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Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka hur lärare som arbetar med att integrera och inkludera elever med 

autismspektrumdiagnoser uppfattar detta fenomen. Mina frågeställningar behandlar hur skolverksamheter 

arbetar för att stödja elever med autismspektrumdiagnoser och hur lärare anpassar sin pedagogik till elever i 

behov av särskilt stöd. Slutligen redovisas vad några lärare anser om att integrera och inkludera elever med 

autismspektrumstörning i vanlig klass. 

 

Studien byggs upp utifrån hur specialpedagog och lärare ska tillgodose elever i behov av särskilt stöd, att 

specialpedagogiken är en annan typ av pedagogik än vad som är normen. Detta bygger på att elever med 

autismspektrumstörningar uppvisar svårigheter i lärandet och sociala begränsningar. Som metod har 

kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer genomförts. 

 

Studiens resultat visar att lärares uppfattningar om integrering och inkludering som fenomen utgår från att 

anpassa undervisningen utifrån de behov eleven har. Lärarna har beskrivit att elever med 

autismspektrumdiagnoser har möjlighet att arbeta i särskild undervisningsgrupp, men att de i första hand ska 

tillhöra en klass och att de ska delta i den i så stor utsträckning som möjligt. Undervisningen skall resultera i 

att den inkluderade eleven ska kunna delta i klassrumsundervisningen i hög grad och detta för att eleverna 

ska bli förberedda för livet i samhället. 

 

Studiens slutsats är att elevers förutsättningar och behov styr hur inkluderande och integrerande 

undervisning anordnas. 
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Inledning  

Jag har under mina år på lärarprogrammet intresserat mig för ämnet autismspektrumstörning 

och har haft funderingar på hur lärare upplever att arbeta med dessa elever. För mig känns det 

inspirerande och utmanande att arbeta med dessa elever inkluderat i klass, något som jag har 

fått höra blivit mer vanligt i skolorna. Det har även förts en debatt om huruvida dessa elever 

bör integreras eller inkluderas i klass eller om de bör gå i specialskolor. Utifrån detta har jag 

intresserat mig för att intervjua lärare som arbetar med dessa elever om vilken syn de har på 

denna företeelse. Hur ställer sig lärare till att skolan skall vara en plats för alla, där alla utifrån 

olika förutsättningar ska kunna delta i undervisningen? Kan alla elevers behov och lärande 

tillgodoses? Hur ser lärare som arbetar i skolan på att integrera respektive inkludera elever 

med autismspektrumstörning? 

Det är med utgångspunkt i denna tankegång som mina frågeställningar formuleras och med 

stöd av litteraturen kommer analys av denna problematik genomföras. 

Bakgrund  

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, s8) fastställs att 

utbildningen inom alla skolformer ska vara likvärdig för alla elever, oavsett var i landet den 

arrangeras. Likvärdig utbildning medför inte att all undervisning måste arrangeras identiskt 

och att alla resurser måste delas lika, utan man måste utgå från elevers olika behov och 

villkor. Läroplanen belyser samtidigt att all undervisning inte kan utformas lika då skolan har 

ansvar för att tillgodose elever som har problem med att uppnå målen för undervisningen och 

detta kan uppnås på olika sätt. 

Inkluderande skolmiljöer bör enligt Nilholm (2006, s34) kunna se mångfald och skillnader 

som en resurs i undervisningen, vilket belyser att alla har rätt till att kunna påverka och 

involveras i verksamheten. 

Då jag har valt mina problemområden har jag utgått från elever med 

autismspektrumstörningars möjligheter att inkluderas i den vanliga skolan och i 

undervisningen.  
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Begreppsdefinition 

Några teoretiska begrepp som är relevanta för min undersökning diskuteras och dessa 

kommer att genomsyra min studie. Dessa specialpedagogiska begrepp är; specialpedagogik, 

autismspektrumstörning, samt inkluderande och integrerande pedagogik.  

Inkludering skiljer sig från integrering i det avseende att integrering syftar till att alla ska 

arbeta utifrån gemensam organisation. Integrering fordrar att den som blir integrerad anpassar 

sig till organisationen, inkludering å sin sida syftar till att organisationen ställer sina kulturella 

och sociala värderingar till förfogande för att den integrerade ska kunna passa in i 

gemenskapen (Nilholm, 2007, s92-93). 

Mitt fokus för studien ligger inte på segregation och exkludering, men jag kommer att beröra 

dessa begrepp och de förekommer. Begreppen har enligt min tolkning likartad innebörd och 

de förekommer främst som en motpol till inkludering och integrering. Alltså fungerar dessa 

som det som inte är inkludering och integrering. 

Förklaring av disposition  

Min forskningsstudie byggs upp av att i en litteraturgenomgång beskrivs hur skolan är en 

plats för alla, där alla har lika rätt till utbildning. Vidare beskrivs området specialpedagogik, 

för att ge en bild av hur skolan måste bemöta elever i behov av särskilt stöd. Detta då skolan 

måste bemöta dessa elever utifrån en annan typ av pedagogik än vad som är normen, på grund 

av de svårigheter elever med autismspektrumstörning kan ha. 

Fortsättningsvis ges en grundläggande beskrivning av hur elever med 

autismspektrumstörningar fungerar, vad som kännetecknar dem och vilka begränsningar 

tillståndet skapar hos dessa individer. Vidare beskrivs begreppen inkludering och integrering 

som är nyckelbegrepp i min forskningsstudie. I anslutning till elever med dessa diagnoser i 

skolan fokus på hur man kan arbeta med att inkludera dessa elever i skolmiljön. Slutligen reds 

denna typ av specialpedagogik ut, hur anpassning kan se ut och huruvida den är applicerbar 

på dessa barn med autismspektrumdiagnoser. Utöver detta kommer granskas tidigare 

forskning i form av vetenskapliga artiklar och annan forskningsbaserad litteratur. 
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I metoden beskrivs hur studien fördjupas i lärares uppfattningar om möjligheten att inkludera 

med autismspektrumdiagnoser i undervisningen. Detta genom att genomföra och undersöka 

semi-strukturerade intervjuer med lärare som arbetar med sådan typ av undervisning. 

Vidare har resultatet tematiserats utifrån mina frågeställningar. De huvudteman som valts är; 

lärares uppfattningar om inkluderande undervisning, lärares inställning till att integrera elever 

i vanlig klass, hinder för inkluderande pedagogik och fördelar med att placera elever med 

autismspektrumstörning i särskild undervisningsgrupp. Dessa teman fungerar sedan som en 

grund för analys av mina intervjuer och de bygger även vidare på underteman som berörs i 

resultatet. 

Vidare har även val av metod och resultat diskuterats. I diskussion av metod speglas mina 

tankar kring mitt val av metod, samt mina tankar utifrån genomförda intervjuer. I avsnittet 

diskussion av resultat redogöras mina tolkningar av resultatet som framkommit i min 

undersökning. Här lyfts min syn på hur lärare ser på begreppet inkludering och det diskuteras 

kring hur inkluderande skola är en skola för alla. Dessutom diskuteras också kring hur olika 

skolor organiseras för att vara en inkluderande verksamhet. 

Slutligen har jag valt att slutföra mitt arbete en avslutande reflektion, där mina tankar kring 

möjligheter och förutsättningar för inkluderande verksamheter redogörs. 
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Syfte  

Syftet med min studie är att undersöka hur lärare som arbetar med att integrera och inkludera 

elever med autismspektrumdiagnoser uppfattar detta fenomen. Jag har en intention att ta reda 

på hur man kan arbeta utifrån specialpedagogik med att hjälpa dessa elever att förändra eller 

minska sitt eventuella problembeteende och förenkla möjligheten till integration i skolorna. 

Mina frågeställningar kommer att inriktas på lärares uppfattningar om inkludering och 

integrering av elever med autismspektrumstörning i den vanliga undervisningen, samt vilka 

möjligheter och/eller hinder lärare ser för att inkludering kan ske.  

Beskrivning av vilken roll begreppen inkludering respektive integrering spelar för 

undervisningen i skolan kommer att redogöras. Min avsikt är att undersöka vilka möjligheter 

och problem som lärare upplever med detta i praktiken och vilken innebörd de lägger i 

begreppen inkludering och integrering. Vidare vill jag ta reda på hur lärares inställningar till 

att inkludera respektive integrera elever med autismspektrumstörning i den vanliga 

skolundervisningen eller om de föredrar att dessa elever placeras i alternativa skolmiljöer. 

Frågeställningar  

Hartman (2003, s16) menar att frågeställningen för en forskningsstudie är mittpunkten för 

arbetets utveckling, för hur det struktureras och vidare bestämmer frågeställningens 

formulering arbetsgången. Frågeformuleringen växer fram ur en process som preciseras ju 

mer arbetets mittpunkt blir klarlagd, vilket också definierar problemet. Mina frågeställningar 

som avses ska genomsyra min studie är följande:  

 Hur organiseras skolverksamheter för att stödja elever med autismspektrumstörning? 

 Hur anpassar lärare sin pedagogik till elever i behov av särskilt stöd?  

 Vilka uppfattningar har lärare om att integrera och inkludera elever med 

autismspektrumstörningar i vanlig klass? 
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Litteraturgenomgång  

Inkludering eller integrering? 

Bagga-Gupta (2011) relaterar i sin forskning till en skola för alla som ser och har sett olika ut 

i världen, där inkludering, integrering och segregering har olika roller i praktiken. Hon 

belyser samtidigt att gränsdragningar där människor innesluts eller utesluts påverkar vår syn 

på identiteter, där bland annat immigranter som kommer till Sverige förväntas att integreras 

omgående och att det inte handlar om inkludering i dessa fall. 

Att utgå från inkludering av barn med behov av särskilt stöd är att specificera och göra en 

gränsdragning mellan denna barngrupp och normala barn, dessa barn segregeras från det 

normala och betraktas som något av mindre värde. Barn i behov av stöd utgör i detta 

sammanhang det andra, det avvikande gentemot det normala (Nilholm, 2006, s20-21). 

Inkludering 

Inkludering anses ha börjat existera i det svenska skolsammanhanget samtidigt som 

specialpedagogiken och då som del av den. Utifrån detta är det främst aktörer som sysslar 

med specialpedagogik som engagerat sig i definitionen inkludering. Samtidigt anses 

inkludering ha sitt ursprung i en skola för alla (Nilholm, 2007, s92-93). 

För att inkludering ska fungera måste den inkluderande verksamheten arbeta med att fastställa 

organisationens kulturella och sociala värderingar och normer. Att arbeta med att ge alla 

elever positiv förstärkning är ett viktigt inslag i inkluderande verksamhet. Inkluderande 

verksamheter betonar att det är normalt att vara annorlunda och där har alla samma rättighet 

att närvara. 

Det målrelaterade betygssystemet som präglar det svenska skolsystemet påverkar möjlighet 

av inkluderingen. För att öka möjligheten för att inkludera i skolorna bör man ha en klar bild 

av innebörden inkludering, samt om inkludering är något man strävar efter (Nilholm, 2007, 

s78-79). 

För att utveckla inkluderande verksamheter är tydlighet vad gäller värderingar, attityder och 

uppfattningar hos de som vistas i verksamheten viktigt. Det är viktigt att elever med 

beteendeproblematik får känna att de har möjlighet att uppvisa sina positiva sidor. För att 
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utveckla inkluderande verksamheter är skillnader och olikheter betydelsefullt att utgå ifrån, 

det är viktigt att lära ut förväntat socialt beteende och det är de vuxnas roll att avgöra om 

förväntningar på beteenden verkar uppnåeliga. Inkluderande gemenskaper har möjlighet att 

visa på goda förebilder och har möjligheter att stimulera barnet genom olika aktiviteter 

(Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit, 2007, s20-22). 

Nilholm (2006, s6-8) sätter begreppet inkludering i relation till elever i behov av särskilt stöd, 

något nytt som behövs för att kunna tillgodose denna elevgrupp. Inkludering belyser att 

eleverna ska kunna möjliggöras bättre möjlighet att kunna delta i skolan utifrån olika 

benämningar, exempelvis en skola för alla eller en inkluderande skola.  

