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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur elever med en funktionsnedsättning 

inom autismspektrum (AST) upplever delaktighet i sin skolsituation. Studien är kvalitativ och 

har en fenomenologisk ansats och utgår från ett relationellt perspektiv. I analysen av studien 

är den teoretiska referensen ett kommunikativt relationellt perspektiv samt ett sociokulturellt 

perspektiv på upplevelsen av delaktighet samt konstruerande av kunskap. Frågeställningarna 

är: Hur upplever eleverna delaktighet i lärandesituationen? Hur upplever eleverna delaktighet 

i sociala sammanhang i skolan? Hur kan elevens möjligheter till delaktighet förstås i ett 

kommunikationsinriktat perspektiv? Begreppet delaktighet har i olika kontexter olika 

betydelser men gemensamt mellan dessa är att individen själv upplever sig delaktig i det 

sammanhang den ingår i. Därför måste bedömning av delaktighet i första hand göras i den 

miljö som är aktuell för personen. Hur lärandet sker för eleven är beroende av 

lärandesituationens villkor och elevens förutsättningar i samspel med omgivande faktorer 

såsom kvaliteten på relationen mellan eleven, läraren, och elever och skolans synsätt på 

kunskap och hur organisationen främjar elevens lärande. Elever med diagnoser inom 

autismspektrum som medför kognitiva nedsatta funktioner möter utmaningar i en 

inkluderande skola då lärandesituationer och styrdokument utgår från att elever kan förstå 

innebörden i kommunikation och tolka sammanhang. Tidigare forskning med utgångspunkt i 

hur elever med diagnos inom AST upplever sin skola har visat samstämmiga resultat på vilka 

villkor elever har och behöver för deras upplevelse av delaktighet. Metoden för 

undersökningen var öppen intervju där elever i ålder 14-18 år från inkluderande traditionella 

skolor berättade om sin upplevelse av lärandesituation och interaktion i skolan. Deras 

berättelser lade grunden till en tematisk sammanställning som analyserades med teoretiska 

perspektiv. Resultatet visade att flera av eleverna upplevde låg nivå av delaktighet i olika 

skolsituationer som kunde kopplas till den sociala kontexten inom skolan.  

 

Nyckelord: Autism, delaktighet, inkludering, lärande, samspel. 
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1. INLEDNING 

I mitt tidigare arbete inom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har 

jag dagligen träffat ungdomar som under en period varje månad bott och haft sitt vardagsliv  

på ett korttidshem. Insatsen är en av de tio som LSS erbjuder familjer utanför det egna 

hemmet och den har utformats efter ungdomarnas och familjens behov av stöd. Just denna 

insats inom LSS riktar sig till familjer som har barn med diagnos inom autism. Barnen och 

ungdomarna ska ha möjlighet att byta miljö som stimulerar till sociala kontakter och 

aktiviteter. För familjer kan det betyda en paus från vardagsproblem och det engagemang och 

den energi som krävs när man har ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Att ha fått en neuropsykiatrisk diagnos under uppväxten har för en del av ungdomarna, 

härefter kallade elever, haft en förklarande betydelse till att förstå sig själv. Flera av dem har 

berättat om det positiva med att ha en diagnos, som t.ex. att lära sig mycket inom sitt 

specialintresse, känslan av att få vara speciell men även om vilka svårigheter de hade att med 

att känna sig förstådda och accepterade innan de fått en diagnos. Med en diagnos inom 

autismspektrum har skolans aktörer oftast förändrat sitt bemötande och det har givits 

stödfunktioner i skolan för eleven. Samtidigt har upplevelserna av svårigheter som eleverna 

berättat om, blivit kännbara i kontakten med omgivningen, och det är oftast i skolan som de 

visat sig. Det har kunnat handla om att t.ex. vara tillsammans i grupp, eller om att en person 

som kommit fysiskt nära har triggat igång en vrede hos eleven som denne sedan inte kunnat 

kontrollera själv. En annan utmaning för eleven kan ha varit att ha en tidsuppfattning inlärd 

genom digital tid och vid vissa tillfällen ha bara tillgång till en analog klocka. För den eleven 

kan det vara svårt att passa tider då tidsangivelserna på klockan är annorlunda än digital tid. 

Det blir en stressfaktor att hålla koll på tiden. En del av eleverna med en autismdiagnos har 

överkänslighet i olika sinnesfunktioner, t.ex. att sortera ljud eller att ha en hög ljuskänslighet 

(Autism & Aspergerförbundet, 2017). Med dessa hinder kan det vara t.ex. vara svårt att hitta 

motivationen för en elev med diagnos Aspergers syndrom att t.ex. delta i idrott i skolan en 

solig vårdag när det finns fåglar som kvittrar, något som för andra personer kan uppfattas vara 

en skön upplevelse av våren. 

De utmaningar som elever ställts inför och som de berättat om, har väckt intresse hos mig 

över de dolda svårigheter som finns för dessa elever i skolan och hur de upplever dem. Jag 

ville därför fortsätta samtala med elever som har en diagnos inom autism och få höra deras 

upplevelse av sin skolgång med delaktighet och lärande, i en inkluderande skola, och för att 



 
 

5 

göra en undersökning av hur upplevelsen av delaktighet förhåller sig till skolans ambition av 

inkludering av elever. 

 

2. BAKGRUND 

 

2.1 En skola för alla? 
 

I samtalen med eleverna som jag kommit i kontakt med innan denna studie kom det ofta fram 

att det finns problem i relationer mellan elever i skolan och mellan lärare och elever. Några av 

eleverna har en individuellt anpassad skolgång med förkortade skoldagar i specialklasser. 

Andra går i skolan med möjlighet att själva avgöra när de vill avbryta studierna för dagen 

eller göra en paus för att orka med resten av skoldagen.  

A. Gustavsson (2004) påpekar att en dimension av hälsa och livskvalitet har återkommande 

samband med att tillhöra en grupp kamrater som tänker och agerar som en själv, att man delar 

normer, vardagsrutiner och intressen. Men för att få delaktighet på jämna villkor handlar det 

om att få tillgång till de resurser som krävs, då det handlar om personen själv, samspelet och 

miljön (A. Gustavsson, 2004). 

Ahlberg (2007) berättar att studier under flera år pågått där det fokuserats på förutsättningar 

till delaktighet och lärande för de elever som kunde tänkas få svårigheter av något slag. 

Studierna hade varierande upplägg och omfattning och var genomförda på olika skolor, nära 

kopplade till skolans sociala praktik. Övergripande har dessa studier visat resultat på att det är 

de didaktiska och pedagogiska insatserna för den enskilde eleven som ger eleven möjlighet att 

känna delaktighet och gemenskap. Men insatserna i sin tur är beroende av kommunikationen 

på olika ansvarsnivåer i verksamheten framhåller Ahlberg. Den uppvisade slutsatsen av 

studierna blev att lärande, kommunikation och delaktighet är sammantvinnade och utgör det 

kommunikativa relationsinriktade perspektivet, säger Ahlberg. 

 Ahlberg hävdar att lärandemiljön ska förändras istället för att elevens svårigheter ska 

uppfattas som brister. Det perspektiv läraren intar i en lärandesituation inverkar på elevens 

möjlighet till kommunikation och samspel med andra (Ahlberg, 2007).  

Sverige har undertecknat dokument där vi förbundit oss till att verka för en inkluderande 

skola. I Salamancadeklarationen (Unesco, 2006) finns riktlinjer och principer för en 

inkluderande skola som har ett pedagogiskt, ett socialt och ett ekonomiskt berättigande. 

Sammantaget omfattar de riktlinjerna och principerna till att utbilda barn tillsammans med 

pedagogiska strategier för alla barn och ungdomar med individuella skillnader, vilket kan 
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bidra till en attitydförändring inför olikheter mellan individer. Ekonomiskt finns en fördel då 

det är kostnadskrävande med specialskolor (Persson, 2007). 

 

2.2 Lärande 
 
I utredningen ”Från dubbla spår till elevhälsa” beskrivs lärande som en utveckling knuten till 

de språkliga, kulturella och praktiska sammanhangen (SOU 2000:19). Kunskapsformerna 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet samspelar och utgör förutsättningar för varandra. 

