas så långt som möjligt. Utifrån elevers olika behov 

står det i §7 (SFS: 2010:800) ” Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven 

annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom 

den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning”. 

Vidare står det i Skollagen (2010:800) att särskilt stöd vid särskilda tillfällen ska ges till 

elever enskilt eller i annan undervisningsgrupp än eleverna tillhör (särskild 

undervisningsgrupp).  

5.	  Tidigare	  forskning	  
	  
	  
I den tidigare forskningen finns det en mängd studier kring begreppet inkludering och hur 

inkludering kan tillämpas i skolan och undervisningen. Min ambition var att finna studier som 

var nya och aktuella. Ambitionen var också att finna studier där spänningen mellan begreppet 

inkludering och elever inom autismspektrumstörning har studerats. Det har dock varit svårt att 

finna studier som är specifikt relaterade till inkludering och elever inom 

autismspektrumstörning. Många av de studier som gjorts utifrån begreppet inkludering har 

fokus varit på elever med läs- och skrivsvårigheter samt elever med utvecklingsstörning.  

 

Utifrån de studier jag har funnit har jag delat upp studierna i teman. Dessa teman är 1.en skola 

för alla, 2.inkludering och 3.inkludering utifrån elever inom autismspektrumstörning. I första 

temat beskriver jag forskningens syn utifrån begreppet en skola för alla. Utifrån det andra 
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temat beskriver jag inkluderingsbegreppet utifrån den tidigare forskningen. I det tredje temat 

beskriver jag hur inkludering påverkar elever inom autismspektrumstörning. 

 

5.1	  En	  skola	  för	  alla	  
 

Begreppet ”en skola för alla” etablerades i 1962 års läroplan och som sedan stärktes i 1980-

talets läroplan. Utifrån Lgr80 så hade skolan en förväntan på att undervisningen skulle 

erbjuda ett individuellt arbetssätt samtidigt som undervisningens innehåll skulle vara 

mångsidig. Styrningen i Lgr80 ändrades från regelstyrning till målstyrning (Assarsson, 2007; 

Isaksson, 2009). Detta innebar, för skolorna, att de fick ett utökat ansvar gällande 

behovsstyrning och hur man på skolorna fördelade resurserna. Denna förändring som skedde i 

och med införandet av Lgr 80 var en strävan mot en mer jämlik utbildning och förutsättningar 

att lyckas låg numera på den lokala nivån istället för central nivå. Under 1980-talet fick också 

skolan ett större ansvar gällande förebyggande åtgärder för elever i behov av särskilt stöd. 

Dessa åtgärder var bland annat att dokumentera i åtgärdsprogram hur skolan på bästa möjliga 

sätt kan möta elever i behov av särskilt stöd. Utifrån dokumentationen ökar skolans 

möjligheter att kunna ta emot alla elever oavsett begåvning eller social situation (Asp-Onsjö, 

2006; Hellberg, 2007). Vidare hade skolan ett utvidgat ansvar för att minska grupperna av 

elever som behövde stöd i särskilda undervisningsgrupper (Assarsson, 2007; Emanuelsson, 

2003; Isaksson 2007).  

 

En skola för alla bygger också på idéerna kring solidaritet, jämlikhet och delaktighet där 

utgångspunkten är utbildningspolitiska mål (Hellberg, 2007). Dessa idéer har vidare 

formulerats i Salamancadeklarationen som undertecknades 1994. Utgångspunkten i 

Salamancadeklarationen var att ge eleverna oavsett fysiska, intellektuella, känslomässiga, 

sociala eller språkliga villkor en undervisning tillsammans (Assarsson, 2007; Westling & 

Fischbein, 2000). Samtidigt visar forskning att skolan har svårigheter att leva upp till en skola 

för alla. Svårigheterna uppkommer när allt fler elever upplevs som störande för majoriteten 

av elever. Utifrån dessa elever söker de ansvariga rationella och tekniska lösningar. Dessa 

lösningar kan vara särskola, skoldaghem eller smågrupper (Assarsson, 2007). Assarsson 

(2007) skriver att när en skola för alla omtalas i hennes studie görs det i perspektivet av 

fåtalet. Med det menar hon begreppet alla som är det centrala i en skola för alla inspirerar till 

talet om några få. Associationen blir då en skola för alla med det specialpedagogiska fältet till 
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elever som har svårigheter. Fokus ligger ofta på ett fåtal elever i svårigheter och deras 

möjligheter till delaktighet. 

 

5.2	  Inkludering	  
	  
Begreppet inkludering vilar på diskursen kring demokrati, frihet och likvärdighet. Utifrån den 

diskursen innebär det att skolan och dess miljö ska anpassas till den enskilde eleven. Normens 

utgångspunkt blir heterogenitet istället för homogenitet vilket innebär att skolan behöver 

sträva mot att se skillnader mellan elever som en resurs (Heimdahl Mattsson, 2008; Vislie 

2006). Ändå används inkluderingsbegreppet i allt större omfattning gällande elever i behov av 

särskilt stöd. Begreppet förekommer något förenklat i diskussionen om hur dessa elever ska 

vara delaktiga i skolan och dess miljö (Nilholm, 2006).  

 

Nilholm (2006) menar att det går att närma sig inkluderingsbegreppet utifrån tre olika sätt. 

Det första är att ta reda på vad de som introducerade begreppet inkludering egentligen 

menade. Varför de valde inkludering istället för integrering. Det andra är att reflektera kring 

ordets ursprung för att öka förståelsen kring dess betydelse. Det tredje är att se på hur 

inkluderingsbegreppet verkligen används, att undersöka på vilka olika sätt som ordet används. 

På den internationella arenan har inkluderingsbegreppet vuxit sig stark utifrån en vision kring 

politik, filosofi och demokrati (Nilholm, 2006; Vislie, 2006). Inkluderingsbegreppet används 

även för att ge elever i behov av särskilt stöd en positiv framtoning (Hellberg, 2007). Helldin 

(2007) menar att det inte går att utesluta att inkluderingsbegreppet också har en kulturell och 

social diskurs. Han skriver att begreppet rättvisa under en lång tid har varit ett centralt 

begrepp i diskussioner kring skoldemokrati och inkludering. Vidare skriver Helldin (2007) att 

klassorättvisor fortfarande förekommer i skolorganisationen vilket påverkar 

inkluderingsdiskussionen.  Han menar att det finns samband mellan ekonomiska 

förutsättningar och skolframgångar och att dessa samband är stabila.  

 

Lindsay (2003) skriver i sin studie att under de senaste 30 åren finns en trend där man går från 

den medicinska modellen till den sociala modellen gällande elever i behov av särskilt stöd och 

inkludering. Han menar att den sociala modellen bör analyseras med försiktighet. Lindsay 

(2003) anser att man behöver utgå från elevens behov och styrkor men även de svagheter som 

eleven behöver stöd med. Man behöver analysera utifrån ett helhetsperspektiv tillsammans 

med hemmet, skolan och elevens umgänge. Svårigheten med den sociala modellen är att ofta 
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ignoreras elevens behov och syftet med inkludering. Lindsay menar att man vill inkludera 

eleven men glömmer att analysera och reflektera utifrån elevens behov. I ytterligheten skulle 

man kunna säga att eleven blir mer handikappad av miljön än vad som var syftet. Vidare 

skriver Lindsay (2003) att inkludering är en politisk konstruktion. Man behöver analysera 

syftet med inkludering i praktiken utifrån tolkningen och tillämpningen av begreppet 

inkludering. Det är viktigt att fokus ligger på elevens rättigheter och dennes effektivitet på 

undervisningen.  

 

Även Hornby (2011) förhåller sig kritisk till synen på inkluderingsbegreppet i sin studie. I sin 

studie diskuterar Hornby (2011) utifrån argumentet elevers rättigheter till att inkluderas och 

utbildas tillsammans med sina kamrater i den konventionella skolan. All form av segregering 

är att neka eleverna sina mänskliga rättigheter menar förespråkare för inkludering. I denna 

argumentation finns två huvudsakliga förväxlingar. Den ena förväxlingen är skillnaden 

mellan mänskliga rättigheter och moraliska rättigheter. Den mänskliga rättigheten till 

inkluderad skolverksamhet för elever i behov av särskilt stöd betyder inte alltid att det är 

moraliskt riktigt för dessa elever att vara inkluderade. Det är enligt Hornby (2011) inte alltid 

det bästa valet för den enskilde eleven. Den andra förväxlingen handlar om prioriteringar. 

Eleverna har rätt till en inkluderad verksamhet samtidigt har de rätt till en verksamhet som är 

anpassad utefter deras behov. Därför kan det inte enligt Hornby (2011) alltid vara moraliskt 

riktigt att inkludera alla elever i behov av särskilt stöd i den konventionella skolan om de 

samtidigt inte får den undervisning som bäst passar eleverna och deras behov. 

 

5.3	  Inkludering	  utifrån	  elever	  inom	  autismspektrumstörning	  
	  
Nilholm och Alm (2010) skriver i sin studie om strategier för att inkluderingen av elever inom 

autsimspektrumstörning ska lyckas. Inkludering av elever inom autismspektrumstörning kan 

innebära en utmaning då dessa elever har svårigheter med sociala relationer, interaktion, 

kommunikation och att vara delaktiga i aktiviteter. Deras klasskamrater har svårt att förstå 

deras störningar (Ochs, Kremer-Sadlik, Solomon & Gainer Sirota, 2001; Lynch & Irvine, 

2009; Crosland & Dunlap, 2012; Mesibov & Shea, 1996; Segall & Campbell, 2012). En 

lyckad inkludering med elever inom autismspektrumstörning kan upplevas som utmanande. 

En trend som har visat sig i forskningen är att individualisera och systematisera för att främja 

inkludering (Crosland & Dunlap, 2012). Vidare diskuterar Ochs, Kremer-Sadlik, Solomon 

och Gainer Sirota (2001) om positiv och negativ inkludering, hur dessa ingångar i 
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undervisningen påverkar elever inom autismspektrumstörning. Negativ inkludering kan ses 

utifrån två sätt. Det ena är försummelse och det andra är avvisande. För eleverna innebär det 

att de inte fick någon uppmärksamhet i klassrummet. Lärarna och klasskamraterna förstod 

inte eller hade inte kunskap kring dessa elevers problematik vilket gjorde att eleverna förblev 

ouppmärksammade (Ochs, Kremer-Sadlik, Solomon & Gainer Sirota, 2001). Studien visar 

även att under rasterna så lämnades eleverna inom autismspektrumstörningen 

ouppmärksammade, det vill säga att ingen interaktion mellan elev-elev eller elev-lärare 

skedde. Vilket innebär att eleverna är själva på rasterna och att de inte ges något stöd i den 

sociala interaktionen med andra elever. När elever inom autismspektrumstörning blir avvisade 

av kamrater eller lärare handlar det enligt forskarna om okunskap kring deras problematik. 