Integrering 

Integrering kan enligt Söder (2003) beskrivas utifrån fyra aspekter, fysisk, funktionell, social 

och samhällelig integrering. Fysisk integrering innebär att exempelvis särskoleelever 

integreras i samma skola som ”normala” elever. Funktionell integrering innebär att personal, 

utrustning och lokaler kan utnyttjas av alla skolans elever. Social integrering syftar till att 

minska avståndet av interaktion mellan normala och elever i behov av stöd. Samhällelig 

integrering slutligen innebär att vuxna människor har möjlighet till att påverka egen situation, 

samt har samma möjligheter och tillgångar som alla andra (SOU 2003:35, s30-31). 

Salamancadeklarationen som fastslogs 1994 syftar att ge riktlinjer om att barn med behov av 

särskilt stöd skall tillhöra den ordinarie skolan, om det inte finns särskilda anledningar till 

något annat (SOU, 2003:35, s25). 

Salamancadeklarationen belyser integreringens förändrande roll, som syftar till att förändring 

för alla där integrering förekommer. Vidare menas att en funktionsnedsättning blir ett 

funktionshinder i samband med omgivningen och miljöns krav (SOU, 2003:35, s29-30). 

Att arbeta medvetet utifrån integrerad undervisning i skolorna anses vara det bästa sättet att 

skapa en sammanhållning mellan funktionshindrade elever och deras klasskamrater. Att 

placera elever i särskilda undervisningsgrupper eller till specialskolor bör vara tillfälliga 

metoder som sker undantagsvis och där eleven inte kan delta i den regelbundna 

undervisningen (Nilholm, 2007, s91). 
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Haug (i SOU 2003:35, s32) belyser integreringens två inriktningar som har benämns 

segregerande integrering eller inkluderande integrering. Segregerande integrering syftar till 

att anpassa miljön så att den blir optimal för eleven. Den inkluderande integreringen syftar 

istället till att all undervisning ska utgå från en gemensam referensram och att alla 

differentierade lösningar ska utgå från denna referensram. 

Segregation 

Genom att segregera elever med beteendeproblem skyddar man omgivningen från problemet 

och detta kan få direkt fysiska konsekvenser. Obs-klasser som förr användes är ett typiskt 

exempel på då elever med avvikande beteenden segregerades från vanliga skolan för att 

skydda elever mot problemen. Idag förekommer flera segregerade skolmiljöer för barn med 

beteendeproblem. Ofta sker då undervisningen istället i andra skolformer och i särskilda 

undervisningsgrupper. Fortfarande tolkas funktionen att segregation skyddar samhället mot 

beteendeproblemen, men det primära målet är att reducera beteendeproblem och istället skapa 

mer gynnsamma processer (Nordahl med flera, 2007, s18-19). 

Forskning visar på att segregerade verksamheter inte lever upp till de mål som är satta, istället 

menas problembeteende förstärks och att dessa elever uppvisar fortsatt brist på social 

kompetens och avsaknad av anpassningsmöjligheter. För elever som har behov av segregation 

är tydliga mål viktiga och att man senare arbetar med en framtida integration av eleven i 

samhället, skolan och så vidare. Utöver målet med framtida integration är det viktigt att 

medvetet arbeta med att motarbeta negativa följder av segregationen (Nordahl med flera, 

2007, s18-19).  

Skolinspektionen (2014, s28-29) beskriver att studier visar på att flertalet särskilda 

undervisningsgrupper ägnar mycket tid till social träning, vilket kan medföra att man riskerar 

att bortprioritera kunskapsmålen. 

Negativa följder kan vara att barnet med beteendeproblematik upplever sig utanför, vilket 

även kan leda till att denne söker sig till andra utsatta grupper och detta i sin tur kan leda till 

förstärkning av problembeteendet. Elever som har beteendeproblem har svårigheter att kunna 

påverka sitt beteende och söker ofta att få förstärkning på sitt problembeteende. För att kunna 

arbeta reducerande och förebyggande av beteendeproblem är arbetet med utveckling av 



8  

  

upplevelsen av inkludering och att arbeta med attityder och värderingar kring detta (Nordahl 

med flera, 2007, s18-19). 

Barn med olika funktionshinder segregeras än idag i skolorna, särskilda undervisningsgrupper 

ökar och skolan blir alltmer målinriktad i relation till kunskapskrav (Nilholm, 2007, s55). 

Specialpedagogik 

Specialpedagogiken kan enligt Nilholm (2007, s12-14) betraktas som en samhällsprocess som 

har ett syfte att skapa sysselsättning för elever och forskningen som belyser hur 

specialpedagogik granskar denna process. Då funktionshindrade barn under en lång period 

var uteslutna från den obligatoriska skolan och istället segregerades till specialskolor kan 

specialpedagogik ansetts ha en segregerande funktion som syftar till att fokusera individens 

brister istället för de möjligheter den har. Syftet med segregation har varit att dessa grupper av 

barn skulle hållas åtskilda från andra, eftersom de ansetts ha varit störande för den vanliga 

undervisningen. Specialpedagogiken markerar skillnader mellan normala barn och de som är i 

behov av annan pedagogik än den som normalt sett används. Här kommer den positiva sidan 

av specialpedagogiken in, där mer behovsanpassade resurser kan riktas mot de grupper som 

segregeras. Specialpedagogiken har alltså dubbla tillämpningar; att ge elever extra stöd 

utifrån det behov de har och att separera dessa elever från mängden. 

De tre perspektiven 

Specialpedagogik kan beskrivas utifrån tre olika perspektiv, vilket även speglar forskningen 

om specialpedagogik som samhällsuppgift. De tre perspektiven är det kompensatoriska 

perspektivet, kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Dessa tre perspektiv uppvisar 

skillnader i synsätt på var problemet faktiskt finns. Det som benämns som kompensatoriska 

perspektivet menar att barnet själv är bärare av problemet, medan det kritiska perspektivet 

problematiserar skolans roll i att kunna handskas med olika typer av elever (Nilholm, 2007, 

s14-15,18). 

Det kompensatoriska perspektivet syftar till att fastställa karaktärsdrag som ställer till problem 

för individen. För att anlägga det kompensatoriska perspektivet måste problemen kunna 

betecknas och kartläggas som onormala och ofta relateras de till neurologisk problematik och 



9  

  

eleven placeras i en så kallad problemgrupp. Syftet med det kompensatoriska perspektivet är 

att arbeta med de problem och den avsaknad av kompetenser som individer uppvisar. 

Det kritiska perspektivet kritiserar teorier och lägger ansvaret på samhället och vad samhället 

gör då det finns skillnader hos människor. Viss frustration riktas mot att människor delas in i 

sociala kategorier, vilket leder till att exkluderande grupper uppkommer i skolorna. Kritiska 

perspektivet visar på att fenomenet specialpedagogik kan förklaras utifrån sociala processer 

(Nilholm, 2007, s20-22,25). 

Dilemmaperspektivet syftar till att belysa de dilemman som skolan ställs inför och är ett 

öppnare och tolkande perspektiv (Nilholm, 2007, s61). 

Historik angående inkludering och specialpedagogik 

I SOU (2003:35, s21) belyses att en skola för alla involverar även elever med funktionshinder. 

Utifrån denna tanke, som utvecklades redan på 1960-talet, ska inte dessa elever särskiljas från 

andra. 

Tinglev (2014, s4) menar att vid 1900-talets början kunde stöd i form av specialpedagogik ges 

i hjälpklass och detta var främst ämnat att stödja begåvningsmässigt svaga elever, men även 

för de som ansågs ha avvikande beteenden. Hjälpklasser var kommunalt anordnade och 

syftade till att följa lokala tim- och kursplaner. Genom intelligenstester valdes elever med 

svårigheter ut av speciallärare vilket gjorde att en gräns drogs mellan elevkategorier och detta 

befäste svårigheter hos dessa elever. Det genomfördes även andra typer av tester och 

medicinska kontroller för att identifiera elever med exempelvis sjukdomar som ansågs störa 

den vanliga undervisningen. 

Senare började man söka andra metoder för att erbjuda elever stöd och bakgrunden till detta 

var att forskning under 60- och 70-talet visade att specialklassundervisning inte resulterade i 

vad som förväntades och elever med likartade svårigheter i klassen lyckades bättre än de i 

hjälpklassen. Hjälpklassundervisningen fortsatte dock med fokus på intellektuella svårigheter 

hos elever in på 80-talet och benämndes i vissa fall Obs-klasser (Tinglev, s6) 

Definitionen av en skola för alla kan uttryckas på olika sätt och i olika sammanhang, dock har 

definitionen varit svår att fastställa då man fram till 1990-talet predikade om integration av 

barn i skolorna. Numera används istället begreppet inkludering. För att särskilja begreppen 
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integrering och inkludering handlar integrering inledningsvis om att man vill påtala något nytt 

och syftar i sammanhanget till att inordna funktionshindrade barn i den befintliga skolmiljön. 

Inkludering syftar istället till förändring av skolmiljön och att den rättar sig efter de behov 

som finns hos elever (Nilholm, 2007, s50). 

Vislie (2010, s19-20) menar att det under 1970-talet visades på ökande siffror av elever som 

fick specialpedagogisk undervisning i västländerna och att detta tydde på visioner om 

integration, men det konstaterar också specialpedagogik som ett yrkesområde som ökade sin 

status under denna period. 

Autismspektrumtillståndet 

Gillberg (2000, s8) menar att trots att autismspektrumstörning kan vara det mest 

väldokumenterade barnpsykiatriska syndrom är kopplingen mellan teoretisk och praktisk 

förståelse för autism bristfällig. Samhället byggs upp av mängder av symboler som 

exempelvis språket som symboliseras genom handlingar, tankar och känslor. Människor med 

autism uppvisar svårigheter att förstå och hantera symboler. 

Dahlgren (2007, s7) påvisar att för att skapa en förståelse för människor inom autismspektrum 

bör man ta utgångspunkt i diagnosen, förmåga till kommunikation och eventuella brister i 

kognitiv förmåga. För att åstadkomma riktad habilitering bör man ha förståelse för varför en 

individ agerar som den gör i vissa situationer. Problemsituationer kan ha sin uppkomst även i 

normalutvecklingen. Personer med autism uppvisar tecken på funktionsnedsättningar vad 

gäller den triad som innefattar brister inom kommunikation, social interaktion och 

beteendemönster (Gillberg, 2000, s24) 

Det finns olika förklaringsmodeller som förklarar autismspektrumtillståndet och dessa 

förklarar tillståndet som något som kombineras med en situation, ibland ensamma symptom 

och ibland symptom som kombineras (Dahlgren, 2007, s11-12). 

Vad som orsakar autism 

Gillberg (2000, s51) menar att det inte är känt vad som egentligen orsakar 

autismspektrumstörningar, men det är avvikande beteenden som är tecken på att man bör 

misstänka någon form av neurologisk störning. 
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Dahlgren (2007, s15) beskriver att det finns biologiska orsaker till autism, vilka kan handla 

om genetiska orsaker, infektioner i samband med graviditet, förlossningsskador, sjukdomar 

osv som sannolikt orsakar att hjärnan fungerar annorlunda än i normalfallet. 

Neuropsykiatriska tillstånd som autismspektrumstörningar är ärftliga, men samtidigt är det 

enligt Kutcher (2010, 18) viktigt att dra en gräns mellan det verkliga problemet som kräver 

åtgärd och påverkar barnet och barnets egenheter som inte ställer till besvär.   

Diagnostisering 

De mest använda diagnossystemen är DSM-IV och ICD-10 och dessa tre anger tillsammans 

det triadsymtom som är utgångspunkter för att kunna ställa diagnosen autism; brister vad 

gäller social interaktion, ömsesidighet i kommunikation och slutligen begränsande 

beteenderepertoar till följd av brister i fantasi (Gillberg, 2000, s36). 

Förståelse för personer med autism 

För att få förståelse för situationer kring personer inom autismspektrum bör man ha kunskap 

om varför denne fått sin diagnos. Vissa kriterier ska uppnås utifrån observerbara beteenden 

för att en diagnos skall kunna ställas. Då utredningar görs skall utredaren ta hänsyn till 

barnets mentala ålder, då vissa symtom är åldersbetingade och därför del av normala 

utvecklingen (Dahlgren, 2007, s19-20,22). 