En viktig omgivningsfaktor är det sociala sammanhanget, där kunskapen kommuniceras 

genom språket. Hur lärandet sker för eleven är därför beroende på kvaliteten på relationen 

mellan eleven och läraren, mellan elever och elever, skolans synsätt på kunskap och att 

organisera elevens lärande. Kunskapen blir således sedd som att ligga mellan individen och 

omgivningen. I kapitlet ” En skola för lärande och hälsa ” i SOU 2000:19 beskrivs också 

skolmiljöns betydelse till förutsättningar för lärande:  

”Det handlar både om den inre, pedagogiska, organisatoriska, psykologiska och sociala 

miljön, och om den yttre, fysiska miljön. Det handlar om kunniga lärare och deras samarbete 

med andra yrkesgrupper i skolan för att varje barn ska kunna stödjas i sitt lärande” 

 (SOU, 2000:19, s 143). 

 

Skolinspektionen presenterade en granskning av skolsituationen kring elva elever med en 

diagnos inom autism (Skolinspektionen, 2012). Utgångspunkt för granskningen var skolans 

skyldighet att utreda vilka svårigheter en elev kan ha i en skolsituation. Granskningen har 

diskuterats av verksamma inom skolsektorn och en slutsats var att de granskade skolorna 

saknar kunskap för att möta de enskilda elevernas behov. En generell kunskap om problemen 

finns som också ger generella åtgärder och inte bygger på intentionen av inkludering. De 

uttrycker att elever med diagnos inom AST är olika och skolan måste upptäcka att det finns 

olika sätt att lära och att de elever som har behov av stöd, måste få det. De kontakter som 

Skolinspektionen haft med elever och föräldrar, har gett en bild av en olycklig skoltid. De är 

ensamma, blir inte förstådda och accepterade som den de är, får svårigheter i skolarbetet och 

känner sig misslyckade (Skolinspektionen, 2012).  

Skolinspektionens granskning av skolsituationen för elever med autism, riktlinjer för 

inkluderande skolor och de erfarenheter elever berättat om, har fått mig att fundera över hur 

skolelever med en autismdiagnos kan uppleva sin skolsituation,  om de upplever sig 
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förstådda, om de upplever delaktighet lärandesituationen och i den sociala situationen de har i 

skolan. 

 

2.3 Delaktighet 
 
A. Gustavsson (2004) nämner att delaktighet har olika språk i vilket han syftar till att 

delaktighet kan ha olika betydelse i olika sammanhang och måste så få ha. Det 

delaktighetsbegrepp som vuxit fram mellan integrering och sociala delaktighetsbegrepp är 

inklusion och exklusion. I syftet med att ge personer med funktionsnedsättningar 

åtgärdsinriktade insatser har integreringen lett till att personerna har blivit föremål för hur 

inklusiva respektive hur exklusiva sammanhangen var för dem, istället för att de fick den 

självklara delaktigheten som andra. Det ledde till ett nytt utanförskap. Därför, menar 

Gustavsson, är inkluderingsbegreppet ett sätt att tala om social delaktighet och begreppet 

lever parallellt med delaktighetsbegreppet (A. Gustavsson, 2004).  

I en undersökning ombads 500 elever med funktionsnedsättning att beskriva skriftligt vad 

delaktighet var för dem.  Resultatet visade att upplevelsen av delaktighet kunde delas in i tre 

dimensioner. 

En var att genom aktivt samspel med omgivningen gavs positiva upplevelser.  

Den andra visade på att aktivt agera i livssituation för hela individen och den tredje gällde 

sammanhanget som var tillgängligheten till aktiviteter och samspel med miljön. Dessa tre kan 

ses som samverkande faktorer för delaktighet. För att vara delaktig behövs en upplevelse av 

att vara med och att aktivt agera i sammanhanget, samt förutsättningar till delaktighet i 

situationen som avses (A. Gustavsson, 2004).   

A. Gustavsson (2004) hävdar att delaktighet är något som upplevs i mötet mellan individen 

och miljön. Samspel och miljö ger förutsättningarna till delaktighet. För att säkert fastslå att 

en individ är delaktig behöver samspelet och aktiviteten omfattas av individens upplevelse av 

den, skriver A. Gustavsson. Därför måste bedömningar av delaktighet i första hand göras i 

den miljö som är aktuell. Det är dock svårt att skatta en persons delaktighet genom 

observation i en viss situation eftersom begreppet inbegriper personens egen upplevelse. Bara 

personen själv kan berätta om den (A. Gustavsson, 2004). 

Szönyi & Söderqvist (2015) definierar begreppet delaktighet som; tillhörighet, 

tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi. De säger att alla elever 

ska ha samma möjlighet till delaktighet i sin lärmiljö. Szönyi & Söderqvist har tagit fram ett 

stödmaterial till en delaktighetsmodell som genom sin definition kan användas för 
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kartläggning och stöd till att observera grad av delaktighet hos eleverna. Den utgår från ett 

kontextuellt perspektiv där eleven ska ses i sitt sammanhang, i olika aktiviteter i en tillgänglig 

skolmiljö. Trots den goda intentionen tycks skolan ha svårt att stödja delaktighet för elever 

med funktionsnedsättning. De lyfter fram att begreppet delaktighet är positivt laddat men 

saknar ett gemensamt språk hos olika aktörer.  

Myndigheten för delaktighet framhåller att alla människor ska ha samma möjlighet till att 

vara delaktiga i samhället. Alla ska ha tillgänglighet till utbildning oavsett funktionsförmåga. 

Skolan ska hålla god kvalitet och alla barn och elever ska få det stöd de behöver  

(Szönyi & Söderqvist, 2015). 

  

2.4  Autismspektrum  
 
Forskare är överens om att Aspergers syndrom är medfött eller uppstår tidigt i livet av 

genetiska betingelser. Inte så sällan finner man en nära anhörig med besläktade diagnoser. För 

att få en diagnos hörande till autism krävs svårigheter inom vissa områden. Den amerikanska 

diagnosmanualen DSM-5 (Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorders ) förde 

under 2013 samman de olika autismdiagnoser till ett samlingsnamn som i den svenska 

översättningen under 2014 antogs som en övergripande diagnos ”autism”. Till den hör 

diagnoserna autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd (Autism & 

Aspergerförbundet, 2017).  

Autism & Aspergerförbundet (2017) beskriver de utmärkande dragen vid olika 

undergrupperade diagnoser inom autismspektrum. Gemensamt för de diagnoserna är 

begränsningar inom områdena ömsesidig kommunikation, social interaktion och 

föreställningsförmåga. Tillika med en diagnos inom autism kan personer även uppfylla 

diagnoskriterier för flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Man kan då tänka att en 

konsekvens av dessa variationer bland funktionsnedsättningar tillsammans ger personen en 

omvärld som är fragmentarisk och svår att förstå. 

Personer med Aspergers syndrom kan ha t.ex. semantisk-pragmatiska problem – dvs vad 

som är ordens betydelse och hur orden används i samspelet med andra människor. Dessa 

språkliga svårigheter antas hänga samman med de svårigheter som personer med Aspergers 

syndrom har i bristande föreställningsförmåga till att förstå andra människors tankar, känslor 

och handlingar. Ordens betydelse i olika kontexter kan vara svåra att uppfatta och det som 

uttrycks tolkas ofta bokstavligt av dem. Det gör att ironi, metaforer och skämt blir svårtolkade 

och  den underliggande innebörden och umgänget med andra försvåras genom det. För en 
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person med Aspergers syndrom eller atypisk autism kan det från omgivningens sida uppfattas 

som att den personen är klumpig och rättfram då kommunikationen inte kan anpassas eller 

”lindas in” för att passa i situationen. Annat som kan komplicera den sociala interaktionen 

förutom den verbala kommunikationen är att förstå innebörden i andras blickar, gester och 

tonfall och att kunna läsa en annan persons kroppsspråk. Föreningen autism nämner dock att 

med tiden kan personer med Aspergers syndrom lära sig många av kommunikationens koder, 

men behåller vanligen svårigheter när det gäller kommunikation. 