Lärarna och klasskamraterna har ofta brister i kunskap gällande autism och dess problematik. 

Det är svårt för lärare och klasskamrater att förstå eleverna inom autismspektrumstörningens 

svårigheter i samspel med andra, avläsning i de sociala koderna samt kommunikationen 

(Ochs, Kremer-Sadlik, Solomon & Gainer Sirota, 2001; Mesibov & Shea, 1996). I 

diskussionen kring positiv inkludering diskuteras det om vikten av att eleverna inom 

autismspektrumstörning ges möjlighet till delaktighet i sociala aktiviteter samt sociala 

grupper. Det diskuteras även kring vikten av positiv återkoppling när eleverna kommer med 

bra idéer och att de har vänner i sina klasser (Ochs, Kremer-Sadlik, Solomon & Gainer Sirota, 

2001; Mesibov & Shea, 1996). 

 

Forskarna (Nilholm & Alm, 2010; Lynch & Irvine, 2012) betonar vikten av strategier för att 

lyckas med inkludering av elever inom autismspektrumstörning. I inkluderingsdiskussionerna 

diskuteras vad som är karaktäristiskt för ett inkluderat klassrum. Det har gjorts försök att ta 

fram modeller som beskriver fungerande inkluderande klassrum (Lynch & Irvine, 2012). 

Lynch och Irvine (2012) skriver vidare om faktorer som påverkar en lyckad inkludering. 

Dessa faktorer är bland annat visionärt ledarskap, samarbete, utvärdering och stöd till både 

personal och elever. Crosland och Dunlap (2012) skriver också om vikten av strategier för att 

nå en lyckad inkludering. En strategi som är lyckosam är rutiner. Det är viktigt med rutiner 

under lektionerna och aktiviteter som till exempel raster eller friluftsdagar. Bildscheman är 

också en positiv strategi för att öka autistiska elevers förutsägbarhet. Olika scheman används 

för att förbereda inför händelser och aktiviteter och på så sätt ökar elevernas självständighet 

(Crosland & Dunlap, 2012).  
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En annan viktig del som forskarna anser påverkar inkludering är föräldrarnas delaktighet i 

sina barns skolverksamhet. Många föräldrar är nöjda med skolsystemet. Föräldrarna tycker att 

det som påverkar sina barn mest positivt är den sociala träningen. Möjligheten till social 

interaktion ökar i och med inkluderad skolgång till skillnad mot segregerad skolgång 

(Crosland & Dunlap, 2012). Däremot blev föräldrarna mindre nöjda ju äldre deras barn blev. 

Föräldrarna upplevde att skolan och undervisningen som bedrevs hade svårare att möta deras 

barns behov ju äldre de blev. 

 

6.	  Metod	  
 

I detta avsnitt redogör jag för mitt val av ansats samt vilken form av datainsamling jag gör. 

Jag kommer även redogöra för urval av informanter och utförande. Tillförlitligheten kommer 

också beskrivas samt en redogörelse för de etiska principerna. 

	  

6.1	  Kvalitativ	  ansats	  
 

De val av kvantitativ eller kvalitativ ansats som ska göras i en studie utgår från det som ska 

studeras. Valet av ansats bör utgå från forskningsproblemet och den teori som valts för att 

förstå och tolka det material som samlats in. Jag valde kvalitativ ansats i min studie då jag 

ville ta reda på lärares uppfattningar kring begreppet inkludering för elever inom 

autsimspektrumstörning. Carlström och Carlström Hagman (2006) skriver att kvalitativ ansats 

belyser människor erfarenheter utifrån den verklighet de befinner sig i och på deras egna 

uppfattningar.  Kvantitativ forskning, däremot, beskriver resultaten utifrån siffror, tabeller och 

statistik (Carlström & Carlström Hagman, 2006). Fejes (2009) skriver att kvantitativ 

forskning förklarar något medan kvalitativ forsknings syfte är att förstå resultatet. Kvantitativ 

och kvalitativ metod har både styrkor och svagheter som jag som forskare bör vara medveten 

om (Bryman, 2001, Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2011). Jag anser att kvalitativ ansats är 

bäst lämpad för min studie eftersom jag kommer att utgå från lärares uppfattningar och 

erfarenheter kring begreppet inkludering.  
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6.2	  Datainsamling	  
 

Insamlingen av mitt empiriska material har skett via kvalitativa intervjuer. Jag anser att 

kvalitativa intervjuer lämpar sig bäst för studien då jag studerar lärares uppfattningar. De 

kvalitativa intervjuerna tar fasta på informanternas uppfattningar och fokus utgår från 

informanternas åsikter och tankar. Kvalitativa intervjuer är mindre strukturerade än 

kvantitativa intervjuer. Det är också möjligt att intervjua informanterna vid ett flertal tillfällen 

gällande kvalitativa intervjuer vilket inte är brukligt i kvantitativ undersökning om det inte 

gäller en longitudinell studie (Bryman, 2011, Kvale & Brinkmann, 2009, Trost, 2005). Därför 

valde jag kvalitativa intervjuer som insamling av empiriskt material och jag valde att intervjua 

informanterna vid ett tillfälle. 

 

Intervjuerna var semi-strukturerade där jag utgick från en intervjuguide (bilaga 1) med frågor 

formulerade utifrån mitt syfte och frågeställningar med studien. Utifrån de semi-strukturerade 

intervjuer blev intervjun flexibel där frågorna inte behövde komma i den ordningen som stod i 

intervjuguiden. Det fanns också utrymme för att ställa följd frågor utifrån informanternas svar 

(Bryman, 2011). 

 

6.3	  Urval	  
 

Innan ett urval ska göras är det viktigt att ställa sig frågan vem som ska intervjuas och hur 

många. Det är viktigt att antalet informanter blir rätt då kvalitén av intervjuerna ska utgöra ett 

underlag för både tolkning och analys (Bryman, 2011, Dalen, 2004). Även Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att antalet informanter är beroende av studiens syfte. Vidare skriver 

de att det är viktigt att: ” intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du 

behöver veta” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.129). Jag bestämde mig för att tio intervjuer 

skulle ge mig bra kvalité för underlaget av analysen i studien. Mina val av informanter 

gjordes utifrån bekvämlighetsprincipen (Bryman, 2011). Jag gjorde mina val på grund av 

olika faktorer, dels tillgängligheten på informanter och dels utifrån tidsbegränsningen som 

studien har. 
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Jag tog kontakt med rektor på en grundskola, F-9, där elever inom autismspektrumstörning är 

inskrivna i ordinarie klasser. Kontakten med rektorn togs via mail under hösten 2012 där jag 

förklarade mitt uppdrag och syfte med studien. Jag bifogade även ett missivbrev (bilaga 2) där 

en djupare förklaring till studien beskrevs. Rektorn var positiv till studien och vi bestämde att 

jag skulle höra av mig under våren så fort jag satte igång med uppsatsen. Rektorn i sin tur 

informerade berörda lärare, som arbetade i särskilda undervisningsgrupper, om min studie och 

att de skulle höra av sig till mig för att bestämma tid för intervjuer. Kontakter togs men då det 

visade sig att antalet informanter blev för få togs ytterligare kontakter med andra rektorer på 

grundskolor där elever inom autsimpektrumstörning är inskrivna. Tyvärr uteblev svaren från 

rektorerna. Utifrån de uteblivna svaren tog jag kontakt med en vän som arbetar i en särskild 

undervisningsgrupp med elever inom autismspektrumstörning ett så kallat bekvämlighetsurval 

utifrån Bryman (2011). Jag informerade min vän om studiens syfte och frågeställningar. Min 

vän blev positiv till studien och hänvisade vidare till en kollega, ett så kallat snöbollsurval 

(Bryman, 2011), som också arbetade med elever inom autismspektrumstörning i särskild 

undervisningsgrupp. Dessa båda lärare tackade ja till att ställa upp i studien. Det slutgiltiga 

antalet informanter blev sju då jag hade uttömt möjligheterna på att nå fler informanter som 

arbetade med elever nom autismspektrumstörning. 

 

Informanterna var både manliga och kvinnliga med en överrepresentation av kvinnor. 

Informanternas ålder varierade mellan 27 och 63 år och de hade varit yrkessamma inom 

skolan mellan 6 år till 38 år. Samtliga informanter arbetar som lärare i särskilda 

undervisningsgrupper med elever inom autismspektrumstörning. Två av informanterna har 

den gamla grundskollärarutbildningen och fem av informanterna har den nyare 

lärarutbildningen åk 1 till åk 6 och åk 4 till åk 9 med huvudämnena matematik/naturkunskap 

och svenska/engelska. Utbildning och erfarenhet gällande elever inom 

autismspektrumstörning var varierande. Fyra av informanterna hade 5 till 20 poäng inom 

specialpedagogik, en informant studerade på specialpedagogprogrammet och två av 

informanterna hade gått enstaka kurser i ämnet autism. Däremot hade fyra av informanterna 

erfarenhet av autismspektrumstörning utifrån deras personliga familjesituationer. De sju 

informanterna är verksamma i två olika kommunala F till åk 9 skolor. Den ena grundskolan 

ligger i en medelstor stad och området är mångkulturellt med varierande socioekonomisk 

status. Den andra grundskolan ligger i ett ytterområde i en storstad och området är homogent 

med svensk kultur. Den socioekonomiska statusen varierar även här mellan hög och låg. 
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6.4	  Genomförande	  
	  
Jag började med att skicka ut ett missivbrev (se bilaga 2). I missivbrevet beskrev jag studiens 

syfte och frågeställningar. Jag skrev också att intervjuerna är konfidentiella och att det endast 

är jag och min handledare som kommer ta del av det empiriska underlaget samt att de kan 

avbryta intervjun om de vill (Trost, 2005). 