Förutsättningen för att kunna få förståelse för autism anses vara genom att möta barn med 

autism och ha klart för sig att kommunikationen och den sociala interaktionen ses som ett 

funktionshinder utifrån båda parters perspektiv, inte bara hos den ena parten. Förmågan att 

interagera med andra människor är något som tas för givet, det är något som vi förväntar oss 

att barn ska möta oss med. Beyer och Gammeltoft (2000, s12) menar att konflikter kan ha sin 

uppkomst i bristande kommunikation, exempelvis då personer med autism har tendenser att 

tolka en utsaga bokstavligt (Dahlgren, 2007, s13). 

Vad gäller kommunikation är det sällan en person inom autismspektrum visar ömsesidig 

interaktion, men samtidigt finns situationer där man kan få kontakt med en person med 

autismspektrumstörning (Dahlgren (2007, s23). 

Personer inom autismspektrum brukar sägas ha bristande förmåga till empati eller theory of 

mind, vilket innebär bristande förmåga till att förstå omgivningens tankar och känslor. Då 
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man har theory of mind är det lättare att urskilja beteenden hos andra människor, hur dessa 

beteenden påverkar varandra och vilka tankar och känslor som kan förklara beteendet. Det är 

viktigt att omgivningen agerar och reagerar på enhälligt sätt i specifika situationer då 

individerna har bristande theory of mind och det är viktig att tydliggöra sociala regler. 

Vidare sägs vad som benämns central koherens som syftar till att fragmentera ihop detaljer till 

en helhet. Detta är något som personer med autism brukar ha svag förmåga till och istället 

oftare fastnar i detaljerna. 

Exekutiva funktioner omfattar förmåga att byta fokus och kunna planera. Det omfattar 

arbetsminnet och slutligen att ha inhibitorisk kontroll som syftar till att avbryta 

automatiserade beteenden. Detta är problematiskt vid autism (Dahlgren (2007, s15-16). 

Barn med autism 

Gillberg (2000, s31) menar att personer med autism uppvisar avvikande beteenden redan 

under sitt första levnadsår och att detta kan visa sig genom begränsningar vad gäller fantasi 

och beteenderepertoar. Beyer och Gammeltoft (2000, s12) menar istället att autismtillstånd 

visas före tre års ålder och att detta tar sig uttryck i färdigheter som normalt utvecklade barn 

bemästrar redan i 18-24 månaders ålder. För att förstå vad autism är bör man ha förståelse för 

den tidiga utvecklingen. 

Beyer och Gammeltoft (2000, s6) framhåller att barn med autism saknar förmågan och 

intresset för att kunna leka målinriktat och detta kan uppfattas som avvikande. Dessa barn 

saknar generellt sett förmågan att normalt kunna leka interagerat med andra barn. Vidare kan 

dessa barn uppvisa repetitiva och monotona beteenden för vissa aktiviteter och kan hålla på 

med dessa aktiviteter i timmar. 

Kutcher (2010, s13,18) belyser att barn ibland även kan ha flera diagnoser och det är 

vanligare att barnet har flera diagnoser än att det inte har det. Vanligt förekommande bland 

dessa överlappande diagnoser är ADHD, inlärningssvårigheter, diverse 

autismspektrumstörningar som exempelvis Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, bipolär 

sjukdom eller svårigheter med att hantera och tolka hörselintryck. 

Barn med grav autism utvecklar generellt sett motoriska stereotypier redan under sitt första 

levnadsår, detta kan uttryckas genom upprepade rörelser och kan liknas vid tics. Tics är 
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tvångsmässiga och tillfälliga muskelsammandragningar och som bara i vissa fall går att styra, 

de vanligaste stereotypierna är handviftningar eller fingervridningar. Dessa stereotypier kan 

även yttra sig i form av upprepade och återkommande ljud. Stereotypa beteenden riskerar att 

utvecklas till självskadebeteenden (Gillberg, 2000, s31-32). 

Barn inom autismspektrumtillstånd kan vara under- eller överkänsliga och det förekommer 

även både och, det vill säga över- och underkänslighet. Överkänsliga barn har problematisk 

konceptionsförmåga, då de registrerar alla intryck de lägger märke till. Underkänsliga barn 

har svårigheter att tolka sinnesintryck än vad som är normalt, detta kan märkas på att dessa 

barn har stort begär att känna av tillfredställelse utav sinnesintrycken (Kutcher, 2010, 

s164166). 

Förhållningssätt vid beteendeproblematik 

Arbetet med elever med beteendeproblem bör präglas av tålamod, om att skapa förtroende hos 

barnet och av positiva attityder, då eleverna vid vissa tillfällen har en låg självkänsla. Det kan 

även vara nödvändigt att det finns en öppenhet och ett samarbete mellan skolan, föräldrar och 

det aktuella barnet kring beteendeproblemet och attityder som relateras till detta i skolan 

(Røhovde, 2006, s190). 

Då föräldrar har välvillig inställning till sina barn förbättras möjligheten till att utarbeta sätt 

att hantera svårhanterliga situationer. Genom överenskommelser tillsammans med barnet, 

med tydligt uppsatta mål och med tydlig gränsdragning förenklas förutsättningen för gott 

samarbete mellan hemmiljö och skolan. Föräldrarna kan ses som experter på sina barn, medan 

lärare kan ses som professionella i sammanhanget och har också ansvar för barnet i skolan 

(Røhovde, 2006, s196). 

Forskningen visar att man kan förebygga och på sikt hindra att beteendestörningar uppstår i 

framtiden, genom att involvera föräldrarna i arbetet. Det är viktigt att kartlägga vad som 

utlöser beteendet och därmed söka mönster i beteendeproblematiken (Røhovde (2006, s276, 

297). 

Lynch och Irvine (2009, s855-856) pekar också på vikten av föräldraengagemang för att 

brister i integrationen minskar och att föräldrar tilldelas mer information om inkluderande 

undervisning, vilket också medför extra kompetens för pedagogerna då föräldrarna har mest 

kunskap om sina egna barn. 
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För att få kontroll över beteendeproblemen bör omgivningen försöka korrigera detta och 

samtidigt understryka det istället förväntade beteendet genom att lära in nya strategier för den 

som har beteendeproblem. Ett annat sätt för omgivningen att ta sig an beteendeproblemet kan 

vara att stöta ut och ta avstånd från problemet, istället för att denne får vara en del av 

gemenskapen blir denne exkluderad från den (Nordahl med flera, 2007, s17,18). 

Särskild undervisning är ett sätt att inordna barn med autismspektrumstörningar i skolorna 

och det ger barnet större möjligheter att få individanpassad undervisning och detta i sin tur 

gör det lättare för barnet att nå goda resultat. Den individanpassade undervisningen har som 

utgångspunkt att lära barnet korrigera sitt beteende, kunskapsinhämtande och slutligen kamrat 

relationer (Nilholm, 2007, s75). 

Persson (1998, s29) menar att specialpedagogisk kompetens är ett nödvändigt inslag i de 

ordinarie arbetslagens och arbetsenheternas arbete och det är väsentligt att sådan kompetens 

får större spridning än vad som är fallet idag. Det är också så att det kommer att finnas elever 

som av olika skäl behöver en individuellt anpassad undervisning av lärare med fördjupade 

specialpedagogiska kunskaper. 
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Tidigare forskning 

Inkludering en möjlighet för elever med autismspektrumstörning  

Lynch och Irvine (2009, s845-846) menar att flertalet föräldrar till barn med 

autismspektrumstörningar har rapporterats känna ett missnöje med de anpassningar som 

erbjuds av utbildningssystemet och har samtidigt efterfrågat bättre tillgodoseende och 

pedagogiskt stöd. Artikeln belyser vidare en pedagogisk modell som syftar till att ge barn det 

pedagogiska stöd de behöver och syftar till något som benämns äkta integration. Det 

förekommer en trend om inkludering av barn med funktionshinder i skolan och där råder 

olika åsikter om vad som är bäst för barnen i deras strävan att lyckas i skolan och att bli 

lyckade samhällsmedborgare. I utbildningen av barn med diagnoser eftersträvas förbättring 

och inkludering kräver differentierad anpassning av undervisningen som ska styras av 

behovet som finns hos elever. Inkluderingen ska även sträva mot att möjliggöra etablerande 

av sociala relationer och att bygga upp självkänsla för elever. 

Forskning visar på att föräldrar till funktionshindrade barn som är delar av 

utbildningssystemet är mer tillfreds med situationen än i de fall då barnen går i segregerade 

klasser och där barnet tenderar att accepteras i större utsträckning av sina kamrater. Artikeln 

belyser att de sociala förmåner som inkludering ger också kan gå ut över skolprestationerna. 

Artikeln visar också på att forskningen riktar in sig mer på integration genom att enbart belysa 

att funktionshindrade elever placeras i klass, medan de egentligen borde belysa 

inkluderingens möjlighet att tillgodose behoven hos eleven (Lynch och Irvine, 2009, 

s848849). 

Särskilda utbildningssystem 

Vislie, (2010, s19) menar att förr fanns en uttalad vision om att alla elever skulle ha rätt till 

utbildning, men samtidigt fanns elever som på grund av sin funktionsnedsättning hindrades 

från detta. Med utgångspunkt till rätten till utbildning fanns det lokala institutioner som 

etablerades som skolor för funktionshindrade elever, där de segregerades från de normala 

exempelvis separerade särskolor. Det gjordes total omorganisering av särskilda 

utbildningssystemet, där flera aspekter togs till hänsyn. Bland annat omfattades detta av att 

identifiera elever med speciella behov, att integrera elever i den vanliga skolan och slutligen 

hur undervisning i samband med integrering i klass skulle komma att se ut. 
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Vislie (2010, s20-21) hävdar att inkludering är en process som handlar om att skolan ska 

tillfredsställa alla elevers som de individer de är och inte syftar till att fokusera på en enskild 

individ eller mindre elevgrupp. Vidare belyser hon inkludering och exkludering som 

sammankopplade processer.  

En studie av specialpedagogiskt stöd för elever       

Emanuelsson och Persson (2002, s183-184) beskriver en longitudinell studie genom 

grundskolan som omfattar 8000 studier/undersökningar med elever födda 1982. Fokus på 

elever som haft specialpedagogiskt stöd under sin tid i grundskolan och att belysa skillnader i 

skolgång för dessa elever i jämförelse med normala elever. Eleverna har även besvarat 

enkäter angående deras upplevelser av gymnasiet, om de ansett att de erhållit ny kunskap och 

om eventuella fortsatta studier. Bästa sättet att tillgodose elevers behov av stöd är 

specialpedagogiska insatser. 

Emanuelsson och Persson (2002, s185-186) menar att syftet med deras studie har varit att ta 

reda på om huruvida elevers lärande skiljer sig utifrån det specialpedagogiska stöd som 

erbjudits i jämförelse med de som inte fått detta stöd. Fokus har legat på betyg från 

grundskolan, val av gymnasieprogram och slutligen hur de lyckats i skolan. Det 

specialpedagogiska stöd som erbjuds dessa elever bör ses utifrån det samband som 

förekommer med det behov som faktiskt existerar i anslutning till undervisningen. 

Förhållandet mellan elevers självuppfattning och självvärdering har en central roll då de 

svarat på frågorna. I studier av elevers svårigheter på gymnasienivå relateras ofta till tidigare 

svårigheter i grundskolan och det stöd man fått under grundskolan har haft betydelse för 

möjligheter att nå goda resultat. Att ha fått vara del av mindre undervisningsgrupp under 

grundskolan har då gett större enskilt stöd i att tillgodogöra sig undervisningen, men samtidigt 

har eleverna tvingats in i denna typ av gemenskap av skolpersonalen. 

Emanuelsson och Persson (2002, s192) belyser att majoriteten av de elever i studien som inte 

erhållit godkänt betyg har haft specialpedagogiskt stöd under grundskolan, men samtidigt har 

flertalet av dessa haft stora svårigheter att uppnå målen och att skolan därför inte kunnat ge 

tillräckligt stöd för att eleven ge kompensatoriska verktyg för att uppnå godkänt betyg. 