Autism & Aspergerförbundet (2017) beskriver att ett barn med Aspergers syndrom kan ha 

svårt att förstå andras känslor och outtalade önskemål och att detta ofta kvarstår högre upp i 

ålder. Det kan göra att uttalanden om andras utseende kan uttryckas på ett nedsättande vis och 

grundar sig i just detta att barnet har bristande förmåga till en social inlevelse. De nämner att 

det ändå finns en utvecklingsmöjlighet under tonåren då en del hittar strategier för att klarar 

av sina sociala kontakter genom att de lär sig sociala regler utantill och användbara fraser för 

att kompensera sina svårigheter. Men många blir också medvetna om sina svårigheter att 

förstå och umgås med andra människor och kan dra sig undan sociala kontakter för att slippa 

känna sig annorlunda och utanför.  

Flera personer med funktionsnedsättning inom autism har avgränsade intressen som 

tenderar att vara ett specialintresse. Dessa intressen kan kvarstå eller plötsligt bytas ut. 

Intressena handlar ofta om faktakunskaper som kan läras utantill. Ibland kan intresset leda till 

social kontakt och interaktion med andra personer som har samma intresse (Autism & 

Aspergerförbundet, 2017). 

 

2.5 Autism och kognitiva funktioner  
 
Hos personer med autism och Aspergers syndrom är det flera viktiga områden som påverkas 

av begränsning i de kognitiva förmågorna. Fägerblad (2011) har gett ut en publikation kring 

elever med autism i skolan. Hon ger en beskrivning av vilka nedsatta kognitiva funktioner 

elever med diagnos inom autismspektrum kan ha, och vilken konsekvens  det har för dem i 

skolan i lärandesituationer.  

Med Theory of mind, finns förmågan att förstå att det finns en skillnad mellan ens eget sätt att 

uppleva tillvaron och andra människors upplevelse av den. Om man inte förstår att det kan 

skilja sig mellan ens eget och andra personers sätt att tänka blir det svårt att förstå andras 

beteenden och att förmedla vad man vill. En elev som inte kan förstå andras avsikter eller 

sociala koder i klassrummet kan behöva ha längre tid på sig att för att förstå eller få stöd med 
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tydlig förklaring om andras avsikter för att kunna tolka dem. Som en konsekvens ger 

Fägerblad (2011) ett exempel på att en elev med AST inte uppfattar varför lärare och 

klasskamrater gör på olika sätt i olika situationer. Hon påpekar att det då kan svårt i 

situationer där man ska kommunicera och följa sociala regler på ett mer komplext sätt. Att 

missa sin klasskompis reaktion kan leda till missförstånd. 

För att förmå sig att uppfatta ett sammanhang av detaljer behövs Central koherens. Den 

fungerar som en strategi för att överföra detaljer till en övergripande helhet. Utan denna blir 

det svårt att förstå personers beteende och händelser och med en begränsad central 

samordning kan det t.ex. vara svårt att hitta i skolans lokaler. I skolan behöver förmågan vara 

aktiv för att samordna kunskaper. För elever med Aspergers syndrom i skolan kan det 

innebära att undervisningen blir svårtolkad och att det är svårt att svara på frågor. Det betyder 

inte att eleven saknar kunskap utan att den istället kan ha uppehållit sig vid detaljer som andra 

missat och har en annan lösning säger Fägerblad (2011). Hon uppmanar att läraren ska ta sig 

tid att lyssna in eleven. 

Forskning finns som pekar på att personer med Aspergers syndrom har  begränsade 

Exekutiva funktioner. Fägerblad (2011) säger att med de Exekutiva funktionerna och minne 

kan vi klara ett målinriktat arbete och att vi lär oss av erfarenheter, att kunna generalisera 

kunskaper och applicera dem där de kan användas. För elever med begränsad funktion är det 

viktigt att de får ett tydliggörande stöd och struktur. Svårigheter med exekutiva funktioner gör 

att eleven kan ha svårt att planera sitt skolarbete när det t.ex. handlar om läxor. 

Det finns en uppfattning om att personer med diagnos inom AST använder det semantiska 

minnet, som inte är automatiserat utan kräver en medvetenhet när det används. Detta leder 

ofta till uttömmande av energi till vardagens krav som gör att person med Aspergers syndrom 

kan uppfattas som lat och odisciplinerad av omgivningen. Det finns beskrivet av personer 

med autism att de upplever att de har lägre energinivå och är mindre stresståliga än andra 

(Fägerblad, 2011). 

 Autism & Aspergerförbundet (2017) beskriver att personer med Aspergers syndrom kan ha 

svårt att hantera flera sinnesintryck samtidigt och att samordna dessa. Det finns forskning som 

fokuserat på hur personer med autism tar emot information och intryck och bearbetar det i sin 

kognitiva förmåga. Det kan finnas en extrem känslighet för ljud och ljus, beröring lukt och 

smak och den känsligheten kan påverka så pass mycket att de inte kan vistas i allmänna 

miljöer. Detta gör att perceptionen att sortera ut det viktiga för tillfället blir stört. I skolan kan 

konsekvenser av det bli att den perceptionskänsliga eleven har svårt att ta till sig 
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undervisningen då det är svårt att koncentrera sig i en bullrig miljö, som t.ex. i slöjdsalen 

(Autism & Aspergerförbundet, 2017). 

 

 

2.6 Tidigare forskning 
 
Det var svårt att hitta en tidigare forskning som var relevant till hur elever med diagnos inom 

autismspektrum upplever sin delaktighet i skolan. Flera studier finns där perspektivet på 

delaktighet av målgruppen utgått från olika skolaktörers uppfattning och intention av att skapa  

en god inkludering i skolan, men där elevernas uppfattning om den inte efterfrågats. 

Jag fann till slut en intressant studie med koppling till min egen undersökning av elevernas 

delaktighet. Forskaren Falkmer hade valt att benämna målgruppen i sin studie utifrån dels det 

kontextuella förhållandet, ”elever i autismspektrumförhållande” men även som ”elever med 

autismspektrumtillstånd” eftersom det ändå fanns individuella begränsningar som diagnosen 

medförde för eleverna. Syftet med forskningen var att undersöka grundläggande 

förutsättningar för socialt samspel hos personer med AST, samt att undersöka upplevd och 

observerad delaktighet i grundskolan hos elever med AST (Falkmer, 2013).  

Forskaren hade definierat studien kring hur elevernas delaktighet i skolan var kopplad till 

deras kroppsliga funktioner, aktiviteter och miljö i interaktion.  

”Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat hälsa som ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet" 

framhöll  Falkmer (2013). 

 

Falkmer (2013) framhöll också att enligt ICF definieras delaktighet som engagemang i en 

livssituation och i dessa finns olika sammanhang som det förväntas ett deltagande, t.ex. att ha 

rollen som elev i skolan.  

Att vara elev i svensk skola är att befinna sig i en kulturell miljö där det förväntas och krävs 

sociala färdigheter för social interaktion, både i och utanför klassrummet säger Falkmer. I sin 

forskning fokuserade hon därför på aktiviteter som inkluderade sociala interaktioner, för 

eleverna med diagnos inom autismspektrum. Hon trodde att elevernas förmåga till interaktion 

inte endast hade att göra med de kontextuella faktorerna utan också den enskilda personens 

fysiska förutsättningar till interaktion, t.ex. att uppfatta och tolka visuellt upplevda stimuli. 

Därför kunde delaktigheten ses som ett socialt resultat av hälsa eftersom den påverkades av 

elevernas hälsotillstånd, likväl som de personliga förutsättningarna. 
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I forskningen studerades förmågan hos vuxna personer att läsa av känslouttryck i ansiktet. 

Det fanns etiska betänkligheter mot att låta skolelever delta i just den delen av studien. Att 

kunna känna igen och läsa av ansiktsuttryck ansågs vara en viktig förutsättning för 

interaktion. Det test som gjordes i att känna igen och läsa av ansiktsuttryck, genomfördes med 

personer med diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST)och i en annan grupp med 

personer utan diagnoser inom densamma. 