 

I intervjuerna utgick jag från min intervjuguide (bilaga 2). Intervjuguiden gav mig struktur 

som intervjuare och jag såg att alla frågor kommer med. Alla informanter fick samma frågor 

och det fanns möjlighet till följdfrågor beroende på informanternas svar. Samtliga intervjuer 

spelades in med diktafon. Jag valde diktafon som hjälpmedel för att det är lättare att 

koncentrera sig på själva intervjun och att informanternas svar finns som helhet vid 

transkriberingen. Med diktafon hade jag också möjlighet att lyssna på informanterna flera 

gånger. Dalen (2004) skriver om vikten av att få med informanternas egna ord. Anteckningar 

av intervjuer medför en stor risk av att all information inte kommer med då jag som 

intervjuare inte har möjlighet att skriva allt ordagrant vad som informanterna säger. 

 

Jag genomförde mina intervjuer under februari till mars 2013. Innan intervjuerna hade jag 

telefonkontakt med fyra av informanterna och mailkontakt med resterande tre. Jag valde att 

inte skicka ut mina frågor innan då jag ville ha informanternas direkta uppfattningar kring 

frågeställningarna. Intervjuerna skedde på informanternas arbetsplats efter samråd med 

informanterna. Det var viktigt att informanterna kände sig trygga i sin miljö och där av de val 

av plats som informanterna gjorde (Trost, 2005). I fem av intervjuerna valdes ett avskilt 

arbets- eller konferensrum, en intervju skedde i informantens klassrum och en intervju på 

informantens kontor. Jag hade vid telefonkontakten förberett informanterna att intervjuerna 

kunde ta ca en timme. Intervjuerna tog i tidsåtgång ca 45 till 60 min. Samtliga intervjuer 

spelades in på diktafon.  

 

Jag började varje intervju med att återigen informera om min studie, dess syfte och 

frågeställningar. Vidare informerade jag om att intervjun var konfidentiell, om jag hade 

informantens godkännande kring inspelning samt om det fanns några frågor från informanten 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Jag inledde intervjuerna med neutrala frågor såsom utbildning, 

arbetslivserfarenhet och hur många år de varit yrkesamma inom skolan. Mitt mål med dessa 

frågor var att bygga ett förtroende och kontakt för att sedan övergå till mina frågor. Under 
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intervjuerna ställde jag följdfrågor utifrån de svar informanterna gav. Jag som intervjuare 

försökte vara en aktiv lyssnare och lyhörd till informanternas svar både verbalt och med 

kroppsspråk. Vidare försökte jag använda mig av ögonkontakt, dialog och icke-verbal 

kommunikation som nickande och hummande samt att jag ställde olika typer av frågor som t 

ex inledande frågor; ”Kan du säga något om när du började intressera dig för…? eller 

uppföljningsfrågor; ”Vad menar du med….? (Bryman, 2001 s.307; Kvale & Brinkmann, 

2009). I avslutningen av intervjun frågade jag om informanten hade ytterligare något att 

tillägga till intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009).  

6.5	  Databearbetning/analys	  
	  
Efter intervjuerna transkriberade jag materialet. Jag hade avsatt gott om tid för transkribering 

och jag upptäckte att den tid jag avsatt inte räckte och att transkriberings proceduren tog 

betydligt längre tid än vad jag hade trott. Bryman (2001) skriver att transkribering är en 

tidsödande process och att den tid som behöver avsättas var ca fem till sex timmar för en 

timmes intervju. Jag hade räknat med ca fyra till fem timmar vilket var alldeles för lite. Jag 

valde att transkribera ordagrant vad informanterna sa och jag skrev i talspråk. När 

transkriberingen var klar hade jag 89 sidor som utgjorde mitt empiriska material och dessa 

sidor är grunden till min analys. 

 

Jag funderade länge kring vilken analysmetod jag skulle välja. Dalen (2007) menar att det är 

viktigt att välja analysmetod som bäst passar det empiriska materialet och de frågor som jag 

som forskare vill belysa. Jag bestämde mig slutligen för att använda mig av tematisk 

innehållsanalys. Tematisk innehållsanalys innebär att utifrån texten skapa teman. Dessa 

teman kan sedan innehålla olika underteman för att kunna få med underliggande meningar ur 

texten(Bryman, 2001; Graneheim & Lundman, 2004). I mitt empiriska material kunde jag 

analysera fram olika teman från texterna vilket utmynnade valet av tematisk innehållsanalys. 

 

Redan under transkriberingen började jag urskilja fyra huvudteman. Dessa huvudteman blev 

ännu tydligare när jag läste igenom de transkriberade intervjuerna. Jag läste först igenom alla 

intervjuer rakt av för att vid följande omläsning av intervjuerna markera de teman som var 

tydliga. De fyra huvudtemana var inkludering, organisation, didaktik och social utveckling. 

För att markera de fyra huvudtemana använde jag mig av olika färgpennor. Jag strök under 

bärande meningar utifrån kontexten och de frågeställningar jag hade.  Analysmaterialet 

minskade jag sedan ner genom att jag samlade ihop de markerade delarna under de fyra 
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temana. I analysmaterialet letade jag sedan efter koder som var lika samt olika mellan 

informanternas svar. Under hela denna analysprocess försökte jag hålla mig kritisk till 

materialet och inte låta min förförståelse ge en felaktig tolkning av materialet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

Jag letade och samlade in citat som jag senare kunde använda mig av i resultatdelen. 

Meningen med dessa citat var att de skulle exemplifiera de olika temana. I 

resultatredovisningen har jag skrivit om citaten till skriftspråk för att göra det mer följsamt i 

läsningen. Vid citaten kommer jag även benämna informanterna med informant 1 till och med 

informant 7. 

6.6	  Etiska	  aspekter	  
	  
Min studie följer de forskningsetiska principerna som är framtagna av Vetenskapsrådet. De 

fyra kraven som är framtagna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Dessa krav ger förutsättningar för förhållandet mellan forskaren och 

informanterna (CODEX, 2010). 

	  
Informationskravet innebär att forskaren ska ge information till informanterna angående 

studiens syfte och de villkor som gäller för informanternas deltagande och deras möjligheter 

att påverka intervjun. Jag informerade informanterna om att deras medverkan till denna studie 

var frivillig och att de kunde avbryta intervjun om de ville. Jag talade om att intervjuerna 

kommer att spelas in på diktafon om de inte hade något emot att bli inspelade. Vid 

transkribering och bearbetning informerade jag om att det bara är jag som kommer att ta del 

av informationen som ges. Den information som ges till uppsatsen kommer att avidentifieras 

samt att allt material kommer att behandlas konfidentiellt (CODEX, 2010).   

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få informanternas samtycke till att medverka i 

studien. De informanter som ingår i studien är lärare och rektorer vilket innebar att jag 

behövde ha godkännande endast av dem. Vid varje intervju lämnade jag mitt missivbrev och 

där informerades de om upplägget av min studie. I missivbrevet står det att det bara är jag 

som kommer att bearbeta den information som de ger samt att materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. Jag frågade även informanterna om de ville att jag skulle skicka det 

transkriberade materialet till dem. Sju av åtta informanter tackade nej men alla ville gärna ta 

del av den färdiga uppsatsen. Jag skickade det transkriberade materialet till informanten som 
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så önskade för genomläsning. Informanten hade inga synpunkter gällande det transkriberade 

materialet. Det stod även att intervjuerna skulle spelas in och jag talade om att de själva fick 

avgöra om de ville medverka eller inte medverka (CODEX, 2010). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna som deltar i studien ska ges största möjliga 

konfidentialitet. Informanternas uppgifter skall inte kunna identifieras av utomstående. Jag 

gav information till informanterna både i mitt missivbrev och vid varje intervju att det bara är 

jag som kommer att bearbeta och transkribera materialet. Uppsatsen kommer att avidentifiera 

samt att allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Efter transkribering och 

bearbetning kommer alla intervjuer att raderas. Under transkriberingen avkodar jag direkt och 

de namn som ges tas bort (CODEX, 2010). 

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats av enskilda personer får endast användas 

i forskningsändamål. Jag informerade mina informanter via mitt missivbrev att det empiriska 

materialet kommer att användas i min uppsats på avancerad nivå (CODEX, 2010). 

 

6.7	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
	  
Under ett forskningsarbete möter man begreppen reliabilitet och validitet. Dessa begrepp är 

synonyma med varandra men innehåller ändå olika innebörder. Reliabiliteten visar på om 

forskningen är tillförlitlig och används ofta vid kvantitativ forskning där mätningen ska ge 

samma resultat vid olika testtillfällen. Validitet visar på resultatets giltighet till att metoden 

verkligen undersöker det den påstår undersöka (Bryman, 2001; Kvale & Brinkmann, 2009; 

Trost, 2005). 

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver kring reliabiliteten hos intervjuaren, på vilket sätt en 

intervju skrivs ut. De utgår från de val intervjuaren gör i förhållande till utskriften av 

intervjun. En utskrift kan ske antingen ordagrant eller att utskriften innehåller det som är 

väsentligt ur intervjun. Jag valde att skriva av intervjuerna i talspråk och ordagrant. På så sätt 

ökar reliabiliteten i mitt förhållande till intervjuerna. Gällande valideringen av mitt material 

har jag försökt hålla mig objektiv och kritisk under datainsamlingsprocessen. Mitt mål har 

varit att fånga upp informanternas uppfattningar kring inkluderingsbegreppet (Trost, 2005). 

Jag har även utförligt beskrivit hur urvals-, genomförande-, bearbetning och analysprocessen 

har gått till och detta ökar också trovärdigheten i studien (Trost, 2005). 
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6.8	  Metoddiskussion	  
	  
I mitt sökande av lärare som arbetade med elever inom autismspektrumstörning tog jag 

kontakt med en rektor där jag visste att det fanns en särskild undervisningsgrupp för dessa 

elever. Jag kontaktade rektorn via mail och bifogade även mitt missivbrev. Rektorn var 

positiv inställd till studien och informerade berörda lärare. Jag fick endast svar från sju lärare 

och då antalet informanter var för få togs ytterligare kontakt med rektorer via mail och 

telefon. Responsen från rektorerna var att de skulle återkomma vilket de aldrig gjorde. Jag tog 

då kontakt med en vän som jag visste arbetade i en särskild undervisningsgrupp med elever 

inom autismspektrumstörning. Min vän blev positivt inställd till studien och hon tog även 

kontakt med en kollega som också arbetade i en särskild undervisningsgrupp. Rektorn och 

min vän fungerade som portvakter vilket innebär att de gav mig tillträde och valde ut vilka 

lärare som var aktuella för intervjuer (Dalen, 2007). De lärare som deltog i studien hade alla 

blivit informerade gällande studiens syfte och dess frågeställningar av rektor och av mig. För 

att verifiera ännu en gång min studies syfte fick alla läsa igenom missivbrevet igen innan 

intervjun påbörjades. 