Konsekvensen som följer med icke godkänt betyg från grundskolan är att elever begränsas i 

sina programval till gymnasiet. 
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Metod 

Metodval 

Min studie är kvalitativ och semi-strukturerade intervjuer med lärare som arbetar med 

inkludering har använts. Utöver detta granskas tidigare forskning i form av vetenskapliga 

artiklar och annan forskningsbaserad litteratur. 

Bryman (2001, s252, 255) menar att kvalitativa studier följer ett bestämt mönster som 

involverar övergripande frågeställningar, val av undersökningsplatser och personer samt 

insamling och tolkning av data. Även specificering av frågeställningarna och ytterligare data 

involveras i studien som slutligen sätts samman till en rapport. Vidare byggs den kvalitativa 

studien upp av de nyckelbegrepp som är del av analys och undersökning. Begreppen och dess 

tillämpning skiljer sig ofta markant från den kvantitativa forskningen. 

Bryman (2011, s272-273) beskriver skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning som 

att kvantitativa forskare riktar sig mer på mätningar och siffror i relation till det sociala livet 

medan kvalitativa forskare beskriver med ord då de redogör för en undersökning. Vidare styrs 

den kvantitativa undersökningen mer av forskarens intresse, medan den kvalitativa forskaren 

intresserar sig för sina forskningspersoners synvinkel, uppfattningar och erfarenheter. 

Val av litteratur 

Hartman (2003, s48-50) menar att litteraturstudier är nödvändiga för att kunna ge forskningen 

en viss riktning och att texterna kan användas på olika sätt, bland annat för att kortfattat 

beskriva en bakgrund till forskningen. Då man arbetar med litteratur bör man göra ett 

avgränsat urval som ska karakterisera det ämne som man arbetar med i sin studie och som 

sedan bestämmer hur studien kommer att se ut. Att arbeta med en litteraturstudie syftar till att 

välja ut, strukturera valt innehåll och sammanfatta detta utifrån den frågeställning författaren 

har valt. 

Några teoretiska specialpedagogiska begrepp som är relevanta för min undersökning 

diskuteras och dessa kommer att genomsyra min studie. Dessa specialpedagogiska begrepp 

är; specialpedagogik, autismspektrumstörning, samt inkludering och inkluderande pedagogik. 

Vidare har jag valt att utgå från de specialpedagogiska perspektiven som också är en teoretisk 

utgångspunkt för min studie. 
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I min litteraturgenomgång har inledningsvis litteratur som belyser specialpedagogikens 

process och som enligt min mening beskriver specialpedagogiken som sådan utifrån olika 

perspektiv på ett relevant sätt valts ut. Vidare har används litteratur som beskrivs utifrån ett 

historiskt perspektiv och som beskriver hur elever med avvikande beteenden historiskt 

behandlades av skolan, vilket ger en kontext i anknytning till dagens förhållanden. Dessutom 

har litteratur som belyser olika åtgärder och hur man bäst behandlar elever med autism 

och/eller beteendeproblematik används. 

Ett urval av litteratur och forskning som definierar, utreder och ger en bredare bild av 

begreppen inkludering och integrering har gjorts. Här separeras även begreppen och en gräns 

dras mellan dem. Vidare vill är intentionen att skildra hur man kan arbeta med integration 

eller inkludering och som visar på att elevers möjligheter i skolan påverkas huruvida de är 

integrerade eller inkluderade. 

Urval 

Utifrån begreppen inkludering och integrering har jag valt att genomföra kvalitativa intervjuer 

med lärare som arbetar med integrering och/eller inkluderande undervisning. Bryman (2011, 

s299-300) beskriver att uttrycket kvalitativ intervju används med syftet att beskriva intervjuer 

som kan finnas i anslutning till kvalitativ forskning. Kvalitativa intervjuer har tendenser att 

vara mindre strukturerade än de strukturerade intervjuerna. Vidare hävdar Bryman (2001, 

s299) att intervju antagligen är den mest använda metoden inom den kvalitativa forskningen. 

Min metod, kvalitativa intervjuer, passar bäst i min studie, eftersom mitt syfte är att beskriva 

och analysera lärares egna uppfattningar och erfarenheter av begreppet inkludering i skolorna.  

Urval av informanter 

Mina informanter är fem lärare, två specialpedagoger och tre lärare som arbetar med 

inkluderande undervisning i olika former. Informanterna är enbart kvinnor och åldrarna 

varierar mellan ca 40 och 60 år. Lärarna är fördelade på tre skolor och i två kommuner. Två 

av lärarna arbetar i Norrköpings kommun och tre lärare arbetar i Motala kommun. De tre 

skolorna som lärarna är fördelade på profilerar sig själva som inkluderande skolor 

Vid urval av informanter har mailkontakt tagits med olika skolor, vilka jag sökt efter som 

arbetar med inkluderande undervisning. I vissa fall har även vissa kontakter tagits med hjälp 

av personliga kontakter. Urvalet har också varit styrt genom en förstakontakt med rektorer, 
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som sedan vidarebefordrat till lärare och slutligen har en personlig kontakt med lärarna 

genomförts. Inför träffarna med de olika lärarna har en första mailkontakt tagits för att få veta 

vad de haft för kunskaper och erfarenheter kring fenomenet inkluderande och integrerande 

pedagogik. Utifrån vad som framgick av mailkontakterna valde jag att genomföra intervjuer 

med dessa lärare. Att både lärare och specialpedagoger valdes ut var att detta skulle kunna ge 

en vidare inblick i hur inkluderande pedagogik i skolorna kan uppfattas. 

Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa studier 

Bryman (2001, s300-301) menar att kvalitativ forskning som metod brukar vara mindre 

strukturerad än den kvantitativa forskningen som syftar till att nå så stor reliabilitet och 

validitet som möjligt. I den kvantitativa forskningen har forskaren oftare en avgränsad 

samling frågeställningar och förväntas komma fram till ett givet svar vid intervju. Den 

kvalitativa forskningen har som fokus att spegla den övergripande tolkningen av 

frågeställningarna och syftar främst till att skildra intervjupersonens egna uppfattningar, 

erfarenheter och perspektiv.  

Enligt Bryman (2001, s301-302) kan kvalitativa intervjuer skilja sig åt utifrån det sätt 

forskaren väljer att använda dem. Kvalitativa intervjuer förekommer i två olika former, nästan 

helt ostrukturerade intervjuer som liknar ett samtal där ett visst antal ämnen ska behandlas 

och den semi-strukturerade intervjun som vidrör ett bestämt innehåll och ofta följer en 

intervjuguide. Vid intervjuguiden måste dock inte frågorna komma i samma ordning och 

intervjun kan ske flexibelt, men samtidigt följer intervjuaren ett visst manus. 

Reliabilitet och validitet 

Bryman (2001, s43-44) diskuterar begreppen reliabilitet och validitet som förekommer inom 

den samhällsvetenskapliga forskningsmetodiken. Reliabilitet syftar till forskningens 

tillförlitlighet och att forskning ska leda till samma resultat om den repeteras eller till ett annat 

resultat om undersökningen påverkats av tillförlitligheter. Validitet däremot syftar till 

huruvida bedömning av resultatet från en undersökning har ett tydligt samband eller inte. 

Bryman (2011, s257-258) hävdar att begreppen reliabilitet och validitet både kan användas 

vid både kvalitativ och kvantitativ forskning, samtidigt belyser denne att det finns en 

osäkerhet över relevansen i begreppen och att en förändring av dess innebörd kan komma att 

behövas för att överensstämma med en kvalitativ studie. Exempelvis syftar inte den 
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kvalitativa studien till att mäta och därför blir syftet med validiteten i studien något oklar. 

Vidare belyses att forskare efterfrågar att kvalitativa studier bör värderas utifrån andra 

kriterier och exempelvis styras mer mot att bedöma trovärdighet och äkthet. 

Trovärdhet syftar till att det som är resultat av forskningen är tillförlitlig, överförbar och att 

det finns en pålitlighet i forskningen som kan styrkas (Bryman, 2001, s258, 261). 

Etiska principer 

Bryman (2011, s440-441) beskriver etiska problem som kan förekomma vid forskningsstudier 

och som kan komma att styra hur den ska genomföras. Etiska problem som behandlar 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de forskningspersoner som ingår i 

en studie. Det finns ett antal etiska riktlinjer som tar upp dessa etiska begrepp och dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet.  

Informationskravet syftar till att den som undersöker har till uppgift att upplysa 

forskningspersoner om studiens syfte. Samtyckeskravet har till avsikt att de medverkande har 

egenrätt att bestämma över sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravets syfte är att 

forskaren ska hantera undersökningspersonernas uppgifter hemligt och i förtroende så att inte 

obehöriga kan få tag på dem. Nyttjandekravet, syftar till att data som samlas in enbart får 

användas i studiesyfte. 

Utifrån dessa etiska principer har hänsyn tagits till att informera informanter om syftet med 

forskningsstudien och att deras deltagande är frivilligt. Vidare har dessa informerat om att 

deras uppgifter kommer behandlas med konfidentialitet, att de kommer att anonymiseras 

studien och att deras uppgifter enbart kommer användas i denna studie. 

Förberedelse av kvalitativa intervjuer – utformande av intervjuguide 

Bryman (2001, s304-305) beskriver en intervjuguide som en kort minnesanteckning över 

vilka ämnesområden och vilka frågeställningar som bör granskas i en ostrukturerad eller 

semi-strukturerad intervju. Frågorna i intervjuguiden möjliggör för forskaren att få djupare 

förståelse för hur intervjupersonerna anser om sin omvärld och sitt ämnesområde.  

Vid utformning av intervjuguide (se bilaga 1) har nyckelbegrepp använts och intervjufrågor 

har formulerats utifrån dessa. 
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Dalen (2011, s31) betonar att en intervjuguide ofta används vid semistrukturerade intervjuer 

eller fokuserade intervjuer. Intervjuguiden styrs utifrån bestämda ämnesområden eller frågor i 

relation till studien och kan vara handlar vidare om att bena ut ämnesområden i underfrågor. 

Utförande av kvalitativa intervjuer 

Dalen (2011, s9-11, 27) påtalar att de kvalitativa intervjuerna möjliggör att få kännedom om 

intervjupersonens erfarenhet, tankar och känslor. Vidare menar hon att intervju är ett redskap 

som kan användas som huvudmetod, men också samtidigt för att komplettera annat 

ämnesunderlag.  Den kvalitativa forskningen fokuserar på att skapa förståelse för hur personer 

uppfattar fenomen i sin sociala omgivning. Den kvalitativa intervju byggs upp av 

grundläggande begrepp som styr den empiriska undersökningen. 

Bryman (2001, s310) menar att de kvalitativa intervjuerna ofta spelas in och att de bör 

transkriberas så fort som möjligt. I den kvalitativa studien är forskaren angelägen om att både 

ta reda på vad och hur intervjupersoner säger något. Genom att spela in intervjuer görs det 

möjligt för andra forskare att ta del av materialet och det underlättar även för att göra en mer 

fördjupad analys av materialet. 

Genomförande och analys av intervjuerna 

Vid intervjutillfällena användes intervjuguiden (bilaga 1), som kom att bli en stödstruktur då 

intervjuerna genomfördes. I grunden användes samma frågor till alla informanter, men 

följdfrågorna tilläts komma fritt och man kom lätt in på sidospår beroende på informanternas 

svar. Vid varje intervju presenterades syftet med studien. Allmänna frågor ställdes 

inledningsvis, som syftade till hur länge informanten arbetat inom skolan, om denne hade 

specialpedagogisk utbildning och om de hade någon erfarenhet av arbete med elever med 

autismspektrumstörning. Alla intervjuer spelades in för att förenkla möjligheten till att 

transkribera helheten av intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats 

och de varierade i tid från 30-60 minuter. 

Vid analys av mina intervjuer användes av vad Bryman (2001, s192) benämner som 

etnografisk eller kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys syftar till att utmärka 

kategorier genom granskningen av data, där förförståelse av arbetsområdet har betydelse för 

hur data analyseras. Vidare menar Bryman (2001, s372) att kvalitativa innehållsanalysen är 

ett sätt att hantera ostrukturerat textmaterial som framkommer ur intervjuer eller deltagande 
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observationer, han betonar samtidigt att det inte finns några utpräglade regler för hur en 

kvalitativ analys ska genomföras. 