Resultatet var att deltagarna med AST hade större svårigheter både med att känna igen 

ansikten och känslouttryck än de utan AST och de verkade ha en mindre effektiv strategi för 

att kunna känna igen ansikten och känslouttryck. Resultatet gav slutsatsen att det finns samma 

oförmåga hos eleverna att läsa av sociala uttryck. Elevernas förmåga till att tolka 

ansiktsuttryck behövde därför kartläggas och insatser borde sättas in för att lära eleven tolka 

social information i ansikten (Falkmer, 2013). 

En annan del av undersökningen var att 22 elever med AST gav sin uppskattning av 

delaktighet i skolmiljön och deras svar jämfördes med deras 382 skolkamrater. Det 

genomfördes också observationer kring elevernas delaktighet av skol aktiviteter. Resultaten 

jämfördes sedan mellan elever med och utan AST och den observerade delaktigheten 

jämfördes med elevernas skattningar av påståenden i den enkät de deltagit i. 

Resultaten visade på att elever med AST hade en lägre observerad och självskattad 

delaktighet än sina klasskamrater (Falkmer, 2013). 

Eleverna med AST angav att de deltog i skolaktiviteterna i den utsträckning de själva ville. 

Slutsatsen av forskningen blev därför att den väckte frågor om hur delaktighet ska bedömas. 

Upplevelsen av delaktighet är personlig och kan se olika ut och uppnås på olika sätt. Elevers 

egen uppfattning om i vad och hur mycket de önskar vara delaktiga är därför en viktig 

kunskap för att kunna förbättra villkoren till elevers delaktighet, menade forskaren (Falkmer, 

2013). 

 I en artikel presenterades en kvalitativ undersökning. Den genomfördes 2012 av Sciutto, 

Richwine, Mentrikoski, och Niedzwiecki, (2012). Syftet med denna forskning var att 

undersöka skolrelaterade utmaningar och strategier. Den skedde genom att fråga elever med 

autism och deras föräldrar hur de upplevde skolan. Huvuddelen av forskning har inom 

autismspektrumfältet, enligt dessa forskare, fokus på utvärderingar av omfattande 

programinsatser på utvalda insats- eller utvecklingsområde. Det finns dock ett värde i att få 

insidesinformation av personer med autism. Den informationen kan ge de rätta glasögonen att 

betrakta utbildningsfrågor och förståelse för elever med Aspergers syndrom (Sciutto, et.al. 

2012). 
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I denna forskning av Sciutto et.al. (2012) fokuserades det på vad som kunde vara en styrka 

och strategi, och hur den positiva effekten av dessa var för elever med AS (Aspergers 

syndrom) I rapporten beskrivs hur personer med AS hade svårighet med social och 

pragmatisk användning av språket. Just kommunikation och den sociala interaktionen kunde 

påverka livskvalitén. Följden blev särskilt kännbar i skolan och i många sammanhang, bl.a. 

interaktion och lärande då barn med autism ofta var integrerade i vanliga klassrum och 

skolmiljöer. 

Resultatet i undersökningen visade att lärare och elever behövde mera kunskaper om vad 

autism innebär för de elever som har diagnosen med syftet att öka förståelsen för dessa elever 

särskilt bland kamraterna. Personer med autism vill passa in, då de ofta är isolerade, retade 

och mobbade. Resultatet visade också på att det fanns behov och önskemål från föräldrarna av 

att göra skolmiljön mindre stressande för elever med autism, t.ex. genom att främja acceptans 

för dem av skolkamrater och ge fler val i skolan, hellre än anpassning. När det gällde 

lärandesituationen framkom att eleverna behövde visuella uppmaningar i form av scheman 

och föräldrarna trodde att praktiska aktiviteter skulle underlätta elevernas lärande (Sciutto, 

et.al. 2012). 

Dessa båda forskningar som presenterats av Falkmer (2013) och Sciutto et.al. (2012) visar 

resultat på att den kommunikativa förmågan hos den enskilde eleven påverkar hur dennes 

upplevelse av delaktighet i skolan blir. Förmågan till kommunikation handlar delvis om att 

kunna tolka sammanhang och att interagera i sociala situationer (Falkmer, 2013; Sciutto, 

et.al., 2012 & Fägerblad, 2011).  

 

2.7 Teoretisk referensram 
 
Ahlberg (2009), benämner studier utifrån lärande, kommunikation, delaktighet och relationer 

som ett relationellt perspektiv. Genom detta perspektiv ses att elevens förutsättningar att nå 

uppsatta mål är beroende av en föränderlig omgivning och som kan ge eleven möjligheter till 

det. Lärandemiljön ska förändras istället för att elevens svårighet uppfattas som brister. Hon 

menar att vilket perspektiv som läraren intar i en lärandesituation inverkar på elevens 

möjlighet till kommunikation och samspel med andra i en skola. Lärandet är en social process 

som utvecklas i samspel med miljön. Vad en elev lär, är nära kopplat till en rad aspekter som 

ska räknas med samtidigt. Till dem hör organisation, demokrati, likvärdighet, didaktik, 

sociokulturella och socioemotionella villkor och hur dessa hänger ihop, säger Ahlberg 

(Ahlberg, 2009). 
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Från att tidigare haft fokus på den individuella utvecklingen flyttades perspektivet till att ha 

en mera miljöfokuserad syn inom det specialpedagogiska forskningsfältet. Mot den 

bakgrunden har förklaringar börjat sökas i vad som sker mellan de förutsättningar och behov 

som eleven har, i samspelet med skolan som samhällelig institution och den sociala praktiken. 

För att förstå en elevs handlingar handlar det därför om den sociala praktiken och elevens 

förutsättningar och behov. Studier, av kommunikativa kontexter, är centrala för att förstå men 

det finns också en strävan efter att analysera samspelets betydelse för elevens lärande. Av den 

anledningen behöver ”aktörernas egna röster bli hörda”, säger Ahlberg. Från det 

kommunikativt relationsinriktade perspektivet betraktas kommunikation, delaktighet och 

lärande som en sammanflätad och odelbar triad. Ett kommunikativt relationsinriktat 

perspektiv riktar sig inte mot individen eller miljön utan till det som sker i samspelet 

däremellan (Ahlberg, 2009).  

I Vygotskijs syn på konstruerandet av kunskap framhålls det sociokulturella perspektivet. 

Lärande sker alltid genom ett samspel där personer står i ett interaktionsförhållande till 

varandra. Kommunikation, samspel och aktivitet är nödvändiga för  lärandet och 

utvecklingen. Kommunikation sker genom handlingar, mimik och språk. I Vygotskijs 

sociokulturella samspelsteori anses lärande och utveckling hänga ihop. Största vikt läggs vid 

språket som redskap vid tillägnandet av olika kunskap. Språket är en kulturellt präglad 

gemensam referensram för att förstå världen mellan samspelsaktörerna och därigenom blir det 

en sociokulturell process till utveckling (Imsen, 2006). 

Säljö (2000) talar om att utvecklingen går från det sociala till det individuella, där barnet 

först ”gör tillsammans med” den vuxne som kan mer än barnet för att sedan klara av att utföra 

samma sak på egen hand. Barnet behöver utmaningar för att nå längre i utveckling i det som 

ligger över det som det redan behärskar, i den proximala utvecklingszonen.  

Det individuella tänkandet hos barnet är betingat av ett socialt samspel mellan barnet och 

dess omgivning och när kunskap bildas kallas processen för mediering, som också det är en 

central del i lärande.  

Det sociokulturella samspelet kan innehålla andra redskap än språket. Kunskap som 

utvecklats från mänsklig insikt och erfarenhet har utvecklats och byggts in i apparater, som vi 

använder som redskap. Redskapen, s.k. artefakter, är på det sättet både fysiska och 

intellektuella som vi samspelar med i aktion. Människan kan interagera med en artificiell 

värld som ger möjlighet att varsebli världen. I kontakt med omvärlden, via ett fysiskt eller 

intellektuellt redskap, en artefakt, bildas tankeprocesser hos människan. Artefakten medierar 

kunskap till människan (Säljö, 2000). 
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Men Vygotskij ser ändå språket som det redskap som är en nödvändig förutsättning för att 

lärande och utveckling sker. Språket och behärskandet av det är det centrala för lärande och 

mediering och språket är färgat av kultur och samhälle. I detta representeras historisk, 

kulturell och social mening (Partanen, 2007). 