 

De intervjuer som jag tillslut genomförde blev sju till antalet. Jag gör inget anspråk på att ha 

funnit alla uppfattningar kring begreppet inkludering gällande elever inom 

autismspektrumstörning som går i särskilda undervisningsgrupper. Mitt mål var att undersöka 

lärares uppfattningar om begreppet inkludering. Min reflektion var att jag kunde ha breddat 

min studie där även skolledare hade ingått för att få ett vidare perspektiv kring uppfattningar 

om inkludering. Jag valde dock att intervjua lärare som arbetade med elever inom 

autismspektrumstörning vilket kan ha påverkat deras svar angående inkludering. Deras svar 

kan ha påverkats utifrån deras arbetssituation och att de ställdes inför dilemmaperspektivet 

gällande inkludering.  

 

Innan jag gick ut och intervjuade utarbetade jag en intervjuguide utifrån att jag hade valt 

semistrukturerade intervjuer. Jag utgick ifrån olika teman som innefattade mina 

frågeställningar med studien. Utifrån de svar som informanterna gav fanns också möjlighet 

till följdfrågor (Bryman, 2001; Dalen, 2007). Intervjuerna skedde utan större komplikationer. 

Vid några få tillfällen uppstod avbrott då mobiler ringde eller att det uppstod komplikationer i 

korridorer som en informant ingrep i. Dessa avbrott störde inte intervjuerna utan vi kunde 
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fortsätta intervjun. En av informanterna påpekade efter intervjun att hon hade påverkats av 

diktafonen vilket inte påtalades under intervjun. Informanten upplevde att diktafonen 

påverkade hennes svar mer än vad hon trodde från början. 

 

Jag möttes av engagerade lärare som ville dela med sig av sina uppfattningar kring 

inkludering. En reflektion i efterhand var om en del av deras svar hade påverkats av att de 

själva inom familjerna hade barn inom autismsektrumstörning. Det kan ha påverkat deras svar 

och deras uppfattningar kring begreppet inkludering och synen på särskilda 

undervisningsgrupper. I takt med att fler intervjuer gjordes kände jag mig mer bekväm i min 

roll som intervjuare. Jag hade intervjuguiden som stöd men var inte lika beroende av den. 

Däremot upptäckte jag vid transkriberingen att jag kunde ha inväntat informanterna mer när 

det blev paus samt att jag kunde ha ställt mer utvecklingsfrågor för att ge informanterna 

möjlighet att utveckla sina svar mer (Bryman, 2001). 

 

Dalen (2007) skriver att det kan vara svårt att upprätthålla rätt balans mellan närhet och 

distans till informanterna. Jag upplevde denna svårighet då en av informanterna var en vän till 

mig. Jag är medveten om att det kan komma att påverka min tolkning av resultatet (Dalen, 

2007; Kvale & Brinkmann, 2009). De övriga informanterna var för mig okända personer. 

Under intervjuerna hade jag som ambition att visa mig intresserad och nyfiken på 

informanternas svar. Vidare använde jag mig av icke-verbal kommunikation för att skapa 

förtroende till informanten (Trost, 2005). 

 

Forskaren bär med sig sin egen förförståelse in i en studie. Denna förförståelse påverkar vår 

tolkning av det insamlade materialet samt påverkar oss i analysprocessen. Förförståelsen kan 

vara både positiv och negativ utifrån min förmåga att kunna ställa följdfrågor eller om jag blir 

begränsad i min tankeprocess. Det är viktigt att jag som forskare skriver fram min egen 

förförståelse (Dalen, 2007; Kavle & Brinkmann, 2009; Westlund, 2009). Under studietiden 

och i mitt arbete som förskollärare har jag tillsammans med kollegor och kurskamrater 

studerat begreppet inkludering. Diskussionen har förts utifrån vad som har varit bäst för det 

enskilda barnet. Jag har mött barn i förskoleverksamheten som är inkluderade och jag har 

själv ställt mig frågan på vilket sätt är dessa barn inkluderade. Inom skolans verksamhet har 

jag ingen erfarenhet utan där har mina egna åsikter styrt min uppfattning kring inkludering. 

Under mitt analysarbete har jag försökt att tänka bort min förförståelse och analyserat 

objektivt men jag kan inte vara säker på att jag helt och fullt lyckats. 
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7.	  Resultat	  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för resultatet som framkom från analysen av 

intervjumaterialet. Jag har delat upp resultatdelen utifrån fyra huvudtemanteman; inkludering, 

organisation, didaktik och social utveckling. Varje huvudtema har sedan olika delteman där 

jag i min analys har funnit gemensamma uppfattningar i varje tema. Jag verifierar innebörden 

i dessa delteman med citat av informanterna som jag numrerat 1-7. 	  

7.1	  Inkludering	  
	  
Under detta avsnitt kommer jag delge informanternas uppfattningar kring begreppet 

inkludering. De underteman som framkommer i analysen är elevperspektiv, 

föräldraperspektiv och lärandeperspektiv med fokus på hur informanterna uppfattar 

inkludering.  

7.1.1	  Elevperspektiv	  
	  
Informanterna anser att inkludering ska ske ur ett elevperspektiv. Inkluderingen ska utgå ifrån 

eleven och vad eleven klarar av. Det handlar om att eleverna ska känna att de lyckas istället 

för att misslyckas menar informanterna. Vidare anser informanterna att eleverna ska känna att 

de är en del av en social samvaro där lärandet sker i samspel med deras kamrater. Där 

kontakter skapas mellan kamrater och kamraterna välkomnar eleven som en del av klassen. 

”…inkludering för mig handlar om att vara del av en social samvaro 

(informant 1) 

…man ser att den här eleven klarar av att vara mycket i klass och då får 

han vara mycket i klass (informant 2)” 

 

Informanterna anser att eleverna inte bara kan inkluderas i en klass och att de sedan antas vara 

inkluderade. Eleverna ska känna sig delaktiga i klassrummet och med sina klasskamrater och 

känna en tillhörighet med klassen anser informanterna. Enligt informanterna ska det också 

finnas ett tydligt syfte, varför eleverna ska vara inkluderade. Fokus måste vara på eleverna 

och deras egen vinning i inkluderingsprocessen. Vinsten för den enskilde eleven är att fokus 

ligger på eleven och på hur mycket eleven klarar av att vara i klass enligt informanterna. 

Informanterna beskriver att de hela tiden har den enskilda elevens behov i fokus och utifrån 

behovet planeras elevens närvaro i klassen. Det finns elever som har många lektioner i sin 
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klass och ses som inkluderad. Samtidigt finns det elever som inte har många lektioner i sina 

klasser och är exkluderade. Vidare anser informanterna att inkludering ska införas med 

försiktighet det vill säga att det inte går att placera en elev i en klass och tro att eleven blir 

inkluderad per automatik.  När en placering av en elev görs behövs det förankras och 

förberedas noggrant både för eleven själv, klasskamraterna och läraren menar informanterna. 

Informanterna anser att det är viktigt att informera eleverna i klassen och berörd lärare kring 

autismspektrumstörning och vad det kan innebära för eleven.  

 

Ur elevens perspektiv är det viktigt att hela skolan arbetar med värdegrundsfrågor gällande 

inkludering anser informanterna. Skolan bör föra diskussioner kring rätten att vara olika och 

att se varje elev. Vidare menar informanterna att skolan behöver anpassa verksamheten så att 

den passar elever inom autismspektrumstörning och inte att eleverna ska anpassas till 

verksamheten. En informant anser att skolan/samhället gärna vill normalisera elever inom 

autismspektrumstörning gällande diskussionen kring inkludering. Normaliseringen av 

eleverna är att de ska bli som eleverna i ordinarie klass enligt informanten. 

	  

7.1.2	  Föräldraperspektiv	  
	  
Informanterna anser att det är viktig att föräldrarna känner sig delaktiga i arbetet kring deras 

barn.  

…och det är också en del i inkluderingen att man också har föräldrarna 

med sig (informant 1) 

…föräldrarna måste tas med, de måste bli inkluderade för att det ska 

fungera med inkludering, delaktighet och inflytande (informant 4) 

 

För att inkluderingen ska fungera optimalt för eleverna är det viktigt att föräldrarna får en klar 

bild av hur lärarna arbetar med deras barn menar informanterna. Enligt informanterna bjuds 

föräldrarna in till fler än ett utvecklingssamtal per termin och föräldramöten. I 

utvecklingssamtalen och föräldramöten får föräldrarna information kring verksamhetens 

upplägg och hur elevernas individuella planer planeras. Föräldrarna är delaktiga i upplägget 

kring deras barns planer och utifrån delaktigheten påverkas föräldrarna positivt, menar 

informanterna. Denna positivitet gynnar eleverna i inkluderingsprocessen, det vill säga att 

föräldrarna får en förståelse av inkludering och dess betydelse för deras barn. Informanterna 

menar att många av föräldrarna har negativa erfarenheter kring inkludering och 



26	  
	  

skolverksamheten som deras barn har gått i. När föräldrarna får en positiv erfarenhet kring 

inkludering påverkar föräldrarna i sin tur sina barn positivt gällande skolan och dess 

organisation. De individuella planerna för eleverna utarbetas tillsammans elev, förälder och 

lärare. Informanterna anser att när föräldrarna känner sig delaktiga medför det att det är 

enklare att göra saker tillsammans med eleverna och att eleverna kan följa med på utflykter 

som annars skulle vara omöjliga.  

 

7.1.3	  Lärandeperspektiv	  
	  
Utifrån lärandeperspektivet anser informanterna att det uppstår ett dilemma i relation till 

inkludering. Dilemmat utgår från individperspektivet där utvecklingen och lärandet ska utgå 

från eleven själv samtidigt som eleverna ska inkluderas i ordinarie klass. Informanterna 

beskriver att deras ambition är att de utifrån styrdokumenten med uppnåendemål ger deras 

elever den lärmiljö som passar eleverna bäst. Utifrån styrdokumenten kontra inkludering 

uppstår en krock menar informanterna samtidigt som ambitionen är att eleverna ska gå i sina 

ordinarie klasser.  