Strategier som används vid kvalitativ analys av data är bland annat grounded theory (Bryman, 

2001, s373-375). Grounded theory är en vetenskaplig teori som används för att systematiskt 

analysera data som samlats in under forskningsprocessen. Teorin använder redskap som 

teoretiskt urval och kodning, där data bryts ned i faktorer som sedan rubriceras (Bryman, 

2001, s375,376). Man använder olika kodningsnivåer och en av dessa innefattar att bevara 

sambanden mellan data och mellan begrepp och kategorier. Man gör ständiga jämförelser 

mellan data som ska inordnas under en viss kategori för att den ska kunna utvecklas 

ytterligare, detta skiljer sig mot den metod som valts vid bearbetningen av min studie. Vid 

min studie har data brutits ner och rubricerats, likt grounded theory. Dock har vid min analys 

istället data bearbetats, jämförelser har gjorts och likheter av kategorier och centrala begrepp 

har utvecklats. Detta har legat till grund för teman som arbetats fram. Här kan en koppling till 

vad Dalen (2007, s74-76) benämner som kodningsprocessen göras. 

I vad Dalen (2007, s74-76) kallar kodningsprocessen måste forskaren systematiskt gå igenom 

materialet för att beskriva vad det egentligen handlar om. Därefter måste han/hon leta efter 

mer abstrakta kategorier som kan sammanföra och organisera materialet på nya sätt. Syftet är 

att hitta lämpligare kategorier som ger möjlighet att förstå innehållet på en mer tolkande och 

teoretisk nivå. Kodningsprocessen löper igenom flera nivåer. Även om dessa nivåer beskrivs 

som olika former av kodning, representerar de egentligen olika tolkningsnivåer; öppen 

kodning, kodning, slutlig kodning, kategorisering, generalisering/teoretisering. Öppen 

kodning har som huvudsyftet att identifiera begrepp som även kan ingå i olika kategorier. Vid 

min analys har öppen kodning används och som även Bryman berör (2001, s 377), där data 

bearbetas, bryts och som sedan kan definiera begrepp som kan utforma egna kategorier. 

Öppen kodning har huvudsyftet att identifiera begrepp som kan ingå i kategorier (Dalen, 

2007, 74-76). Genom analys och öppen kodning har teman bearbetats fram för analysen som 

återspeglar syftet och frågeställningarna. 

I analysen har citat från informanterna valts ut i varje tema. Centralt för dessa teman som 

arbetats fram är hur skolans organisation anpassar sin pedagogik för att stödja elever med 

autismspektrumstörning och framförallt hur lärares uppfattningar om att inkludera och 

integrera dessa elever i vanlig klass. 
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Resultat och analys 

Här kommer analys utifrån intervjusvar som framkommit genomföras, i relation till den 

tidigare forskning som tidigare redogjorts. Resultatet av detta material är indelat i 

huvudteman. Dessa teman är; skolans organisation för att stödja elever med 

autismspektrumstörning, anpassad pedagogik, lärares uppfattningar om att inkludera och 

integrera elever med autismspektrumstörning i vanlig klass. Varje tema har så kallade 

underterteman som bygger på huvudtemana. De fem pedagogerna kommer i resultatet 

benämnas som lärare A, lärare B, lärare C, specialpedagog A och specialpedagog B. 

Skolans organisation för att stödja elever med 

autismspektrumstörningar 

Här kommer redogörelse för resultaten av mina intervjuer att göras, vilka syftar till att spegla 

de intervjuade lärares uppfattningar om att arbeta med elever med autismspektrumstörning, 

samt hur pedagogiken anpassas för att dessa elever ska kunna inkluderas i den vanliga 

undervisningen. Vidare kommer analys av vad lärarna anser om inkluderande och 

integrerande undervisning genomföras. 

Anpassning av skolan möjliggör inkludering av elever med 

autismspektrumstörning 

Flera av de intervjuade lärarna beskriver att deras skola har en profil där det finns en särskild 

aspergergrupp, där elever i huvudsak tillhör vanlig klass men som integreras i så stor 

utsträckning som är möjligt. Samtidigt tillhör de aspergergruppen där de har möjlighet att 

arbeta med samma innehåll som de övriga eleverna, men att de har möjligheten till mer hjälp 

och stöd. Detta fenomen belyser Nilholm (2007, s62), att specialpedagogikens funktion inom 

skolan är att skapa särskilda grupper som anpassas utifrån elevers behov och som ska medföra 

att de ska ta in likartad kunskap som övriga elever. Grundtanken är att eleverna ska vara med 

på alla genomgångar och inkluderas i helklass, men att det varierar hur mycket de klarar av att 

vara med. För att underlätta och öka känslan av trygghet har de alltid med sig en pedagog från 

aspergergruppen som också i viss mån hjälper till att anpassa undervisningsplaneringen och 

strukturer för dessa elever. Lärare A betonar att pedagogen som ger extra stöd ska skapa en 

trygghet för eleven i klassen, som ska resultera i att eleven klarar sig på egen hand så mycket 
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som möjligt och att pedagogen ska avverka sin egen roll i klassrummet. Att skapa en 

grundtrygghet i helklass och att eleven hinner etablera en relation till läraren i helklassen 

menar denne ökar möjligheten för eleven att snabbare infinna sig i klassen. 

Vi har vår aspergergrupp där eleverna kan ha sitt eget och sin trygghet. 

Här har de sitt dagliga schema över vilka lektioner de ska vara i helklass. 

Tanken och målet är att eleverna ska vara så mycket som möjligt i klass och 

att de pedagoger i aspergergruppen egentligen ska avveckla sig själva från 

eleverna så att de kan bli så självständiga som möjligt. Dit kommer man 

inte alltid. 

Några andra lärare beskriver vikten av att arbeta med att stötta dessa elever att hitta en egen 

drivkraft och vilja för att de ska kunna utvecklas kunskapsmässigt. De belyser också att den 

sociala tryggheten ofta är grunden till den kunskapsmässiga utvecklingen. Man arbetar på 

många sätt för att dessa elever ska kunna känna trygghet som ska medföra att de inte behöver 

pedagogisk extrahjälp och att de istället ska kunna arbeta mer självständigt för att förbereda. 

Nilholm (2007, 14) belyser i det kompensatoriska perspektivet för specialpedagogik, tanken 

att särskilda grupper kan skapas och där man kan specialanpassa situationer utifrån särskilda 

elevers behov. Att arbeta individualiserat med alla elever utifrån de behov som finns bör ses 

som centralt för alla elever och inte enbart för elever med autismspektrumstörning. Flera av 

de intervjuade lärarna poängterar också nyttan med att dessa elever har med sig egen pedagog 

och att övriga elever också kan få använda stödet som den pedagogen kan ge. 

I skollagen (2011) beskrivs hur elever i grundskolan och andra skolformer kan beviljas 

särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp om det finns särskilda skäl. Specialpedagog A 

berättar att man på hennes skola har skapat en specifik tjänst för att en grupp elever med 

autismspektrumstörning som tidigare fått gå i särskolan trots att de inte är utvecklingsstörda 

ska kunna inkluderas i klass. Denna möjlighet har gjort att flera av eleverna har större 

möjlighet att uppnå kunskapsmålen och hon beskriver utvecklingen eleverna har gjort, från att 

knappt ha kunnat vara med på lektion i helklass kan de nu vara med majoriteten av 

lektionerna i helklass. Hon menar att dessa elever har utvecklats jättemycket av att ha 

möjligheten av att vara i mindre grupp och att de klarar av att vara i helklass alltmer utan 

hennes stöd. Hon beskriver även hur en specifik elev utvecklats mycket sedan han började 

årskurs sju. Att elever får möjligheten att vara i mindre grupp möjliggör att de får utvecklas 

och att de lättare kan få förtroende för både pedagoger och andra elever, som i detta fall. 
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Här finns en elev som knappt gick en dag på hela sjuan, men han har 

utvecklats något enormt då han fått stödet och det även finns en annan elev 

som hjälper honom. Alla dessa elever har gått jättemycket framåt. Om man 

bara tittar på målen och ser att de inte når målen i vissa ämnen, men de har 

utvecklats massor socialt sen de började. 

Viktigaste resurserna för elever med särskilda behov är människor 

Samtliga av de lärare jag intervjuat menar att de har de resurser som behövs för att de ska 

kunna arbeta på rätt sätt med eleverna. De upplever att de extrapedagoger som finns att tillgå 

då eleverna med autismspektrumstörning är inkluderade och integrerade i helklass också gör 

att det finns mer stöd att tillgå även för de övriga eleverna. Stödet som finns att tillgå i klassen 

kan vara både personligt och socialt stöd eller även stöd för läs- och skrivsvårigheter. Lärarna 

anser att det upplägget ger de bästa förutsättningarna som kan finnas. Att stödet och 

resurserna blir större då elever med diagnoser inkluderas i klass anser en lärare, i och med att 

kommunen går in med stöd. Samtidigt gör man skillnad på materiella resurser och sociala 

resurser, men menar samtidigt att de får vad de efterfrågar och behöver. De viktigaste 

resurserna för elever i behov av särskilt stöd är människor, även om materiella ting också är 

viktigt så behövs stödet från en vuxen människa för att ge handledning till eleven påpekar 

specialpedagog A.  

Jag tycker att vi får de resurser vi behöver. Men resurser kan vara olika 

saker, vi kan få i-pads och sådant. Men människor är viktigaste resurserna 

för de här eleverna. Det är klart att de här eleverna tycker det är bra att 

kunna skriva på datorn, men det måste fortfarande finnas en människa som 

säger till dem. 

Samtidigt belyser hon att en bra organisation gör att resurserna räcker till om man samarbetar 

i skolan. Om alla skolans vuxna arbetar mot samma mål, ställer samma krav och försöker visa 

förståelse så menar hon att skolan kan vinna mycket. En ökad personaltäthet möjliggör att 

man lättare kan bemöta de behov som finns hos elever med behov av särskilt stöd. 

Anpassad pedagogik 

Alla lärare påvisar vikten av att vara tydlig och förutsägande när man arbetar med elever med 

autismspektrumstörning och att man inte kan ha en lösning till alla elever, utan att man måste 
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hitta olika lösningar utifrån behovet eleven har. Anpassning av undervisningsstrukturer och 

att ge dessa elever mer tid menar flera lärare är viktigt för att de ska kunna ta till sig 

undervisningen. Mindre undervisningsgrupp medför enligt Nilholm (2007, s75), att barnet ges 

större möjlighet att nå framgång och dessutom ges möjlighet till mer träning av det han/hon 

behöver. Tydligheten gentemot dessa elever menar flera lärare även gynnar övriga elever i 

helklass. Specialpedagog B beskriver specifikt en elev som har svårigheter att arbeta utifrån 

en planering i flera steg, vilket kräver ännu mer anpassning så att eleven kan lära sig de 

centrala delarna i den.  

Det är ju så att det är en väldigt duktig elev, han lär sig väldigt snabbt. 

Däremot tar det lite längre tid och man måste ha en anpassa 

undervisningen och anpassad planering. Han har svårt att lära sig utifrån 

planering där det är flera steg. Man måste förenkla det väldigt mycket, även 

om jag kan tycka att det är svårt för honom tycker jag det är viktigt att han 

lär sig det till viss del. 

Individanpassningar som muntliga prov, förenklade texter och anpassade planeringar beskrivs 

av de intervjuade lärarna som ska ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt. 

Undervisning i skolan ska utformas utifrån varje elevs behov och på ett sätt som gynnar 

dennes fortsatta lärande (Lgr11). Lärare B belyser vikten av att eleverna ska få en 

förförståelse för att de ska kunna arbeta självständigt, att man förklarar svåra ord och detaljer. 

Hon menar också att hon i grunden har en tanke om att grundplanera enklare arbetsgångar för 

de elever med svårigheter och sedan bygger på för de övriga eleverna, vilket hon menar gör 

undervisningen enklare att individualisera. Individanpassad pedagogik krävs i allt större grad 

när man arbetar i dagens skola. 