Tänkandet och våra föreställningsvärldar har vuxit fram och färgats av vår kultur med dess 

fysiska och intellektuella redskap. Det är igenom språket vi kan definiera vad vi upplever 

intressant, värderingar och attityder, och det finns en flexibel relation mellan de språkliga 

uttrycken och företeelser som vi uttrycker. Vi kan använda samma språkliga uttryck men de 

kontextuella faktorerna i den kultur vi lever i gör att vi kan referera till uttrycken på olika sätt. 

Det skapar mening och innebörd. I ett sociokulturellt perspektiv på lärande med människor 

som handlar i praktiska och kulturell sammanhang, så blir därför den vardagliga interaktionen 

den viktigaste läromiljön (Säljö, 2000). 

I Vygotskijs samspelsmodell bygger medierande av kunskap på att samspelsaktörerna 

kommunicerar samt att språket är centralt för lärande. Hur kan hans teori vara praktiskt 

genomförbar bland elever som har svårigheter i sin kommunikation? Om man inte tycker om 

att vistas bland människor i en grupp, hur kan man då ha ett socialt samspel (Säljö, 2000)? 

 Ahlberg hävdar att elevens svårigheter inte ska ses som brister utan det är i en föränderlig 

omgivning som eleven kan nå uppsatta mål i skolan. I det kommunikativa relationella 

perspektivet blir kommunikation, delaktighet och lärande en odelbar triad som förutsätter 

varandra i processen. Lärandet är en social process säger hon vidare (Ahlberg, 2009). 

 Mot denna bakgrund av dessa två perspektiv på delaktighet och lärande i den teoretiska 

referensramen och med bakgrundskunskaper om vilka utmaningar personer med diagnoser 

inom autism kan ställas inför pga. av sin funktionsnedsättning, ville jag analysera den empiri 

där de fem eleverna uttryckte sin upplevelse av delaktighet i skolan. 

 

 
 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur elever med en funktionsnedsättning 

inom autism  upplever delaktighet i sin skolsituation.  

Frågeställningarna är: 

1. Hur upplever eleverna sin delaktighet i lärandesituationen? 

2. Hur upplever eleverna sin delaktighet i sociala sammanhang i skolan?  

3. Hur kan elevens upplevelse av delaktighet förstås i ett kommunikationsinriktat perspektiv. 
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4. METOD 

4.1 Ansats  
 
Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur elever med en 

funktionsnedsättning inom autism upplevde delaktighet i sin skolsituation. Utgångspunkten 

för studien var elevernas egen upplevelse av detta. Då studien utgick från ett relationellt 

synsätt där individens och miljöns samspel interagerar och påverkar varandra, gavs den 

teoretiska förutsättningen till en kvalitativ studie med fenomenologisk ansats. (Ahlberg, 2009; 

Fejes & Thornberg, 2009; Kvale & Brinkman, 2009; Starrin & Svensson, 2011).                                                 

 

4.2 Urval 
 
Jag har gjort intervjuer med fem elever varav två går i grundskolan och tre på gymnasiet. Fyra 

av dem var pojkar och en var flicka. Flickan var 18 år och gick ett yrkesinriktat program och 

de andra två gymnasieeleverna var också 18 år och gick i förberedande program inför 

högskolestudier. De tre gymnasieeleverna gick på olika skolor i två kommuner.  

    Grundskoleeleverna var 14 respektive 15 år och elever i högstadiet på en skola med ca 700 

elever. Fyra av eleverna hade diagnosen Aspergers syndrom som anhöriga berättade om men 

eleverna själva nämnde inte något om den. En elev hade en autismdiagnos men det var oklart 

vilken. Det som var aktuellt att undersöka i denna studie var elevers skolsituation i en 

inkluderande skolform där de berättade sin upplevelse av att var elev i den. Innan jag hittade 

elever hade jag i första hand tänkt intervjua elever som går i gymnasiet, dels för att de ofta har 

nått en mognad där de kunde relatera händelser och upplevelser men också för att det skulle 

kunna underlätta mitt arbete inför intervjuerna, som t.ex. att inhämta samtycke från föräldrar 

till minderåriga elever. Jag hade en viss kunskap om i vilka skolor det kunde finnas elever 

som hörde till målgruppen. 

    Jag sökte elever via skolor genom rektorer. Jag tog kontakt via mail med ca 10 skolors 

rektorer i olika kommuner och presenterade mig och vad jag avsåg att göra med studien. Ett 

fåtal av dem svarade och det var endast två av dem som förmedlade kontakt till elever. Det 

var mycket svårt att på det sättet hitta elever som ville medverka vid intervjuerna. Tre av 

eleverna fick jag kontakt med genom bekanta som också är föräldrar till eleverna. Urvalet 

blev därför ett snöbollsurval.  
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   Av de elever som jag träffade var det därför till slut bara två som var helt okända för mig 

och de tre andra träffade jag genom kollegor och bekanta, sammanlagt fem elever. På så sätt 

kände också några av eleverna till mig lite. Jag var medveten om att min förförståelse om 

eleverna skulle kunna inverka på studien när jag skulle tolka empirin. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 
 
Då syftet med studien var att beskriva och analysera hur elever med en funktionsnedsättning 

inom autism  upplevde delaktighet i sin skolsituation lämpade sig kvalitativ metod med 

intervjuer bäst för studien. Intervjufrågorna som jag  att ställde till eleverna dokumenterades 

som underlag inför samtalen men jag ville ha möjligheten ställa följdfrågor till eleverna för att 

de skulle kunna ge beskrivande svar (bil.1). De elever jag  mötte tolkade och uppfattade 

frågorna till att beskriva upplevelsen av sin delaktighet i skolan på olika sätt och det var just 

deras egen upplevelse som jag var intresserad av att få som data till undersökningen (Sciutto, 

et.al.2012).  

Inför det passade en öppen intervju med halvstrukturerade frågor som metod till 

datainsamling (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

4.4 Genomförande 
 

Som jag tänkte mig genomförandet av de planerade intervjuerna så passade det att jag 

kontaktade rektorer för de skolor som blev aktuella för att presentera vad jag avsåg med 

studien. 

Det fanns en svårighet i att genom skolan etablera en kontakt till de elever som hade en 

funktionsnedsättning inom autism. En av rektorerna som jag hade kontakt med under en 

period kring att få tillåtelse att intervjua ett par elever, återkom aldrig med besked om 

tillåtelse, kanske pga. av att elever sagt nej till det. Jag fick aldrig veta aldrig veta orsaken till 

det trots flera kontakter från min sida. 

Intervjuerna genomfördes på olika ställen, endast av dem genomfördes i en skola där eleven 

gick. Eleverna fick vara med och bestämma var de ville vara under intervjun. Ingen intervju 

genomfördes i elevernas hem och ingen annan än jag och de enskilda eleverna var närvarande 

under dem. Jag beräknade att tiden för varje intervju skulle uppgå till c:a 45 minuter. Ingen av 

eleverna orkade genomföra en intervju längre än ca 20 minuter. Det visade sig genom att 

eleverna  tycktes tappa koncentrationen. Inför intervjuerna med eleverna förberedde jag mig 

teoretiskt genom litteratur i två metodböcker med direkt anknytning till 
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undersökningsmetoden. Jag ville träna teknik i att intervjua och jag arbetade fram en 

intervjuguide inför det (Cederberg, 2009). Intervjuerna var öppna vilket syftade till att 

eleverna själva skulle berätta det som de ville förmedla. Det innebar att mina undersökande 

frågor också var öppna och följde elevens samtal med följdfrågor. Dessa syftade till att 

eleverna skulle beskriva sin livsvärld i samtalsform och underlätta för dem att med sina egna 

ord beskriva upplevelsen av skolan (Kvale & Brinkman, 2009). Jag valde att inte förklara 

begreppet ”delaktighet” för de yngre eleverna under intervjun då jag var rädd att de skulle 

uppleva det svårt eller kravfyllt i intervjusituationen och kanske vilja avbryta den. Det var 

bara till de äldsta eleverna som jag ställde direkta frågor om delaktighet. Intervjuerna följde 

elevernas berättande och jag ställde frågor som omfattade delaktighet (A. Gustavsson, 2004). 