”…baktanken är ju den att när de sedan går ner till den ordinarie undervisningsgruppen 

där de har moment som de är mer framgångsrika i så har de ju byggt upp ett annat 

självförtroende, andra sociala strukturer som annars hade raserat hela paketet.” 

(informant 6 ) 

	  
Informanterna upplever att lärandet sker bäst för dessa elever om de får inhämta den kunskap 

utifrån det eleverna klarar av och att sedan utöka inhämtningen av kunskap utifrån elevernas 

egen förmåga. En av informanterna beskriver sitt uppdrag som att det var dennes arbete att se 

till att eleverna når så optimerade mål som möjligt oavsett om de var högpresterande eller 

inte. Det vill säga att eleverna presterar mycket goda resultat utifrån uppnående målen i 

läroplanen. Vidare tycker samma informant att det är mycket fokus kring begreppen 

inkludering och exkludering. Informanten anser att inkluderings- och exkluderingsbegreppen 

har debatterats för mycket i media och skola. Risken med denna debatt som informanten anser 

är att begreppen urholkas och att det bara finns en väg att gå nämligen inkludering. I debatten 

så glöms den enskilde eleven bort, det vill säga att det inte förs någon diskussion kring hur 

skolan anpassar lärmiljön för eleven. Det är viktigt tycker informanterna att skolans 

verksamhet ska anpassas till elevernas värld och inte tvärtom. Elevernas lärandemiljö ska 

anpassas så att eleverna når sina mål och att de har det bra i skolan. 
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7.2	  Organisation	  
	  
Under detta avsnitt kommer jag att beskriva på vilket sätt skolorna organiserat sin 

skolverksamhet utifrån fysisk inkludering och fysisk exkludering och informanternas 

uppfattning om detta.  

 

7.2.1	  Fysisk	  inkludering	  
	  
Den organisation som informanterna arbetar inom är kommunövergripande det vill säga att 

elever kommer från hela kommunen. Del av den fysiska inkluderingen utgår från att alla 

elever är inskrivna i ordinarie klasser. Eleverna har också lektioner i sina ordinarie klasser 

utefter sina egna behov och vad de klarar av. Lektionerna kan variera mellan två-tre till 

fjorton lektionspass per vecka i ordinarie klass. 

”de som har varit nere mest i klass, de har nog varit nere mellan tolv till fjorton 

lektioner” (informant 5 ) 

”vårat mål med att vara nere i klass är att vi ska försvinna från vår elev och kunna vara 

ett stöd för resten av klassen” (informant 1) 

 
När eleverna går till sina ordinarie klasser går de aldrig själva utan har en lärare med sig som 

ansvarar för eleven. Målet är att lärarna ska kunna låta ”sina” elever vara samt vara till stöd 

för resten av klassen. När det gäller den fysiska inkluderingen så berättar informanterna att 

eleverna har rast samtidigt som sina klasskamrater. Informanterna beskriver att det möjliggör 

ett utrymme för eleven att uppleva delaktighet tillsammans med ordinarie klasskamrater. 

Några elever har kompisar i sina ordinarie klasser och andra drar sig till varandra och 

tillbringar rasten tillsammans. Under friluftsdagar är eleverna med sina ordinarie klasser. 

Information kring upplägget delges dagen innan friluftsdagen berättar informanterna. Detta 

görs för att eleverna ska känna sig trygga under friluftsdagen. Informanterna berättar vidare 

att de har kontinuerliga träffar med klasslärarna där eleverna är skrivna. Under dessa träffar 

planeras elevernas vistelse i de ordinarie klasserna. Informanterna berättar att denna planering 

görs tillsammans med klassläraren. 
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7.2.2	  Fysisk	  exkludering	  
	  
Den fysiska exkluderingen innebär att eleverna befinner sig större delen av skoldagen i 

särskilda undervisningsgrupper. En del elever befinner sig endast i den särskilda 

undervisningsgruppen och går väldigt sällan till ordinarie klass. Eleverna får pröva att ha 

lektioner i de ordinarie klasserna berättar informanterna. Ibland fungerar det bra för den 

enskilde eleven att ha lektioner i ordinarie klass och ibland fungerar det inte alls menar 

informanterna.  

 

En risk med att eleverna går i särskilda undervisningsgrupper, anser informanterna, är att 

särskilda undervisningsgrupper leva sina egna liv och att det är i dessa grupper som eleverna 

formar sin identitet.  

”En stor grupp riskerar att bli sin egen så att säga. Då får den ett eget liv och det 

behöver den inte ha, den behöver bara ha egna situationer. Vår avsikt är att minska 

gruppens storlek men hela tiden så är det lärarnas uppdrag att så mycket som möjligt 

hitta de bästa lärmiljöerna och då blir det exkluderande inslag” (informant 6 ) 

 

Informanterna berättar att deras egen organisation är uppbyggd på ”en till en” undervisning, 

det vill säga att det är en lärare som undervisar en elev. Enligt informanterna så gynnar denna 

organisations uppbyggnad eleverna på så sätt att fokus är på den enskilde eleven. Alla elever 

blir sedda utifrån deras förmågor och kunskap. Genom ett sådant förhållningssätt blir det 

lättare att arbeta mot uppnående målen för eleverna tillsammans med lärarna anser 

informanterna. Samtidigt anser informanterna att eleverna skulle gynnas av att ha mer 

lektionstid i de ordinarie klasserna där de har möjlighet att interagera med sina klasskamrater. 

Utifrån organisationen med särskilda undervisningsgrupper kontra ordinarie klasser uppstår 

det ett dilemma. Dilemmat som informanterna beskriver är att det är svårt att avgöra vad som 

är rätt för den enskilde eleven. Informanterna berättar hur de ser eleverna utvecklas och få en 

bättre självkänsla och ett bättre självförtroende när eleverna lyckas. Samtidigt som lärarna ser 

det omvända när de lägger för stor press på eleverna med att vara mer delaktiga i de ordinarie 

klasserna. Informanterna berättar att de behöver vara väldigt lyhörda för eleven och hur 

eleven upplever de olika klassrumssituationerna. En informant berättar om svårigheter kring 

grupparbeten där det förs reflekterande diskussioner kring ämnen. I det forumet uppstår 

svårigheter för eleven enligt informanten. En svårighet är att följa med i den reflekterande 
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kommunikationen som förs mellan eleverna. I dessa specifika lärandemoment är det viktigt 

att vara lyhörd för hur eleven upplever sin situation menar informanten. Samtidigt beskriver 

informanten att det också är viktigt att föra en dialog med ordinarie klasslärare kring elevens 

behov och möjligheter till att påverka lektionssituationen.  

 

Den delen som eleverna är mest exkluderade, berättar informanterna, är när de är på 

fritidshemmen. Informanterna berättar att de elever som går i särskilda undervisningsgrupper 

har sin egen fritidsverksamhet. Många av eleverna är väldigt trötta på eftermiddagen och 

behöver vila anser informanterna där av vistelse på deras eget fritidshem. Informanterna 

beskriver fritidshemmen som rekreation och vila för deras elever. 

    

7.3	  Didaktiskt	  
	  
I detta avsnitt kommer jag att beskriva hur informanterna arbetar pedagogiskt med eleverna. I 

analysen av informanternas svar på frågorna fann jag två underteman, strukturerad lärmiljö 

och kompensatoriska hjälpmedel.  

7.3.1	  Strukturerad	  lärmiljö	  
	  
I arbetet med elever inom autismspektrumstörning anser informanterna att det är viktigt att ha 

en strukturerad lärmiljö. Eleverna ska ha sin plats och bänk i klassrummet så att eleverna vet 

var de ska sitta när de kommer in i den ordinarie klassen. Informanterna berättar att det ibland 

uppstår kommunikationsbrist då elevernas platser byts i klassrummet och ordinarie klasslärare 

inte informerar kring förändringen. Informanterna beskriver att eleverna blir frustrerade när 

de kommer till klassrummen och ska sitta på en annan plats än vad de är vana vid. 

Informanterna anser att det är viktigt att få information kring klassrums förändringar i tid så 

att de kan informera sina elever om förändringen. Elevernas namn ska stå på hyllorna där 

eleverna hänger sina kläder. Namnen ska finnas både i särskilda undervisningsgrupper och i 

de ordinarie klasserna.  

”…viktigt med struktur att man har var sak på sin plats, det tror jag att 

alla barn mår bra av” ( informant 2 ) 

 

Lektionspassen i de särskilda undervisningsgrupperna är uppdelade i kortare pass för 

informanterna märker att deras elever inte klarar av fyrtiominuters pass. 
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”…vi skriver upp en lektion, fyrtio minuter kan ju vara för långt för 

många, skriver man upp tre saker som ska göras och så bockar man av 

vart efter de är klara” ( informant 5) 

 

”…jag färgade de olika ämnena, jag har färgat upp mapparna så att när 

det står matematik på en grön lapp på tavlan då vet man att man ska gå 

och ta sin gröna mapp” ( informant 7 ) 

 

Informanterna anser att när de strukturerar upp lektionerna på ett tydligt sätt med mål som ska 

göras samt markeringar med färger på lektionerna så gagnar det eleverna. Enligt 

informanterna blir eleverna mer självständiga och informanterna kan på så sätt följa elevernas 

individuella utveckling. Informanterna berättar att det inte går att skynda på eleverna utan de 

måste hela tiden utgå från elevernas egen takt. Alla elever har åtgärdsprogram och 

individuella utvecklingsplaner där deras mål är tydligt nerskrivna. Vidare berättar 

informanterna att en del elever har anpassad studiegång. Utifrån dessa dokument blir det 

tydligare att strukturera lärmiljöerna för eleverna så att de når kunskapsmålen menar 

informanterna. 

 

 

7.3.2	  Kompensatoriska	  hjälpmedel	  
 

Informanterna tycker att det är viktigt att hitta medel för att kompensera eleverna och för att 

eleverna ska lyckas i undervisningen. De kompensatoriska hjälpmedel som informanterna 

bland annat använder sig av är diktafoner, hörselkåpor, dela upp ämnen i olika färger och 

specialpennor som är anpassade till elevernas pennfattning.  