Jag har alltid olika arbetsgångar att följa, där leder jag in eleverna på 

vilken arbetsgång de ska följa. Så de eleverna som går in i detta spektrum 

leder jag in på den här lätta arbetsgången som är läs de här sidorna, sen 

gör du de här frågorna och sedan läser du igen. Jag kan inte säga att jag 

bara anpassar till de här eleverna, jag anpassar till alla elever. 
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Inkluderande pedagogik för alla 

De intervjuade lärarna beskriver specialpedagogiken som att man riktar in sig på det behov 

som finns hos elever i behov av särskilt stöd. Det beskrivs som att det är viktigt att man lägger 

sig på rätt nivå i relation till det stöd de behöver. Nilholm (2006, s34) menar på att 

inkludering bör ses som en fördel, där elever kan känna att de har inflytande och engagemang 

för sitt arbete. Specialpedagog A menar att en av specialpedagogikens viktigaste delar är att 

samtala med elever där de kan vara med och påverka sin skolsituation. Utifrån samtalet kan 

hon sedan etablera ett samarbete där hon står för stöttningen utifrån det vad hon och eleven 

kommit överens om. Specialpedagog B beskriver att specialpedagogiken handlar om att 

kartlägga och lyfta de förmågor som eleven har, att man utnyttjar dem då man arbetar med 

sådant som eleven har svårare för. Vidare menar hon att man som lärare måste arbeta för att 

eleverna ska kunna bygga upp sitt självförtroende och att utifrån detta ska de kunna bli mer 

självgående och kunna arbeta mer självständigt. Hon lyfter att specialpedagogik syftar till att 

elever ska ges möjligheter att uppnå kunskapsmålen.  

Specialpedagogik är ett detektivjobb. Man ser vad som finns där och man 

ska försöka hitta ledtrådar som kan leda till en bra skolgång för barnet. Det 

gäller att testa nya saker hela tiden, det är jätteviktigt att eleverna får 

känna att de lyckas. Att de känner att de får den hjälp med det de behöver, 

men också att de kan få känna att de klarar av att jobba självständigt med 

vissa saker. Mycket handlar också om att bygga upp självförtroendet. 

Flera av de intervjuade lärarna beskriver att specialpedagogiken handlar om att anpassa sin 

pedagogik för eleverna och beskriver att specialpedagogikens anpassning uppmanar läraren 

att vara extra tydlig, något som sedan också är till nytta även för de övriga eleverna. Vikten av 

tydlighet gentemot dessa elever kan kopplas till vad Dahlgren (2007, s15-16) påtalar som 

exekutiva funktioner, något som elever med autismspektrumdiagnoser ofta har problem med. 

Exekutiva funktioner innefattar förmågan att kunna planera och sortera intryck. 

Kollegial samverkan 

Alla de intervjuade lärarna belyser vikten av ett fungerande samarbete, där man stödjer 

eleverna men även sina kollegor så att de kan undervisa på bästa sätt. Dessutom beskrivs 

nyttan med att elever som inkluderas i helklass har med sig en pedagog till klassen, som även 
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kan utnyttjas av de övriga eleverna. Lärare B beskriver ett samarbete där undervisande lärare 

och specialpedagog samplanerar. Där kan specialpedagog komma med synpunkter på 

anpassningen och förenkling av undervisningsmaterial vilket också ger eleven bästa 

möjligheter till att tillgodogöra sig undervisningen. Hon beskriver vidare att ofta ligger 

anpassning av arbetet hos specialpedagogen.   

Lärare A påpekar att skolans speciella undervisningsgrupp för elever med Aspergers är en 

förmån, där pedagogerna som arbetar i gruppen kan fokusera mer på det sociala och de har 

mer kunskap om vad som är bäst för dessa elever. Hon beskriver att hon gör en 

undervisningsplanering och att pedagoger från gruppen kan ge sina åsikter om planeringen för 

att eleverna från gruppen ska ges bästa möjliga undervisning.   

Det är ett samarbete mellan oss vanliga klasslärare och aspergergruppen, 

vi är raka och ärliga mot varandra. Det är också en styrka, de kan ha 

synpunkter på saker och det är de som i huvudsak har ansvaret för dessa 

elever. 

Lärare C berättar om hur hon arbetar i huvudsak i en särskild undervisningsgrupp, men där 

samarbetet med ämneslärare är ännu viktigare. Då dessa elever har andra behov än övriga 

elever menar hon att ämneslärare inte hade kunnat arbeta lika effektivt om de själva varit 

ansvariga för dessa elever. Hon redogör för hur organisationen i skolan styr hur samarbetet 

ska fungera, att en fungerande organisation gör att resurser räcker till och hon menar att de 

vuxna har en stor roll i hur skolan fungerar. Skolans vuxna måste visa ett konsekvent och 

professionellt förhållningssätt gentemot eleverna för att organisationen ska fungera är 

någonting hon påpekar. Hon beskriver också att de vuxna ska upprätta ordningen på skolan 

och att enklare saker kan få stor betydelse i längden. 

Hur en rektor och hur organisationen är spelar stor roll. Gör man en bra 

organisation, räcker resurserna till om man hjälps åt. Allt beror på oss 

vuxna och då räknas alla personal på skolan. Vi ska ha ordning, ser man 

någon slänga saker så säger man till. Låter man saker ligga så eskalerar 

det lätt, då får jag som vuxen plocka upp. Enkla saker kan få en stor 

betydelse. 
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Lärares uppfattningar om att inkludera och integrera elever 

med autismspektrumstörning i vanlig klass 

Här kommer jag att redogöra för hur lärares syn på inkludering respektive integrering av 

elever med autismspektrumstörning. 

Lärares uppfattningar om inkluderande undervisning 

Att inkludera elever är en tillgång för alla elever menar lärare B, de som inkluderas förbereds 

för det vanliga livet i samhället. Övriga elever får lära sig att acceptera det som anses 

avvikande mot det normala då lärare ställer krav på dem att acceptera sina kamrater oavsett 

om de inte är lika dem själva. Detta stämmer överens med att inkludering ställer krav på den 

sociala gemenskapen och här blandas barn och ungdomar med olika bakgrund eller 

funktionshinder (Nordahl med flera, 2007). Vidare beskriver lärare B att dessa elever stärks 

både socialt och kunskapsmässigt av att vara del av en vanlig klass samtidigt som de har 

möjligheten av att arbeta i liten grupp. Men hon anser samtidigt att eleverna får ett större 

utbyte av att vara med i helklass på sina egna behov och inte enbart vara i mindre grupp.  

Alla lärare som jag intervjuat beskriver inkluderande undervisning som anpassning av 

undervisningen så att elever i behov av särskilt stöd ska kunna delta i undervisningen. De 

påpekar att eleven ska få det stöd den behöver för att kunna delta i undervisningen så mycket 

som möjligt. Lärarnas uppfattningar stämmer överens med Lynch och Irvines (2009, s846) 

som påvisar att inkludering syftar till att lärare bör specialanpassa sin undervisning för att 

eleven ska kunna tillgodogöra sig den utbildning den har rätt till, vilket kräver 

individanpassad undervisning.  

Flera lärare påvisar att elever inte behöver delta hela tiden i undervisningen för att vara 

inkluderade, utan att det i vissa fall kan handla om några minuter per vecka. Men att dessa 

elever är med så mycket de kan, att de är med på genomgångar och gör större delen av det 

arbete de andra gör, detta kräver att man har förmågan att arbeta i ett klassrum och till viss del 

har förmågan att arbeta på egen hand. Flera lärare beskriver vidare att bara vara i närheten av 

klassrummet kan ses som en typ av inkludering och att man får känna att man närmar sig det 

sammanhang som kan ses som normalt.  
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Lärare B beskriver att inkludering inte måste innebära att alla ska göra samma sak, utan att det 

då kan bli tal om exkludering. Hon anser att man måste se vad som är mest fördelaktigt för 

eleven i samband med olika uppgifter och ibland behöver eleven vara med under 

genomgångar för att få förförståelsen och sedan kan de arbeta självständigt i ett mindre rum 

eller i klassrummet. Hon menar vidare att mycket handlar om anpassa situationer till elever, 

det är då man inkluderar. 

Inkludering är när man anpassar efter elevernas behov, det handlar inte om 

att man hela tiden har eleverna i klassrummet. Det är inte inkludering att 

alla ska göra samma sak utan ibland kan inkludering bli exkludering. Man 

måste titta på vad är det för uppgift som ska arbetas med, vad är mest 

fördelaktigt för eleverna? Behöver eleverna vara med på genomgång för att 

få förförståelse och sen gå till ett mindre rum. Man måste anpassa 

situationen till eleven, då inkluderar man. 

Specialpedagog A anser att elever som går i särskild undervisningsgrupp men som ändå i viss 

mån är med i klassrummet och arbetar med samma typ av innehåll är inkluderade. Som 

tidigare påtalats är elever som segregeras från den vanliga undervisningen i behov av tydliga 

mål och att man arbetar för en framtida integration (Nordahl med flera, 2007, s18-19). Vidare 

menar Specialpedagog A att det är viktigt att dessa elever har möjligheten att gå undan från 

klassrummet och att de har möjlighet att vara i mindre undervisningsgrupp också. Hon 

hänvisar till att kommunerna pratar om en skola för alla och att inkludera och integrera i 

större utsträckning. Att eleverna lyfter sig av att vara i helklass, men att man måste anpassa 

den miljö eleven ska vara i och att då elever förväntas vara i samma struktur medför detta att 

elever inte kan tillgodogöra sig de kunskaper de behöver. Därför menar hon vidare att 

samarbetet mellan särskilda undervisningsgruppens lärare och den ordinarie klasslärarens 

kommunikation är viktig, detta för att eleven ska få så bra förutsättningar för att inkluderas 

som möjligt. 

Har du en elev som är väldigt autistisk så lyfter han sig inte av att vara i 

helklass, vi måste se vad det är för problem. Han måste få den miljö han 

lyfter sig av och man kan inte generalisera utan man måste se eleven och 

behovet och ordna det bäst utifrån det. Det är inte lätt att alla måste vara i 

samma form och då de inte får något stöd kan jag förstå att det finns elever 

som går ut grundskolan utan att kunna läsa. 
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Lärares inställning till att integrera elever i vanlig klass 

Alla de intervjuade lärarna belyser de sociala fördelarna med att integrera elever i klass och 

att elever som integreras får känna sig del av en grupp och att man får känna att man får 

möjligheter att träffa andra elever som inte fungerar som man själv gör.  

Att integration handlar om olika typer av grupper menar lärare B och att det finns stora 

möjligheter att integrera i alla ämnen, att elever har möjligheter att vara med i helklass anser 

hon att eleverna kommer kunna utvecklas. Oavsett om man integreras eller inkluderas på 

heltid och är del av mindre grupp i viss mån anser denne att eleverna utvecklas mer av att 

vara med i helklass, men utifrån sina egna behov. Fokus i skolan ska alltid vara eleven, därför 

är det av stor betydelse att alla verksamheter i skolan ger stöd åt eleven både vad gäller 

utveckling av den sociala som kunskapsmässiga utvecklingen hos eleven. Målet med den 

särskilda undervisningsgruppen är att eleven åter ska kunna vara i sin vanliga klass 

(Skolinspektionen, 2014, s9). 

Lärare A beskriver att integration av dessa elever gör att dessa elever får känna att de även får 

vara tillsammans med sina kamrater och ta steget mot det som är normalt. Hon menar att detta 

kan medföra att dessa elever glömmer bort skolarbetet då de får vara med sina kamrater, men 

menar samtidigt att det brukar ”jämna ut sig”. Nilholm (2007, s91) menar att integration av 

elever kan vara ett stöd för att skapa sammanhållning och samvaro mellan elever med 

särskilda behov och de vanliga eleverna. Möjligheten till att integreras och att få tillgång till 

de kunskaper som ämneslärare besitter är av stor betydelse anser an av de intervjuade lärarna. 

Vidare menar hon att integration av elever med autismspektrumstörning medför att lärare 

vidgar sitt perspektiv vilket också gör att man utvecklas själv som lärare. 