Eleverna svarade frågorna som de tolkade dem genom sin egen kontext och därför kunde 

svaret komma att hamna under ett annat tema. Därför finns inte svar från alla elever i den 

analys som jag presenterar i resultatredovisningen.  

 

4.5 Analys 
 
Undersökningen syftade till att ge dimension av elevers upplevelse och syn på sin vardag. För 

att förstå och mäta innebörden i elevernas upplevelse som de presenterade i intervjuerna på ett 

vetenskapligt sätt, behövde undersökningen ske med deras kontext som bakgrund.  

B. Gustavsson (2004) nämner att existentiella dimensioner i praktiken är omätbara. Han 

hänvisar därför till att ett hermeneutiskt förhållningssätt ger verktygen till att få grepp om 

dessa dimensioner, därför att hermeneutiken syftar till förståelse och bygger på tolkning som 

främsta kunskapsform. ”De hermeneutiska vetenskaperna söker efter möjliga innebörder hos 

sina studieobjekt. Innebörder och meningssammanhang förmedlas och förstås i första hand 

genom språklig tolkning. Tolkning är därför hermeneutiska vetenskapernas främsta 

kunskapsform” (B. Gustavsson, 2004). 

Då syfte, teori och metod tillsammans bildade en kvalitativ design för undersökningen blev 

följden att analysera och tolka empirin kvalitativt i en hermeneutisk process. Gustavsson 

beskriver hermeneutiken konkret i fyra huvudmoment i den hermeneutiska cirkeln som leder 

fram till ny kunskap. Förförståelsen är själva grunden som påverkar hur vi ser på saker och 

fenomen och tolkar dem och kan förstå dem. Förståelsen har en nära relation till förklaring, 

Vi måste förklara för att förstå. Tolkning bygger på förklaringar. Dessa moment kan göra att 

vi går från del till helhet och förändrar vår förståelse och utgångspunkt för ny tolkning och ny 

kunskap (B. Gustavsson, 2004). För att ny kunskap ska kunna framträda bör man som 
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forskare våga och tillåta sig att låta den egna kunskapen ge sitt bidrag till förståelsen i den 

empiri som framkommer ur undersökningen (Fejes & Thornberg, 2009). 

 Innan undersökningen hade jag en förhoppning om att empirin som skulle framträda skulle 

föra med sig mönster och teman som kunde bli vägvisare för hur den skulle analyseras. Med 

insamlad data väntade ett omfattande redigeringsarbete med transkribering. Efter det skedde 

en innehållsanalys i kategoriseringar av teman, tolkning av dessa och sammanställning. I den 

kunde jag urskilja de olika teman som samtalen rörde sig kring. Det var lärandesituationer, 

läraren, kompisar och organisation. Med dessa teman inleddes kodningsprocessen i vilken all 

data kunde kategoriseras. I forskarrollen behövde jag ha ett reflekterande förhållningssätt och 

hålla mig medveten om hur min förförståelse påverkade tolkningen av empirin. Jag strävade 

efter att hålla ett reflexivt sätt att arbeta under hela forskningsprocessen. (Kvale & Brinkman, 

2009).  

I tankarna över hur jag bäst skulle kunna analysera den insamlade datan ur intervjuerna, där 

jag frågat efter elevernas upplevelse av sin delaktighet, ville jag behålla nyansen i det som de 

uttryckt i sina svar. Samtidigt var det viktigt att kodningsprocessen gav möjlighet att jämföra 

ungdomarnas berättelser för att kunna leda fram svar till forskningsfrågorna (Boolsen, 2007).  

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ordagrant. Därefter läste jag igenom för 

att se hur jag kunde tematisera den. Jag kom fram till att använda några av de teman jag 

använt i förberedelserna (Kvale & Brinkman, 2009). 

Syftet med studien var att undersöka elevernas uppfattning om deras delaktighet i sociala 

situationer och lärandesituationer i skolan. Därför tolkade jag elevernas svar genom definition 

av den sociala delaktigheten med att ingå i ett sammanhang (A. Gustavsson, 2004). 

I de erfarenheter av skolan som de samtalade om kunde jag ur min forskarroll med 

perspektiv på delaktighet urskilja och tolka det som de berättade om. I kodningen av datan 

framträdde delar av nedan nämnda teman. Det var delaktigheten som min forskning avsåg 

men för att komma fram till svar på forskningsfrågorna behövde jag först kategorisera datan i 

de teman som jag använt:  

Lärandesituation 

Kompisar-interaktion 

Lärare-interaktion 

Organisation  

 

Under kodningsprocessen framträdde också avsnitt där alla fem eleverna beskrev vad de 

upplevde svårt i skolan. Svårigheterna var direkt kopplade till lärandesituationen och i 
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relation till kompisar. Därför blev det ytterligare ett avsnitt under kategoriseringen av teman 

som jag helt enkelt kallade ”upplevelsen av hinder och svårigheter”. Dessa fem teman med 

elevernas svar redovisas under resultat. 

 

4.6 Trovärdighet 
 

Syftet med studien var att beskriva och analysera elevers upplevelse av delaktighet i sin 

sociala situation och lärandesituation. Eleverna var endast några av många inkluderade elever 

med autism i svenska skolan. Studien blev därför inte generaliserbar i ett övergripande 

resultat för hur inkluderade elever med diagnos inom autismspektrum upplever delaktighet. 

Deras upplevelse och de åsikter de uttryckt är ändå värdefulla att lyssna på då de är deras 

erfarenheter, en beskrivning av den egna livsvärlden (Kvale & Brinkman, 2009). 

Då personer med en autismdiagnos ofta kan ha svårighet med att föreställa sig vad olika 

situationer kan innebära, är det min erfarenhet att de många gånger tackar nej till nya 

situationer som dessa intervjuer var för dem (Autism & Aspergerförbundet, 2017). I denna 

intervjusituation där jag var känd för tre av eleverna tror jag att det underlättade för dem att 

våga berätta öppet under intervjun. I de svar som de två elever gav som jag var okänd för, 

märktes kortare svar på frågorna. Därför tror jag trovärdigheten påverkades positivt till att de 

elever som upplevde sig trygga med mig också vågade uttrycka sina olika upplevelser om 

skolan. Undersökningen vilar på en fenomenologisk grund där elevernas upplevelse och 

mening är intressant. Det som de uttryckt och som ordagrant citerats bör därför vara 

trovärdigt (Starrin & Svensson, 2011). 

 

4.7 Etiska överväganden 
 
Det var viktigt att de etiska forskningsprinciperna kunde gälla genom hela studien för mig. 

Att göra intervjuer med elever där de skulle svara på frågor om sin skola kunde bli både 

känsligt och svårt för eleverna då de svar och tankar de gav uttryck kunde vara kritiska 

uttalanden om skolan och kompisar och kring de svårigheter som de upplevde och som var 

sammankopplade med deras funktionsnedsättning. För att våga svara på frågorna som jag 

ställde behövde de våga lita på mig som person.  

Kvale och Brinkman (2009) nämner att etiska dilemman i intervjusituation inte alltid kan 

lösas genom etiska regler. Det handlar bl.a. om forskarens bedömning i situationen och en 

etisk erfarenhet. Intervjukvaliteten har att göra med forskarens kunskap om ämnet, 

medvetenhet om etiska aspekter, att ha en känslighet i den sociala situationen mellan 
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intervjuperson och forskaren. Det råder en maktassymmetri i förhållandet mellan intervjuaren 

och intervjupersonen även om det inte är en avsiktlig sådan. Det är forskaren som ställer 

frågor och avgör vilka frågor som ska följas upp nämner Kvale & Brinkman (2009). 

Med denna insikt gällde det för mig att förhålla mig respektfullt under intervjun samtidigt 

som jag skulle ställa kunna ställa de frågor som gav svar till mina forskningsfrågor. 

    I min undersökning gällde de fyra etiska grundreglerna. 