”…en elev kan ha jätte svårt för att läsa och då brukar vi läsa för henne 

eller så spelar vi in texten som vi läser på diktafon” ( informant 3) 

”…hörselskydd tar vi med ner utifall det blir för högljutt, för de flesta av 

våra elever är känsliga för ljud och tycker de att det är högljutt så tar de 

på sig hörselskydden” (informant 5) 

 

 

Informanterna beskriver diktafonen som ett bra kompensatoriskt hjälpmedel för eleverna. I 

synnerhet när eleverna har lässvårigheter. När eleverna får lyssna på den inlästa texten kan de 

sedan sitta och läsa efter i texten. På så sätt väcks elevernas läslust anser informanten 
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samtidigt som eleverna lyckas med sin läsning. Informanterna beskriver hörselskydden som 

ett bra kompensatoriskt hjälpmedel för att eleverna ska lyckas i sina ordinarie klasser. 

Eftersom de elever som informanterna undervisar är ljudkänsliga tycker informanterna att 

hörselskydden får eleverna att vara mer närvarande i klassen. Eleverna sätter på sig 

hörselskydden när ljudnivån blir för hög vilket innebär att eleverna lyckas vara en del av 

klassen under lektionen. Vidare beskriver informanterna att det är viktigt att hitta 

kompensatoriska hjälpmedel som passar och gagnar de elever man har i sin särskilda 

undervisningsgrupp. En informant berättar om en elev som hade svårt att skriva för hand. 

Specialläraren informeras om eleven och visar en specialpenna som är specialkonstruerad och 

passar denne elev. Informanten berättar att eleven börjar skriva och utvecklar sin 

skrivförmåga genom att lusten till skrivandet har väckts.  

 

7.4	  Social	  utveckling	  
	  
Under detta avsnitt kommer jag att beskriva hur informanterna arbetar med elevernas sociala 

utveckling. I min analys framkom två underteman, delaktighet och social träning. Jag 

kommer beskriva hur informanterna arbetar med att eleverna ska känna sig delaktiga samt hur 

eleverna tränas i det sociala samspelet. 

 

7.4.1	  Delaktighet	  
	  
Informanterna anser att många av deras elever upplever en delaktighet i sina ordinarie klasser 

samtidigt som det finns elever som inte är delaktiga i ett socialt samspel.  

”elever som är absolut en del av den sociala kulturen i deras klass sedan 

har vi elever som bara sitter av sin tid.” (informant 1) 

 

De beskriver att en del av deras elever inte är intresserade av att vara delaktiga och att ha nära 

relationer. Medan andra elever absolut vill känna delaktighet och att ha kompisar i de 

ordinarie klasserna. En informant anser att det är svårt för skolan att nå inkludering utifrån 

aspekten att ha lektioner i ordinarie klass. Informantens uppfattning och mål kring begreppet 

inkludering är att eleverna ska ha en social samvaro i gruppen och att de ska känna sig 

delaktiga.  
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Enligt informanterna upplever eleverna att de har en plats i klassen, att de är ute gemensamt 

med de andra eleverna under rasterna. Under rasterna finns det även möjlighet att dels vara 

med sina klasskamrater från de särskilda undervisningsgrupperna och möjlighet att vara med 

kamrater från sina ordinarie klasser. Informanterna upplever dock att den största delaktigheten 

sker i de särskilda undervisningsgrupperna. De märker på sina elever att eleverna tyr sig till 

varandra. Att eleverna tycker om varandras egenskaper och att de slipper jämföra sig med 

eleverna i de ordinarie klasserna. Informanterna poängterar dock att det är väldigt individuellt 

och att det inte gäller alla elever. De anser att det viktigaste är att utgå från eleven som individ 

och bygga upp delaktigheten därifrån. 

 

7.4.2	  Social	  träning	  
	  
Eleverna behöver tränas i det sociala samspelet anser informanterna. Informanterna lägger ner 

mycket tid på den sociala träningen med sina elever. För att inkluderingen ska lyckas behöver 

man lägga ner mycket tid på den sociala träningen menar en informant. Informanterna 

beskriver den sociala träningen som att bygga ett hus, att man måste börja från grunden. En 

stor fördel tycker informanterna är att det finns tid till den sociala träningen. De kan sitta, en 

och en, med sina elever och informanterna märker att den sociala träningen är positiv för 

eleverna.  

 

Informanterna berättar att de arbetar med sociala mål tillsammans med eleverna. De beskriver 

de sociala målen till exempel att förstå hur en annan människa tänker, föra en kommunikation 

med sina kamrater eller att säga tack vid olika tillfällen. 

 

”…det här målet är att du ska se mig i ögonen denna vecka..” (informant 3) 

 

Den sociala träningen kan också innebära att lektionspassen i den ordinarie klassen ökar 

utifrån eleven och vad eleven klarar av. En informant beskriver den sociala träningen utifrån 

ett betraktande perspektiv. Eleven studerar sina kamrater hur de förhåller sig i olika 

situationer för att senare komma underfund med hur man gör, till exempel i hur man kan leka. 

Vidare berättar informanter att det finns elever som inte ser åt en ny människa i korridoren för 

att senare hälsa på personen. Det tar mycket kraft för en del av eleverna, att ta in världen 

utanför dem menar informanten. 
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 Informanterna bedömer den sociala träningen som en balansakt. Pressas dessa elever för 

mycket så kan det bli negativt för eleven. Det negativa kan till exempel utmynna i att eleven 

inte kommer alls till skolan utan är hemma istället. Därför anser informanterna så måste den 

sociala träningen ske försiktigt och alltid med en dialog med elevernas föräldrar. 

8.	  Diskussion 
 

Mitt syfte med min studie har varit att undersöka hur lärare som arbetar med elever inom 

autismspektrumstörning uppfattar begreppet inkludering. Jag utgår från mina frågeställningar 

för att tydliggöra strukturen i diskussionen. Mina frågeställningar är, hur lärarna uppfattar 

begreppet inkludering och hur kan elever inom autismspektrumstörning inkluderas utifrån 

lärarnas beskrivning. I första avsnittet kommer jag att behandla inkluderingens villkor. Andra 

avsnittet behandlar jag organiseringen av skolverksamheten. I tredje avsnittet behandlar jag 

pedagogisk organisering. Fjärde avsnittet behandlar jag sociala aspekter. Jag avslutar med en 

sammanfattande diskussion där även förslag till fortsatt forskning kommer att beskrivas. 

 

Eftersom min studie omfattar ett begränsat urval av informanter kan inte slutsatsen dras att 

detta är en allmängiltig uppfattning av begreppet inkludering. Resultatet visar vad några lärare 

har för uppfattningar kring begreppet inkludering i arbetet med elever inom 

autismspektrumstörning. Om jag hade gjort en mer omfattande studie med fler informanter 

hade möjligheten varit att resultatet hade blivit annorlunda. 

 

8.1	  Inkluderingens	  villkor	  
	  
I min analys framkom att informanternas uppfattningar kring begreppet inkludering kunde 

delas in i tre olika perspektiv. Dessa perspektiv är elevperspektivet, föräldraperspektivet och 

lärandeperspektivet. Samtliga perspektiv möjliggör inkludering utifrån elevens behov. 

Gällande elevperspektivet anser informanterna att det är viktigt att inkluderingen ska anpassas 

efter eleven och vad eleven klarar av. Både Lindsay (2003) och Hellberg (2007) tar upp 

vikten av att se inkludering utifrån elevens behov. Lindsay (2003) menar att skolan behöver 

analysera utifrån ett helhetsperspektiv tillsammans med eleverna och föräldrarna. En stor risk 

med inkludering är att man glömmer bort att analysera och reflektera just utifrån elevens 

behov anser han. Fokus på inkludering ska därför ligga på elevens egen vinning av att 

inkluderas, enligt informanterna. Detta styrks av Hornby (2011) som i sin studie diskuterar 



34	  
	  

förväxlingar mellan mänskliga och moraliska rättigheter. Han menar att elever i behov av 

särskilt stöd har en mänsklig rätt till en inkluderad skolverksamhet. Samtidigt som det inte 

alltid är det bästa valet för den enskilda eleven. Informanterna diskuterade också vikten av 

samspelet som en del i lärandet vilket sker i en inkluderad verksamhet. Denna diskussion 

utgår från det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet beskriver att 

lärande sker mellan människor i en process. Viktigt är att finna en balans mellan individen 

och verksamheten i dess olika lärmiljöer (Dysthe, 2001; Imsen, 2006; Säljö, 2000). 

 

I enlighet med forskningen talar informanterna om vikten av att föräldrar är delaktiga i deras 

barns skolverksamhet (Crosland & Dunlap, 2012). Informanterna uttryckte att när föräldrar 

blir delaktighet blir relationen bättre och det blir lättare att utveckla verksamheten för deras 

barn. Då föräldrar är positiva till den skolverksamhet som bedrivs blir deras barn positiva till 

skolan och detta främjar inkludering. Däremot visade Crosland och Dunlaps (2012) studie att 

ju äldre eleverna blev ju mindre nöjda blev föräldrarna. Studien visade att föräldrarna 

upplevde att skolan och dess verksamhet hade svårare att möta deras barns behov. Skolverket 

(2008, reviderad 2011) visar också att ju mer föräldrarna är delaktiga i skolverksamheten 

desto enklare når eleverna sina måluppfyllelser. 

 

Gällande lärandeperspektivet anser informanterna att det uppstår dilemman. Dels ska lärande 

utgå från individen samtidigt som de officiella styrdokumenten framhåller inkludering. 

Forskningen (Crosland & Dunlap, 2012; Lynch & Irvine, 2009) beskriver att 

lärandeperspektivet också kan upplevas som utmanande i arbetet med elever inom 

autismspektrumstörning. Informanterna beskriver utmaningen i att deras elever inhämtar sin 

kunskap utifrån vad de klarar av för att sedan öka på inhämtningen av kunskap. Hela tiden ska 

elevernas egen förmåga vara i fokus menar informanterna. Ochs, Kremer-Sadlik, Solomon 

och Gainer Sirota (2001) diskuterar positiv och negativ inkludering som påverkar elevernas 

kunskapsinhämtning. Negativ inkludering innebär att elever inom autismspektrumstörning 

ouppmärksammas av både lärare och klasskamrater. Det vill säga att i klassrumssituationer så 

gavs ingen uppmärksamhet till eleverna utan de lämnades till att klara sig själva. Liknande 

situationer uppstod även på rasterna. I resultatet beskriver informanterna rasterna som en 

arena där det möjliggör ett skapande av kontakter mellan eleverna. De utgår från att en del av 

deras elever har kamrater i ordinarie klass. Informanterna beskriver inget om att det sker ett 

kontaktsökande omvänt, det vill säga att elever i ordinarie klass söker upp deras elever under 

rasten. Det verkar som om informanterna inte har reflekterat kring rastverksamheten, 
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inkludering och delaktighet. Frågan är hur kan elever inkluderas och känna delaktighet i 

rastens sociala kultur? På vilket sätt kan skolan arbeta med att elever inom 

autsimspektrumstörning blir uppmärksammade på rasterna? 