Möjligheten med att integrera är att man får chansen att vara med 

kompisarna även om man har svårt för sig. Ändå att tillhöra och vara en 

del av en grupp. Sen har man inte alltid något ihop med gruppen, men att 

man tar stegen mot gruppen även om man inte alltid är med. Bara att man 

närmar sig det som är normalt. Man bör försöka få in dem i ett 

sammanhang och inte bara att de ska vara med dem som är lika dem själv. 

Flera av de intervjuade lärarna berättar om att skolan tidigare haft elever från 

kommunikationsklass och från särskolan, där vissa är elever med autismspektrumstörning på 
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skolan och som då integrerades i viss mån men att de numera istället är inkluderade på heltid. 

Detta stämmer överens med vad Nilholm (2006, 34) beskriver om att inkluderande 

skolmiljöer är en möjlighet till mångfald och är en resurs i undervisning. En sådan miljö 

belyser allas rätt att kunna påverka och involveras i skolans verksamhet. 

Lärare B belyser fördelen med att ha integrerat eleverna är att de har möjligheten att höja sig 

och ta del av diskussioner som man kanske inte fått ta del av i mindre grupp och även att de 

har möjligheten att få annan typ av hjälp med skolarbetet och att de utvecklas ännu mer. 

Vidare menar hon att vara inkluderade istället för integrerade medför också att de utvecklas 

mer, då de arbetar mer med samma sak som övriga och att de får vara med på andra typ av 

genomgångar än då de varit placerade i andra gruppkonstellationer och med andra typ av mål. 

Hon belyser också att hon tror att placering av elever i statiska smågrupper där de isoleras 

från övriga skolan är en fara, då de behöver förberedas för livet i samhället. Därför menar hon 

att förutsättningen för att placera elever i särskilda undervisningsgrupper är att det finns en 

plan att på sikt inkludera eleven till vanlig klass. Detta kan kopplas till vad Skolinspektionen 

(2014, s28-29) belyser om att elever som är placerade i denna typ av grupp tenderar att mista 

eller begränsa sociala relationer på grund av att de är placerade i dessa grupper.  

Det jag kan se nu är att jag tidigare haft de här kommunikationseleverna 

när de var en egen klass. Det jag kan se är att de får möjligheten att 

utvecklas så mycket mer och jag kan se vinsten av att de får höra åsikter 

från alla andra. Är man en elev som har den möjligheten att vara med i den 

vanliga klassen om man fixar det och att man då är med så mycket som 

möjligt för att höra andra diskussioner. Sen fixar inte alla det att det 

vanliga samhället, men jag kan se en fara med att man har de här 

smågrupperna för vissa av de här eleverna som blir alldeles för isolerade, 

som en skyddad verkstad. 

Hinder för inkluderande pedagogik 

Att inkluderande pedagogik kanske inte passar alla, vilket kan göra att de kan behöva vara i 

en annan skolform men det inte kan bestämmas på förhand betonas av intervjuade lärarna.  

Risker med att placera elever i särskild undervisningsgrupp är enligt Skolinspektionen (2014, 

s16, 23) att de åtgärder som vissa skolor vidtagit inte medför att elevens behov av särskilt stöd 
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tillgodoses i relation till vad som beslutats. Andra risker med särskild undervisningsgrupp är 

att vissa skolämnen tenderar att anpassas bort, vilket kan leda till stora konsekvenser både för 

eleven och samhället. Då eleven ges möjlighet att läsa alla ämnen och ges möjlighet att nå 

fullständiga betyg, minskar risken för kriminalitet och dylikt. 

Lärare C menar också att det finns vissa svårigheter för dessa elever med övergången från 

särskild undervisningsgrupp till helklass, att man har svårt att bli alltmer självgående och att 

man inte kan få lika mycket hjälp som tidigare. Specialpedagog A beskriver att hon inte kan 

se några specifika svårigheter och menar att då eleverna också tillhöra särskild 

undervisningsgrupp skulle det kunna uppkomma svårigheter i och med att de går ut och in ur 

klassrummet men hon menar att det i detta fall inte finns det problemet. Hon menar att detta 

fungerar bra och att eleverna kan gå undan i den mån de behöver. I det här fallet menar hon 

att hon alltid har sin dörr till klassrummet utan att det känns välkomnande istället.  

Det är skönt att det fungerar bra och att dessa elever kan få gå undan och 

vara själv. De går ju ut och in eftersom de också har ett mindre rum, men 

det är inget problem tycker jag. Det som kunde varit störande blir en styrka. 

Jag har dörren öppen till mina lektioner och kan tycka det är bra att det är 

öppna kort. Jag tror man skulle få reda på om någon stördes av detta. 

Flera lärare redogör för att svårigheter som kan dyka upp är att elever som integreras eller 

inkluderas må psykiskt dåligt av det, då dessa elever ofta är känsliga av då klasskamraterna 

bryter mot uttalade klassrumsregler. De betonar att förutsägbarhet och bestämda regler är 

viktiga för dessa elever och att få förändringar eller att sådant som stör 

undervisningsstrukturen. Annat som kan störa menar de är när det blir stökigt i klassrummet 

så har dessa elever med autismspektrumstörning har svårt att fokusera på det de arbetar med. 

Andra svårigheter som beskrivs kan vara att dessa elever inte förstår de sociala koder som 

råder. Detta stämmer överens med vad Dahlgren (2007, s15) beskriver som bristande förmåga 

till theory of mind, barn med autismspektrumstörning inte förstår hur andra människors tankar 

och känslor kan skilja sig åt. Att dessa elever har svårt med turtagning och bli bekräftade hela 

tiden, vilket kan kopplas till vad Specialpedagog B beskriver kring detta. 

Ibland så säger eleverna själva att det är jobbigt, då det är stökigt t ex. att 

de inte kan fokusera och får huvudvärk, detta gör ofta att eleverna inte kan 

fokusera. Det kan också vara så att elever med Aspergers syndrom inte 
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förstår vissa sociala koder, t ex att då någon annan elev pratar och som inte 

kan uttrycka det han vill säga dessa elever bli ett irriterade på personen. De 

har svårt att vänta på sin tur och inte låta bli att avbryta. 

Fördelar med att placera elever med autismspektrumstörning i mindre 

grupp 

Skolinspektionen (2014, s7) påvisar att skolan har till uppdrag att upprätta stödåtgärder utifrån 

elevernas behov och att i en del fall kan en åtgärd vara placering i särskild 

undervisningsgrupp. Det påpekas vidare att om eleven inte får det stöd den behöver kan 

svårigheterna denne uppvisar öka och bli svårare att åtgärda. Utöver detta finns risker att 

kunskapsutvecklingen tenderar att stagnera och att elevens sociala liv kan bli lidande. Lärare 

A menar att vissa elever kan ha behov av att vara i mindre grupp, då innefattar det elever som 

inte klarar av att vara med i helklass. Men i huvudsak anser hon att dessa elever inte bör 

isoleras från övriga samhället utan att de istället bör inkluderas. 

Vissa av de eleverna är verkligen i behov av att sitta i en liten grupp, man 

fixar inte att gå ut utan då mår de bara dåligt. Då kan jag tycka att de bör 

vara i liten grupp, men målet på högstadiet bör vara att de ska in i klass så 

mycket det bara går, för det är där livet ligger, det är samhället. Sen fixar 

inte alla det att de fixar vanliga samhället, men jag kan se en fara med att 

man har de här smågrupperna för vissa av de här eleverna som blir alldeles 

för isolerade, som en skyddad verkstad. 

Det betonas av de intervjuade lärarna att pedagogerna måste jobba mot att elever som är i 

behov av att vara del av en mindre grupp blir mer självständiga och inkluderas i klass så långt 

det är möjligt för att de ska bli förberedda för gymnasiet. Lärare B påpekar att man måste titta 

på vad som är mest fördelaktigt för eleverna och att man måste ha en organisation som ser till 

individernas olikheter. Hon menar att i det här fallet har det visat sig att elever som inkluderas 

i klass istället för att enbart vara i egen grupp har större möjligheter att nå målen och de har 

höjt sina betyg och har möjlighet till en annan typ av hjälp i helklass. Nilholm (2006, s31) 

beskriver hur skillnader i undervisningen kan medföra att elever segregeras i klassrummet. 

Inkludering tvingar skolan att anpassa sin organisation för att kunna tillgodose de olikheter 

som uppstår i klassrummet. 
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Skolinspektionen (2014, s25-27) menar att särskild undervisningsgrupp möjliggör att elever 

med särskilda behov får det stöd den behöver, att undervisningen utformas utifrån dennes 

behov. Vidare tyder mycket på att det finns möjligheter för att eleven ökar sin närvaro, 

förbättrar sina kunskaper och utvecklas socialt. Lärare A anser att placering av elever i mindre 

grupp är mest fördelaktigt för de elever som har behov av det, men hon tycker ändå att 

inkludera eleverna till viss del är den bästa lösningen. Då har de möjlighet att arbeta med 

samma sak som de övriga, samtidigt som de närmar sig de andra eleverna socialt. Hon hävdar 

att det kan bli rörigt och mycket ljud vid vissa tillfällen och då kan de här eleverna må bra av 

att kunna dra sig undan och jobba lugn på egen hand. Vidare menar hon att då eleverna ska 

sålla bort ljud som stör dem så går så mycket mer energi som de skulle behöva lägga på 

skolarbetet. Hon avslutar med att påpeka att om man är flexibel kan man få eleverna att nå 

bättre resultat. 

Jag vet att de blir störda då det är för mycket ljud och då de ska jobba 

självständigt och då många andra pratar. Men då har de grupprum att sitta 

vid så att de inte blir störda. Ibland kan de här eleverna låta bli att lyssna 

och stänga av och inte lyssna på den vanliga undervisningen, men det tror 

jag inte att man kan få bort. Att de störs av alla ljud, mycket av den energi 

de skulle behöva lägga på skolarbetet går till att sålla bort allt annat som 

stör. Det är en arbetsmiljöfråga, de behöver energin till att arbeta. Om man 

pusslar för att få ut det bästa för eleverna kan man nå barnen bättre och då 

kan man nå bättre resultat. 
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Diskussion 

Diskussion av metod 

Då arbetet skulle genomföras användes metoden semi-strukturerade intervjuer i syftet att 

producera en kvalitativ studie. Min uppfattning var att en kvalitativ studie skulle ge en mer 

nyanserad bild av vad lärare anser om inkludering och integrering av elever med 

autismspektrumstörning i klass. Då mina intervjufrågor formulerades försökte jag ställa frågor 

som skulle överensstämma med mina frågeställningar och det syfte jag hade med arbetet.  

Då jag genomförde mina intervjuer upplevde jag att många frågor var väldigt lika varandra 

och att jag borde preciserat dem på ett annorlunda sätt. Min upplevelse av de intervjuer jag 

har genomfört var att det fanns både likheter och olikheter bland lärarnas erfarenheter av 

arbete med elever med autismspektrumstörning  

Det som kunde gjorts annorlunda var bland annat att fokus kunde legat på att göra en studie 

som fokuserade mer på skillnaden på hur specialpedagoger och lärare ser på fenomenet 

inkluderande och integrerande undervisning. Detta hade kunnat ge en mer tydliggörande 

skillnad på hur mer specialpedagogiska och teoretiska kunskaper har för betydelse vad gäller 

fenomenet inkluderande och integrerande undervisning. 

Diskussion av resultat 

I resultatet av min kvalitativa undersökning finns ett tydligt mönster i att alla de intervjuade 

lärarna, vilka anser att inkluderande undervisning är något som anpassas utifrån det behov 

som elever har. Detta ska resultera i att dessa elever kan delta i undervisningen i så stor 

utsträckning som möjligt, utifrån sina förutsättningar. Utifrån de specialpedagogiska 

perspektiven som utgör en teoretisk utgångspunkt för mitt arbete är min tolkning att det 

kompensatoriska perspektivet är det mest utmärkande för min studie i huvudsak. Nilholm 

(2007, s25-26,36) belyser att det kompensatoriska perspektivet koncentrerar sig på så kallade 

problemgrupper, individer som har psykologiska och neurologiska avvikelser, där man strävar 

efter att skapa specialpedagogiska åtgärder för att hantera och kompensera för problemen. 