Informationskravet. Forskaren ska lämna information vilken uppgift deltagaren har i 

projektet, om att deltagandet är frivilligt och att undersökningsdeltagaren har rätt att avbryta 

intervjun när den själv vill (Vetenskapsrådet, 2002). 

    Genom att beakta informationskravet berättade jag för både elever och föräldrar om vad jag 

skulle använda intervjun till. Jag informerade inte om vilka frågor jag skulle ställa utan 

informerade bara om mitt syfte med studien (Kvale & Brinkman, 2009).  

Intervjun var ett frivilligt deltagande och jag berättade för föräldrarna och eleverna att eleven 

hade rätt att avbryta intervjun när den själv ville. Jag informerade om att alla uppgifter om 

eleven och det som de berättade omgavs av konfidentialitetsregeln och övriga etiska regler. 

Jag berättade att jag skulle spela in det eleven sa. När mitt arbete var godkänt skulle jag radera 

inspelningarna. All insamlad data inte skulle inte kunna identifieras eller leda till någon 

person. Information gavs om att innehållet skulle bearbetas och användas i ett vetenskapligt 

syfte och att eleven har rätt att ta del av den, enligt etiska regeln om nyttjande av data.  

 

Samtyckeskravet. Forskaren ska inhämta undersökningsdeltagares samtycke, i vissa fall från 

vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002). 

Då två av eleverna var minderåriga inhämtade jag samtycke av föräldrarna att utföra 

intervjun med deras barn enligt de etiska grundreglerna. Det skedde via telefonen och 

mailkontakt och jag kunde kommunicera om dessa med föräldrarna. Föräldrarna fick 

information om att eleven själv kunde medverka så länge den själv ville. Även för de elever 

som fyllt 18 år inhämtade jag samtycke från förälder då eleverna bodde hemma och det 

kändes bäst att ha den kontakten. Självklart frågade jag efter elevens egen vilja till att 

medverka till intervjun innan den genomfördes. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, 

lagras, avrapporteras på sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av 

utomstående. 

    Jag berättade att ingen skulle få veta att det var just de som medverkat, inte heller vilken 

skola de gick på och att jag skulle spela in det som vi pratade om. Efter att mitt arbete 
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godkänts skulle inspelningarna raderas. Jag berättade att elevens identitet skulle vara 

konfidentiell och att det som eleven skulle berätta inte på heller något sätt skulle kunna 

kopplas ihop med eleven eller identifieras till den under och efter intervjun. 

Nyttjandekravet. Uppgifter om enskilda personer, insamlade för forskningsändamål, får inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Jag informerade om att data som skulle komma fram under intervjun bara skulle användas 

till min uppsats inom MDH och att jag inte skulle lämna några uppgifter vidare av det som 

eleven berättade. Eleven kunde själv få ta del av intervjun. Jag erbjöd dem att lyssna på det 

som de berättat men alla eleverna tackade nej till det.  

Inför varje intervju informerade jag var och en av alla elever om de etiska reglerna på ett 

förenklat sätt så att de skulle förstå vad det handlade om. Ingen av eleverna hade någon fråga 

eller uttryckte att de ville höra efteråt vad de sagt eller ta del av studien i helhet. Jag erbjöd att 

lämna en skriftlig information om de etiska kraven tillsamman med de muntliga för att 

förenkla av den händelse att någon elev skulle behöva ta till sig informationen om etiska 

överväganden genom att läsa dem. Ingen av eleverna ville ha någon skriftlig information. 

 

 

5. RESULTAT 

Eleverna uttryckte sin upplevelse av skolan, i sin lärandesituation och i sin sociala situation. 

För att åskådliggöra elevernas svar har jag tagit bort mina bekräftande kommentarer och 

förtydligande följdfrågor när jag sammanställt svaren, vilket också syns i citaten då de ibland 

verkar långa. Ordval och språk som eleverna använder är direkt citerat från intervjun för att 

nyanseringar i åsikter och känslor i deras berättelse ska framträda. Eleverna benämner jag 

endast ”elev” utan fingerat namn för att respektera deras integritet och etiska regeln kring 

konfidentialitet. Jag har valt att förkorta, sammanfatta och beskriva vad några av eleverna sa 

och citerat en del av elevernas beskrivning av deras upplevelse av skolan.  

 

5.1 Lärandesituationen. 
 

Intervjun handlade till stor del om hur eleverna uppfattade sin situation kring lärande. Jag 

ställde frågor om hur de upplevde sin undervisning. Två av eleverna svarade att de var nöjda 

om de ”klarade” sig i skolan, dvs. att de nådde kunskapsmålen. Trots det uttryckte en av dem 

också att han skulle vilja ha mera direkta instruktioner vid uppgifter. Jag tolkade det som att 
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han ville ha en tydlighet från läraren för att urskilja vad som förväntades av honom när det 

blev ”generella” uppgifter som han uttryckte det. Han tyckte dock inte att han behövde mera 

hjälp av läraren utan hänvisade till att det var hans egen ambitionsnivå som var låg. Han 

uppfattade inte skolan som rolig och kopplade själv ihop det med motivationen till att lära. 

En av de andra eleverna önskade att en lärare som skulle sitta bredvid honom och instruera 

honom. Det som lärarna istället gjorde var att kolla att han jobbade, lite oftare än de kollade 

de andra eleverna. Han tyckte att det inte var det som han behövde, eftersom han trots lärarnas 

koll  inte jobbade på lektionerna. Han framhöll att det var mera instruktioner om vad han 

skulle göra som var behovet.  

    Eleverna hade olika lärostilar och var medvetna om vad de behövde i skolsituationen för att 

bäst tillgodogöra sig skolkunskaperna. En elev lärde sig bäst när han lyssnade på stimulerande 

musik sa han. Han beskrev att han behövde stimulans för att behålla energin och för att 

komma igång med skolarbetet. 

En annan elev beskrev att lyssna på musik gjorde att han kunde ”stänga av allt annat 

jobbigt” eftersom det aldrig var tyst i skolan, samtidigt som han behövde ha helt tyst omkring 

sig om han skulle kunna koncentrera sig på skolarbetet. Så båda dessa lärostilar blev negativa 

för honom sa han. Han upplevde att han hade det svårt i skolan.  

  

I frågor kring hur eleverna uppfattade olika lärandesituationer i skolan var det intressant att 

höra deras uppfattning om samarbete och grupparbete. Tre av eleverna uttryckte att det 

berodde på vilka det var som man hade grupparbeten med och jag tolkade det som att 

interaktionen inom gruppen var avgörande för hur samarbetet blev. En av eleverna hade ett 

förslag om att en lärare skulle kunna vara tydlig med hur grupparbetet skulle struktureras och 

en annan elev skulle vilja att läraren delade in gruppen. En elev lämnade rummet då 

grupparbetet inte fungerade. Gemensamt för eleverna var att de visste att grupparbeten bygger 

på en demokratisk princip. Det var när den principen inte fungerade som det blev svårt att 

fullfölja ett grupparbete. Det som eleverna berättade om när de pratade om grupparbeten i 

skolan var olika situationer som medförde exkludering av olika anledningar. 

   Två av eleverna hade inte berättat för sina klasskompisar om att de hade en diagnos, vilket 

medförde, trodde en av eleverna, att klasskompisarna förväntade sig att hon skulle bidra till 

grupparbetet lika mycket som de andra. Det klasskompisarna tycktes uppfatta var att hon ändå 

försökte bidra med sina kunskaper, vilket skapade en förväntan hos dem att hon skulle 

fullfölja grupparbetet vilket inte alltid blev av. Det blev ett dilemma för eleven. Hon sa att hon 
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hade svårt med grupparbeten för hon hamnade med de klasskompisar som hon inte funkade 

ihop med och då stängde de ute henne.  

           ”Och sen blir dom arga för att jag inte kunnat hjälpa till”. 