  

Positiv inkludering fungerar när elever inom autismspektrumstörning ges möjlighet att känna 

delaktighet i sociala aktiviteter och i sociala grupper.  Även positiv återkoppling av kamrater 

och lärare när eleverna kommer med bra idéer samt att ha vänner i klassen påverkar också den 

positiva inkluderingen (Ochs, Kremer-Sadlik, Solomon & Gainer Sirota, 2001). 

Informanterna beskriver friluftsdagen som en aktivitet där eleverna blir uppmärksammade 

positivt och där eleverna känner delaktighet med sina kamrater. 

 

8.2	  Organisering	  av	  skolverksamheten	  
	  
Ett dilemma som informanterna upplever är hur man organiserar skolverksamheten. 

Skolverksamheten är kommunövergripande vilket innebär att skolorganisationens 

upptagningsområde är kommunövergripande. Skolverket (2008, reviderad 2011) visar att det 

är allt vanligare att elever i behov av särskilt stöd sätts i särskilda undervisningsgrupper. Detta 

kan ske både på den enskilda skolan eller på skolor som har kommunen som 

upptagningsområde. Studien visar att inom grupper med elever inom neuropsykiatriska 

diagnoser är (grupper för) elever med Aspergers syndrom vanligast. Dilemmat blir utifrån en 

kommunövergripande organisation hur skolan sedan realiserar organisationen till elevens 

behov. Elever kommer från hela kommunen och har samtidigt ingen koppling till närområdet 

vilket kan skapa svårigheter med sociala gruppaktiviteter.  

 

De särskilda undervisningsgrupperna kan se olika ut på skolorna. Vissa skolor har utformat 

verksamheten utifrån att eleverna tillhör ordinarie klass. Andra skolor har organiserat 

verksamheten utifrån att eleverna tillhör en särskild undervisningsgrupp. I de skolor som 

elever tillhör en ordinarie klass organiseras verksamheten utifrån att eleverna har både 

lektioner i ordinarie klass samt i den särskilda undervisningsgruppen. Informanterna berättar 

att det huvudsakliga målet med den här typen av verksamhet är att eleverna återgår till sina 

ordinarie klasser. Detta stämmer med Asp-Onsjös (2008) studie. Hon skriver vidare att det i 

många fall är tveksamt om dessa elever går tillbaka till ordinarie klasser. Det största skälet är 

att verksamheten i de särskilda undervisningsgrupperna skiljer sig kraftigt åt gentemot de 

ordinarie klasserna. Ett annat skäl är att dessa små grupper har en tendens att permanentas på 
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grund av att det alltid kommer att finnas elever som passar in i grupperna (Asp-Onsjö, 2008).	  

Informanterna verifierar denna problematik. En del elever har många lektioner i ordinarie 

klasser. Samtidigt som det finns de elever som större delen av skoldagen tillbringar i den 

särskilda undervisningsgruppen.  Informanterna är också medvetna kring att en del av 

eleverna inte kommer återgå till ordinarie klasser under hela deras skoltid. Dessa elever 

kommer att vara hänvisade till särskilda undervisningsgrupper under återstående skoltid. 

 

8.3	  Didaktisk	  organisering	  
	  
I min analys framkom det att informanterna använder sig av är en strukturerad lärmiljö samt 

använder kompensatoriska hjälpmedel. Med strukturerad lärmiljö menar informanterna att det 

är viktigt att eleverna har sin plats i både klassrummet och kapprummet. Det finns en plan 

över hur deras skoldag ser ut (Nilholm & Alm, 2010). Även lektionerna är indelade med 

bland annat färger för att förtydliga för eleverna vilken lektion de har. En del informanter 

använder sig av bildscheman för att förtydliga hela skoldagen. Forskningen visar på att lärare 

utarbetar framgångsrika strategier i arbetet med elever inom autismspektrumstörning. Tydliga 

och anpassade instruktioner för varje enskild elev. Med tydliga instruktioner av lärarna får 

eleverna veta vad som förväntas av dem (Nilholm & Alm, 2010; Crosland & Dunlap, 2012). 

Samtidigt som en strukturerad lärmiljö stärker elevernas självständighet (Nilholm & Alm, 

2010; Crosland & Dunlap, 2012; Lynch & Irvine, 2012). 

 

Nilholm och Alm (2010) skriver i sin studie kring vikten av att ta tag i olika problem som 

uppstår på en gång för att undvika att problemen ökar. De skriver också kring att utnyttja 

olika gruppaktiviteter för att stärka eleverna i de sociala processerna och i lärandet. Här 

uppstår en skillnad mellan forskning och praktik. Resultaten i min studie visade att det fanns 

en skillnad mellan gruppaktiviteter och vad som gagnar eleven utifrån dennes behov. Positivt 

för eleven är att delta med sin klass på friluftsdagarna där eleven deltar utifrån sin egen 

förmåga. Gällande grupparbeten i klassen blev det mer problematiskt för eleven. 

Informanterna beskrev grupparbeten som abstrakta för eleven, där gällde det att kunna 

reflektera kring ämnet utifrån många perspektiv. I den formen av gruppaktivitet blir det 

negativt för eleven, det stärker inte eleven anser informanterna. Viktigt är också att skapa 

goda relationer till föräldrar. Bjuda in föräldrarna till samtal och då inte bara när något har 

hänt. Delta i planeringen av sina barns utvecklingsplaner till exempel. I min studie beskrev 

informanterna att föräldrar som känner sig delaktiga fick en positiv bild av skolan och på så 
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sätt påverkade sina barn positivt. Många av föräldrarna hade en negativ bild av deras barns 

tidigare skolgång (Crosland & Dunlap, 2012) och när föräldrarna bjöds in till delaktighet 

ökade deras positivitet. Vilket i sin tur spred sig till deras barn.  

 

Informanterna berättar också om vikten av kompensatoriska hjälpmedel. De kompensatoriska 

hjälpmedlen som informanterna använder sig mest av är diktafoner och hörselkåpor. Diktafon 

användes vid lässvårigheter då eleven får lyssna till den inlästa texten för att sedan läsa efter. 

På så sätt väcktes lusten hos eleven kring läsning och eleven känner att han/hon lyckas. 

Hörselkåpor användes ofta när eleverna har lektion i de ordinarie klasserna när ljudnivån blir 

för hög. Även där anser informanterna att det är ett positivt kompensatoriskt hjälpmedel för 

att eleverna ska lyckas i de ordinarie klasserna. Även forskningen visar på lyckade resultat i 

samband med kompensatoriska hjälpmedel. Crosland och Dunlap (2012) skriver kring 

bildschemans positiva resultat. Bildscheman används för att förbereda eleverna inför 

händelser och aktiviteter och detta ökar också elevernas självständighet. 

 

8.4	  Sociala	  aspekter	  
	  
I min analys framkom begreppen delaktighet och social träning utifrån sociala aspekter. 

Informanterna ansåg att båda begreppen hörde ihop men ändå var olika. Utifrån begreppet 

delaktighet så anser informanterna att en del av deras elever känner en stor delaktighet i sina 

ordinarie klasser. Medan andra elever bara sitter av sin tid i sina ordinarie klasser men i den 

särskilda undervisningsgruppen upplevs som att de känner en delaktighet. För att elever inom 

autismspektrumstörning ska uppleva sig delaktiga så behövs både vana och skicklighet för att 

kunna läsa de sociala koderna (Falkmer, 2013). Informanterna beskrev att en del av deras 

elever uppvisade stor skicklighet att kunna läsa de sociala koderna. Under rasterna fanns det 

de elever som hade kamrater att vara med och som var delaktiga i olika aktiviteter. Samtidigt 

fanns det elever som kände sig delaktiga tillsammans i deras lilla grupp där de slapp jämföra 

sig med eleverna i de ordinarie klasserna (Hellberg, 2007). Även Brewsters och Coleyshaws 

(2010) studie visar att många barn vill leka tillsammans med kamrater men att det är få barn 

som klarar av den delaktigheten. Studien visade också att äldre barn upplevde oro och rädsla 

för att umgås med kamrater på grund av sina svårigheter. 

 

I resultatet framkom att informanterna anser att de lägger den största delen av skoldagen på 

social träning. Eleverna tränas i att delta i ett socialt samspel utifrån olika konstellationer i 
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olika grupper som till exempel att gå till sin ordinarie klass. Informanterna beskriver det som 

att bygga ett hus och att man måste börja från grunden. Samtidigt anser informanterna att den 

sociala träningen är som en balansakt. Pressas eleverna för mycket är det risk för bakslag 

vilket kan utmynna i att eleverna inte dyker upp i skolan. Falkmer (2013) visar i sin studie att 

den sociala träningen är viktig. Lärarnas förhållningssätt och kunskap är en viktig del för att 

eleverna ska lyckas i den sociala träningen samt att de ska känna sig delaktiga i verksamheten. 

En annan viktig del är att utgå utifrån lärmiljöer där eleverna känner att de lyckas (Falkmer, 

2013; Segall, M.J & Campbell, J.M, 2012; Ochs, Kremer-Sadlik, Solomon & Gainer Sirota, 

2001). Nilholm och Alm (2010) skriver i sin studie att lärarna använde sig av gruppaktiviteter 

för att stärka både den sociala och lärande processen. Dessa gruppaktiviteter kan skilja sig åt 

visades det i resultatet. I lärandeprocessen beskrev en informant att grupparbeten påverkade 

dennes elev negativt. Eleven hade svårigheter med att följa med i diskussionerna tillsammans 

med sina kamrater, att kunna föra en reflekterande kommunikation kring olika ämnen. Utifrån 

den sociala processen beskrev informanterna att till exempel friluftsdagar påverkade deras 

elever positivt. Informanterna menade på att då ingick deras elever i sociala gruppaktiviter 

som var baserade utifrån deras egen förmåga. 