Utifrån vad mina informanter har svarat kring begreppet inkludering och inkluderande 

undervisning är att det bör göras anpassningar utifrån de behov dessa elever har, det vill säga 

att man kompenserar utifrån de särskilda behoven eleven har.  
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Nilholm och Göransson (2013, s57) menar att inkludering kan indelas i olika perspektiv som 

är nödvändiga för att en verksamhet ska kunna betraktas som inkluderande. De olika 

perspektiven kan ses som kriterier för i vilken utsträckning skolor är inkluderande. Samtidigt 

menar dessa att rektorer och lärare har en central roll till att skapa inkluderande skolmiljöer. 

Perspektiven innefattar gemenskap och delaktighet för elever på olika nivåer. 

De intervjuade lärarna beskriver att hög pedagogtäthet är av betydelse då man arbetar med 

elever med autismspektrumdiagnoser, då detta möjliggör att dessa elever kan få extra stöd när 

de inkluderas i klass. Stödet kan betraktas som en möjlighet till handledning, socialt eller 

kunskapsmässigt stöd för dessa elever utifrån det behov denne har. Jag tolkar det som att 

stödet är till för att skapa en trygg lärandemiljö som ska leda till att eleven hittar en egen 

drivkraft som gynnar att eleven kan utvecklas kunskapsmässigt. Kontentan av detta är att 

människor är den viktigaste resursen för dessa elever, ska det funka behövs en bra 

organisation.  

I intervjuerna beskrivs också att på flera skolor har dessa elever möjligheten att arbeta i 

särskild undervisningsgrupp, men att de i första hand ska tillhöra en klass och att de ska delta 

i den i så stor utsträckning som möjligt. Som tidigare har berörts hänvisar Nilholm (2007, 

s92-93) till hur inkludering syftar till att organisationen ställer sig till förfogande. Dessutom 

ska den inkluderade kunna passa in i gemenskapen och den inkluderande verksamheten ska 

arbeta med att fastställa organisationens kulturella och sociala värderingar och normer. 

En enhetlig bild jag har fått av min analys av intervjuer med lärare är att de är överens om att 

eleverna som inkluderas inte behöver vara i klassrummet på heltid, utan att det kan handla om 

viss tid utifrån vad eleven klarar av. Det betonas att dessa elever ska få sina genomgångar i 

helklass, men att de har möjlighet att få stöd med struktur av exempelvis arbetsmaterial.  

I studien påtalas fenomenet särskilda undervisningsgrupper, där elever kan ges särskilt stöd 

och där eleven ändå arbetar med samma innehåll som de som de övriga i helklassen. Här 

betonas av lärare att dessa elever ändå kan betraktas som inkluderade, då intentionen är att de 

ska vara med i klassrummet i så stor utsträckning som möjligt. Ur ett annat perspektiv kan 

dessa elever ses som segregerade från den vanliga undervisningen. Detta kan ställas i likhet 

med vad Tinglev (2014, s4-6) beskriver om de tidigare hjälpklassen, där elever som 

betecknades som begåvningssvaga elever kunde ges specialpedagogiskt stöd, avskilt från 

övriga elever. 
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Utifrån resultatet är min tolkning att dessa lärares arbetssätt speglas av att de arbetar utifrån 

elevernas behov av och även får arbeta i särskild undervisningsgrupp och att de mår bäst av 

detta. Detta ser jag som ett tecken på att en skola för alla kan vara en inkluderande skola, det 

vill säga att man arbetar utifrån att ge elever de bästa förutsättningarna som möjligt. Det 

påpekas av lärare att inkludering kan vara en möjlighet för elever med 

autismspektrumstörning att närma sig sammanhang som de kan känna är normalt. I SOU 

(2003:35, s21) beskrivs fenomenet en skola för alla, något som bör ses centralt för skolan och 

som riktar sig till att elever med funktionshinder inte ska särskiljas från övriga elever. 

En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, 

där alla elevers erfarenheter får utrymme och där alla elever får en 

undervisning som tillgodoser deras behov och krav. I en skola för alla 

undervisas elever med olika bakgrund tillsammans. Målet är en skola där 

alla elever utvecklar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som 

stärker deras förmåga både att anpassa sig till det moderna samhället och 

att delta i förändringen av detta samhälle. (SOU 2003:35, s22) 

De intervjuade lärarna menar att de får tillräckliga resurser för att kunna tillgodose elever med 

autismspektrumstörningars behov. Detta kan ställas i relation till vad Emanuelsson och 

Persson (2002, s192) belyser kring sin studie om specialpedagogiskt stöd i grundskolan. Där 

belystes att elever som inte godkända betyg saknade tillräckligt stöd för att kompensera för 

sina svårigheter. 

Lärare har beskrivit vikten av ett fungerande samarbete på skolan och att man har en 

organisation där man arbetar mot samma mål och att man hittar olika lösningar utifrån vilket 

behov som finns, där alla inte behöver ha samma lösning. Nilholm och Göransson (2013, s28) 

beskriver att inkluderande verksamheter präglas av olikheter och där samarbete och 

problemlösning är viktiga inslag av gemenskapen. Där ska alla elever ha möjligheten till att 

känna sig delaktiga både socialt och pedagogiskt, där de kan känna att de kan utvecklas och 

påverka sina förutsättningar. Vidare har det betonats att inkludering inte innebär att alla måste 

göra samma sak, utan att det måste vara mest fördelaktigt för eleven.  

De problem som kan uppstå vid inkluderande pedagogik som lärarna tar upp är att eleverna 

som har möjlighet att vara del av en särskild undervisningsgrupp, men som är inkluderade i 

vanlig klass lätt blir isolerad från den övriga skolans elever. Detta kan som jag tidigare 
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refererat till vad Skolinspektionen (2014) menar om att möjligheten till att etablera sociala 

relationer kan bli lidande. Min tolkning av detta är att det till viss del är en nackdel att dessa 

elever tas ifrån det sammanhang och den grupp de ska tillhöra. Man ska tänka på att elever 

med autismspektrumstörningar faktiskt har de svårigheter som Gillberg (2000, s24) beskriver; 

svårigheter som att kommunicera och interagera med andra människor.  

Den bild jag fått är att informanterna mestadels är positivt inställda till inkludering, men att de 

samtidigt föredrar möjligheten till delaktighet i särskild undervisningsgrupp. Vissa ser en fara 

med att placera eleverna i särskild undervisningsgrupp och menar att sociala relationer kan bli 

drabbade och detta är ett dilemma, vilket jag kopplar till dilemmaperspektivet. Nilholm 

(2007, s61-62, s86-87) menar att dilemmaperspektivet lyfter dilemman som finns i 

utbildningssystemet, där alla elever ska ges samma förutsättningar att tillägna sig likvärdig 

kunskap. Detta trots att dessa har olika intressen, förmåga och erfarenhet, här finns ett 

dilemma mellan elevers olikheter. I dilemmaperspektivet belyses att problematiken som finns 

i fall som denna inte har någon direkt lösning, men att det ändå bör lyftas till diskussion. 

Enligt Nilholm (2007, s78-79) sätter det målrelaterade betygssystemet sin prägel på vårt 

svenska skolsystem och detta har inverkan på inkluderingstankens möjligheter. Lärare har 

beskrivit hur man tidigare integrerat elever från särskolan eller andra grupper, främst för att få 

ett socialt utbyte, men att man istället gått över till inkludering. Utifrån det har istället 

eleverna fått möjligheter att uppnå större kunskaper och möjligheter att uppnå de vanliga 

kunskapsmålen, med skillnaden att undervisningen är anpassad utifrån deras behov. Dessa 

elever ges möjligheten att uppnå de vanliga kunskapsmålen, vilket medför att de slipper gå i 

specialklass på gymnasiet. 

 Vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på området inkluderande och integrerande undervisning av elever 

med autismspektrumstörning. Vidare forskning skulle möjligen istället kunna anta ett 

elevperspektiv och spegla hur elever som inkluderas i vanlig klass. Denna forskning skulle 

kunna beskriva hur eleverna själva uppfattar och upplever sin situation vid övergången från 

särskild undervisningsgrupp till helklass. 
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Avslutande reflektion 

Ett fungerande samarbete där kollegorna har arbetat fram en gemensam målbild och vision av 

hur man vill arbeta med elever med autismspektrumstörning anser jag är av stor vikt. Genom 

att gemensamt arbeta utifrån ett individualiserat arbetssätt där eleverna inkluderas i klass tror 

jag att dessa elever kan få ut maximalt av sin skolgång. Att lärare rannsakar sig själv och 

anpassar sin pedagogik anser jag är av stor vikt då man arbetar med denna typ av elever och 

även att man är extra tydlig, detta för att dessa elever ska kunna tillgodogöra sig 

undervisningen.  

Jag anser att de verksamheter som lärare beskriver som inkluderande och där elever som 

inkluderas har möjligheten till stöd i särskild mindre grupp är en fördelaktig lösning av 

inkluderingstanken. För mig är den särskilda undervisningsgruppen en bra möjlighet för 

eleven att bli del av en grupp och att denne kan träna på att lära sig regler och normer för den 

gruppen, där kan eleven få träna på att hantera sina svårigheter. Detta kan i slutänden göra att 

denne så småningom kan återgå till den ordinarie klassen med erfarenheter av att kunna vistas 

i grupp. Jag anser samtidigt som det påvisats av lärare att det är viktigt att dessa elever får 

vara med i vanlig klass i så stor utsträckning som möjligt, då det krävs för att de ska kunna 

anpassa sig till samhället. 

De nackdelar jag kan se med att inkludera elever som får vara del av mindre 

undervisningsgrupp är det som Skolinspektionen (2014) diskuterar kring att dessa elever tas 

ifrån det sammanhang och den grupp de ska tillhöra. Samtidigt tror jag många gånger att det 

är vi pedagoger som tycker det är jobbigt att eleven inte kan vara del av sammanhanget, mer 

än vad eleven själv känner. Genom att inkludera elever med autismspektrumdiagnoser i 

vanlig klass anser jag att man vinner mycket i längden. Dessa elever ges möjligheten att 

uppnå de vanliga kunskapsmålen, vilket medför att de slipper gå i specialklass på gymnasiet. 

Detta medför enligt min åsikt att de har möjligheten att genomföra en vanlig 

gymnasieutbildning som även ger dem bättre förberedelser och framtidsutsikter inför det 

framtida arbetslivet där de förhoppningsvis kan bli tillgänglig på den ordinarie 

arbetsmarknaden och samhället. 
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Bilagor  

Intervjuguide  

1. Vilken lärarutbildning har du?  

2. Har du någon specialpedagogisk utbildning?  

3. Hur länge har du arbetat inom skolan?  

4. Hur ser dina erfarenheter ut med arbete med elever med autismspektrumstörning?  

5. Vad är specialpedagogik för dig?  

6. Hur skulle du beskriva hur din verksamhet arbetar för att utveckla eleverna?  

7. Vad är din uppfattning av att ni pedagoger de resurser som ni behöver för att utveckla 

eleverna i den riktning ni vill?  

8. Hur arbetar du för att anpassa din pedagogik till elever i behov av särskilt stöd?  

9. Vad uppfattar du som inkluderande undervisning?  

10. Vilka möjligheter ser du med att arbeta utifrån integrerad undervisning?  

11. Vilka hinder ser du med en inkluderande pedagogik?  

12. Kan du berätta om hur din verksamhet arbetar med integration?  

13. Vad är din uppfattning av att de elever som är integrerade stör/störs av att vara del av den 

vanliga undervisningen?  

14. Hur arbetar din verksamhet med elever med autismspektrumstörning?  

15. Vad är din uppfattning av autismspektrumstörningar?  

16. Då klassrummet involverar elever med svårigheter, hur anpassas lektionsinnehållet för att 

alla ska kunna hantera innehållet?  

17. Hur uppfattar du att den övriga klassen reagerar på eleverna med 

autismspektrumstörning?  

18. Vad ser du för fördelar med att placera elever med autismspektrumstörning i mindre 

grupp?  