 

8.5	  Sammanfattande	  diskussion	  
	  
Min studie utgår från lärares uppfattningar av begreppet inkludering. Det finns många olika 

tolkningar på begreppet. Jag har valt att undersöka hur lärare uppfattar inkludering och på 

vilka sätt elever inom autismspektrumstörning kan inkluderas. Nilholm (2006) skriver i sin 

studie att det går att analysera begreppet inkludering på ett flertal sätt. Bland annat utifrån 

vilket sätt begreppet används. Även Asp-Onsjö (2008) skriver att det går att diskutera 

inkluderingsbegreppet utifrån olika aspekter. Hon har delat in begreppet utifrån tre aspekter, 

rumslig, social och didaktiskt. Med rumslig inkludering menar Asp-Onsjö (2008) om eleven 

tillbringar skoldagen tillsammans med sina klasskamrater. Social inkludering utgår från om 

eleven är delaktig i ett socialt sammanhang tillsammans med både kamrater och personal. 

Med didaktisk inkludering menar Asp-Onsjö (2008) att de didaktiska förutsättningarna är 

anpassade till eleven. Det innebär att läraren använder sig av olika arbetssätt och att eleven 

blir erbjuden olika skolmaterial. I min studie visar informanterna som arbetar med elever 

inom autismspektrumstörning att de uppfattar begreppet inkludering utifrån rumslig och 

social inkludering. Informanterna diskuterade inte didaktisk inkludering utifrån ett samarbete 

med ordinarie klasslärare. Samtidigt visar också studien på att olika skolor organiserar sin 
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verksamhet på skilda sätt utifrån inkludering. Däremot visar inte studien på vilket sätt 

mottagarlärare uppfattar begreppet inkludering då jag endast har intervjuat lärare som arbetar 

med elever inom autismspektrumstörning.  

 

Studien har sin utgångspunkt ifrån det sociokulturella perspektivet. Enligt det sociokulturella 

perspektivet så utgår lärandet från social interaktion och kommunikation. Där ett lärande sker 

i relationer mellan människor och att människor känner sig delaktiga i processen (Säljö, 

2000). Lärandet sker också utifrån en social process där lärandet blir i samspelet mellan 

individerna (Imsen, 2006). Den viktiga utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet är 

utgå från elevernas egen förmåga och att anpassa undervisningen och lärmiljöerna till eleven 

(Säljö, 2000; Imsen, 2006). Detta stämmer överens med det relationella perspektivet som 

också betonar vikten av att undervisningen ska passa individen (Persson, 2007). Persson 

(2007) skriver kring vikten av interaktionen mellan olika verksamheter inom 

skolorganisationen. Även läroplanen (Lgr11) betonar vikten av att möta eleven där de 

befinner sig och att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla. Utifrån resultatet av 

intervjuerna uppfattar jag att informanternas intention stämmer överens med det 

sociokulturella perspektivet, relationella perspektivet och läroplanen. De skapar lärmiljöer 

som utgår från elevens egen förmåga och kunnande. Intentionen för informanterna är att 

eleverna ska till största delen gå i sina ordinarie klasser, det är det som är deras mål. 

Intentionerna är också att implementera styrdokumenten i undervisningen och till eleverna. 

Samtidigt som informanterna upplever dilemman mellan styrdokumenten och deras praktik. 

Informanterna var väl medvetna kring att alla eleverna inte kunde nå målet kring att gå i 

ordinarie klass större delen av dagen. De uppfattade att eleverna kände störst delaktighet 

tillsammans med sina kamrater i den särskilda undervisningsgruppen. Informanterna anser att 

detta beror på tryggheten som finns i gruppen och att de söker sig till den omgivning som 

ligger dem närmast. En av informanterna uttryckte att särskilda undervisningsgrupper kan bli 

bestående. Detta beror ofta på att undervisningen i särskilda undervisningsgrupper skiljer sig 

åt gentemot undervisningen i den ordinarie klassen (Asp-Onsjö, 2008). Informanterna 

berättade att de bedrev ”en till en” undervisning vilket inte skulle vara möjligt i de ordinarie 

klasserna. 

 

 

I undervisningen finner informanterna strategier och metoder (Nilholm & Alm, 2010; 

Nilhom, 2007) för att arbeta med eleverna. Informanterna utgår från att finna 
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kompensatoriska hjälpmedel som till exempel diktafoner och hörselkåpor för att stötta 

eleverna i undervisningen. Dessa lösningar anser informanterna ha positiv effekt på eleverna 

och deras utveckling. En risk som Nilholm (2007) beskriver är att de metoder och strategier 

som utprövas ändå kan leda till problem. Risken är att eleven kompenseras för sina brister 

utan att diskutera lärmiljöerna i organisationen.  

 

Det perspektiv som dominerar i min studie är dilemma perspektivet. Informanterna anser att 

inkludering är positivt men samtidigt upplever dem en frustration inför begreppet inkludering. 

Beskrivningen av inkludering från informanterna är att eleverna ska känna delaktighet i en 

social miljö. Inkludering ska ske utefter elevernas egen förmåga och utveckling. Även i 

läroplanen (Lgr11) står det att lärandet ska främja alla elever utefter deras egen utveckling. 

Där ska undervisningen anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. Informanterna 

beskriver vikten av att samspela i olika sociala miljöer (Säljö, 2000) för eleverna och på så 

sätt vara delaktiga i lärandeprocesserna. Utifrån dessa olika perspektiv där skolans fokus är 

hur den ska förhålla sig till alla elevers olikheter. Detta leder sedan till olika aspekter av 

inkludering och exkludering (Nilholm, 2007). Vidare skriver Nilholm (2007) en exkluderande 

lösning på sikt kan bidra till att eleverna blir inkluderade i utbildning och arbetsliv. Det 

kommer att finnas grundläggande dilemman gällande inkludering/exkludering som det inte 

går att finna någon slutgiltig lösning på. 

 

8.6	  Fortsatt	  forskning	  
	  
I min metoddel beskrev jag att min studie är för liten gällande att beskriva lärares 

uppfattningar kring begreppet inkludering samt hur lärare kan arbeta inkluderat med elever 

inom autismspektrumstörning. För att utöka studien kunde jag ha använt mig i mitt empiriska 

material av fler metoder som till exempel enkäter eller deltagande observationer. På så sätt 

hade jag kunnat få ett större djup i min forskning gällande lärares uppfattningar samt hur 

lärarna arbetade inkluderat med eleverna. 

 

Mitt intresse för begreppet inkludering har vuxit under studiens gång. Informanterna som 

deltog i min studie arbetade alla i särskilda undervisningsgrupper med elever inom 

autismspektrumstörning vilket säkerligen påverkade resultatet. För att öka djupet i min 

fortsatta forskning skulle jag undersöka hur lärare i ordinarie klasser uppfattade begreppet 

inkludering samt att intervjua skolledare för att undersöka hur de arbetar för att främja 
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inkludering i skolorganisationen. Deltagande observationer för att se hur elever inom 

autismspektrumstörning kan inkluderas skulle också öka djupet i min fortsatta forskning med 

utgångspunkt från Asp-Onsjös (2008) tre aspekter, rumslig, social och didaktisk. Hur skulle 

det gå att realisera dessa tre aspekter? På vilket sätt skulle dessa tre aspekter gynna 

inkludering för elever inom autismspektrumstörning? Hur kan skolan planera sin verksamhet 

utifrån rumslig, social och didaktisk inkludering? Det skulle också vara intressant att intervjua 

eleverna inom autismspektrumstörning för att få deras uppfattningar/upplevelser kring 

inkludering och delaktighet.  

 

Inkludering är ett komplext begrepp och det finns många sätt att uppfatta begreppet. Det som 

gör det komplext som jag anser är det Nilholm (2007) skriver kring dilemma perspektivet. På 

vilket sätt kan skolan förhålla sig inkluderat/exkluderat till elevers olikheter? Det kommer att 

finnas grundläggande dilemman som det inte kommer att finnas lösningar på. 
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Bilaga	  1	  	  
Intervjufrågor	  
 

Erfarenhet och utbildning: 
1. Vilken lärarutbildning har du? 

2. Hur många år har du arbetat inom skolan? 

3. Hur länge har du arbetat på denna skola? 

4. Vilken utbildning har du gällande arbete med elever inom autismspektrumstörning? 

5. Har du någon annan erfarenhet gällande arbetet med elever inom 

autismspektrumstörning? 

 

 

Inkludering: 
1. Hur tänker du kring begreppet inkludering? 

2. På vilket sätt arbetar denna skola med inkludering? 

- organisatoriskt 

- pedagogiskt 

- socialt 

3.    Hur upplever du att inkludering främjar elevernas utveckling? 

4. På vilket sätt upplever du att eleverna är inkluderade? 

- organisatoriskt 

- pedagogiskt 

- socialt 

5. Anser du att eleverna känner sig delaktiga i klassen? 

6. Kan du uppleva att eleverna själva känner sig delaktiga i skolan? 

7. Finns det något som du vill tillägga? 

 

  



	  
	  

Bilaga	  2	  	  
Missivbrev	  
 
Linköpings universitet 
 
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Åsa Larsson och jag studerar på Specialpedagogprogrammet vid Linköpings 

Universitet. Jag går sista terminen och under den terminen ingår det att skriva uppsats på 

avancerad nivå. Jag har valt att skriva om elever inom autismspektrumstörning och hur 

inkludering beskrivs av lärare som arbetar med elever inom autismspektrumstörning.  

 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur lärare, som arbetar med elever inom 

autismspektrumstörning, arbetar med inkludering av dessa elever. 

Mina frågeställningar är: 

Hur ser lärarna på begreppet inkludering? 

På vilket sätt arbetar skolan med inkludering? 

Hur främjar inkludering elever inom autismspektrumstörning och hur utvecklas de utifrån 

sina egna förutsättningar? 

 
Intervjuerna kommer att ta ca 60 min och är frivilliga att delta i. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande. Alla intervjuer är konfidentiella och avidentifiering kommer att ske. 

Intervjuerna kommer att spelas in på band. Jag kommer att transkribera och bearbeta 

materialet. De etiska principerna framtagna av Vetenskapsrådet (2010) kommer att beaktas. 

Det är sedan enbart jag och min handledare som tar del av det empiriska materialet.  

 

Med vänlig hälsning Åsa Larsson 
 

 

 

 

 

 

 

 