  

  I samtalen om grupparbeten och samarbete nämnde tre av de fem eleverna läraren i samband 

med indelning av grupper. En av dem tyckte det var skönt att läraren delade in gruppen, för då 

slapp han att prata. Han nämnde flera gånger under intervjun att kommunikationen var det 

svåra delen i skolan. En annan elev ville att läraren skulle tydliggöra den individuella 

uppgiftsindelningen inför grupparbetet, en tredje tyckte att läraren inte förstått svårigheten 

med att bli tilldelad grupp med de som man inte kunde samarbeta med. Den fjärde eleven 

nämnde inte läraren i frågor om grupparbeten men det var lärarens frånvaro som gjorde att 

grupparbetet spårade ur. Då hans klasskompisar frågade om de kunde få sitta i ett grupprum 

och de väl kommit dit så slutade grupparbetet med att alla de pratade om andra saker och 

använde sina mobiler.  

            ”Det slutar med att jag typ lämnar grupprummet, går ut och jobbar ensam istället då” 
 

Denne elev ville jobba i skolan. Han hade lyssnat på läraren som hade informerat om ett 

grupparbete medan kompisarna såg möjligheten att göra annat om läraren inte var närvarande. 

Jag frågade hur ett bra grupparbete skulle vara. En elev svarade att då skulle det vara lugnt 

vilket berodde på om man var i rätt grupp för då kunde man jobba på rätt sätt. Viktigt för 

eleverna verkade vara att man skulle få välja vilka man ville samarbeta med. 

 Det finns en förväntan i skolan att eleverna ska ta ansvar för sina studier och jag ville höra 

elevernas uppfattning när det gällde detta. De verkade vara väl medvetna om det egna 

ansvaret för studierna. En elev berättade att det var svårt att hinna med uppgifterna i skolan, 

dels för att han hade svårt att komma igång med dem och dels för att inte visste vad han skulle 

göra. Att jobba med skolarbetet hemma var lika. Han hade även då svårt att sätta igång och 

veta vad som förväntades av honom. Han kände sig pressad av sin förälder som skällde på 

honom om att jobba med skolarbetet samtidigt som eleven visste att han hade även andra 

uppgifter att göra, i vilka han inte heller visste vad som förväntades av honom. 

            ”Ibland kan jag göra lite grann fast jag blir inte klar med det. Men jag börjar på det och  
            sen kommer en annan uppgift som jag börjar på igen och innan jag är klar så kommer  
            det en till som jag ska göra” 

    En elev berättade att han lyckades hinna med skolarbetet ibland. Ofta hände det att han blev 

färdig under en dag precis innan han skulle redovisa det. En annan elev berättade att hon hann 

göra sina uppgifter i skolan och att hon hade de tekniska anpassningar till lärandesituationen 

som hon behövde.  
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Jag frågade eleverna om de hade IT hjälpmedel i skolan. Alla hade datorer. En av eleverna 

pratade om att han använde inläsningstjänst och han insåg den praktiska nyttan av den, då han 

upptäckt i användandet av den att han inte behövde bära runt på böcker. Han verkade ha en 

god orientering i hur hans hjälpmedel förenklade vardagen i skolan. Han berättade att genom 

datorn kunde han nå inläsningstjänst där många böcker fanns att lyssna på. Även mobilen var 

användbar som hjälpmedel i t.ex. svenskan. 

En av eleverna berättade att det var genom mobilen han hade koll på sitt schema och vilken 

lunch det var. Genom mobilen fick han veta ändringar i schemat, när han skulle ha prov och 

om det fanns viktiga förändringar som påverkade hans skolarbete. Samtidigt påpekade han att 

ibland hade de ansvariga inte gjorde ändringarna via IT utan det skedde genom manuell skrift 

på tavlan. Om han missade det planeringen på tavlan och inte hade koll på läget tyckte han att 

det blev jobbigt. För honom var det viktigt att han kunde lita till att de planeringar som fanns i 

skolan kunde följas. En av eleverna använde ljudfiler då hon hade lässvårigheter. 

    På frågor om betyg och vad de hade för betydelse för eleverna fick jag diffusa svar. En av 

eleverna svarade att de inte hade så stor betydelse för honom. Han hade E i alla ämnen och 

det var inget som han ”led av”. 

 

En annan elev berättade att när det gällde frågor om betyg eller en enkät brukade han skriva 

hur han ville utveckla sina skolprestationer. Men när det gällde kunskapsmål brukade han bli 

som ett ”frågetecken” sa han och då han skrev han bara något enkelt, för han ”gjorde som han 

blev tillsagd nästan, i skolan.”. 

 

 

5.2 Interaktion i skolsituationen 
 
Under detta tema presenterar jag en sammanfattning och citat kring hur eleverna upplevde de 

sociala situationerna i skolan och hur interaktionen var mellan elever och hur de upplevde 

interaktionen med lärarna.  

 

 

5.2.1. Interaktion med skolkamrater 

 

I frågor som berörde interaktionen med skolkompisar svarade alla elever att de umgicks med 

kompisar i skolan. Det varierade hur kontakten var mellan dem. En av eleverna tyckte att det 

var en trygghet att gå med de klasskompisar han haft i tidigare klasser. Kontakten mellan dem 

tycktes vara okomplicerad. Han visste inte om de hade något gemensamt och föredrog att vara 

själv. Han uttryckte att det var skönt att vara själv. 
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 En annan elev berättade att han umgicks ganska ofta med klasskompisarna men på frågan 

om vad de gjorde på rasterna svarade han att han trodde han att kompisarna höll på med 

mobilerna. Han satt för sig själv medan klasskompisarna gjorde annat. Han tyckte att han 

umgicks ganska ofta med dem och det varierade i hur trevliga de var. Han tyckte att 

kompisarna var lite småjobbiga ibland, hur framgick inte. På rasten brukade eleven stå och 

vänta på att nästa lektion skulle börja men om han hade tid så kunde han sitta vid sin dator, gå 

till biblioteket eller bara gå runt. Klasskompisarna höll på med sina mobiler. Denne elev 

upplevde att han umgicks ofta med klasskompisarna men de gjorde inget tillsammans på 

rasterna. 

 En av eleverna som gick på gymnasiet upplevde gemenskap med ungdomar i skolan. En av 

dem var kompis även på fritiden. I kontakten med kompisar tyckte han att vissa delar av 

kommunikationen tidigare varit svår. Men med tiden hade han i umgänget med dem utvecklat 

den. 

             ”Ja alltså… jag brukade ha svårt för ironi och sarkasm och sånt, det var bara att jag hade  
            det förut men sen började jag använda det själv så då förstår man ju så man lär sig  
            oavsett om man är dålig på det från början”. 
 

Den fjärde eleven umgicks inte med någon från klassen på fritiden. Hon kunde äta lunch med 

dem. Då hon hade en stödskola som komplement till det gymnasieprogram hon gick så 

vistades hon emellanåt i den. Därför var jag intresserad av att höra hennes uppfattning om hur 

klasskompisarna reagerade på att hon deltog ibland i skolan och ibland var i stödskolan. 

            ”Jag tror att de fortfarande undrar varför jag bara kommer dit på eftermiddagarna och det är lite därför 
som jag ska berätta om min diagnos så att dom inte behöver undra…och då får dom också till en 
förklaring varför jag kanske får gå därifrån”. 

 

    Den femte eleven upplevde att han hade kompisar. Han trodde att kompisarna kände till att 

han hade en diagnos. De brukade jobba och äta lunch ihop i skolan. Men han tyckte att de var 

tröttsamma då det enda de pratade om var rollspel. Även fast han själv gillade rollspel tyckte 

han att det fanns en gräns när det var det enda de pratade om. Det han berättade uppfattade jag 

intressant då det ofta är förenat med en autismdiagnos att ha ett fördjupat intresse för vissa 

områden. Eleven tycktes ha reflekterat över att om man umgås med varandra så bör det vara 

konversationer som flera kan delta i. Han berättade att han hade en bästa kompis som hade 

fokus på honom för att han hade svårt att komma igång, vilket jag uppfattade att eleven 

uppskattade. 

           ”Ibland kan det vara svårt att bli hörd. Dom är så insatta i det dom själva säger så att  
            dom inte lyssnar på mig. Så ibland så sitter jag bara och lyssnar på dom”. 
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5.2.2. Interaktion med lärare 

 

Hur eleverna upplevde interaktionen med lärarna var en del av undersökningen då samspelet i 

interaktionen kan medverka som en viktig del av lärandet. Jag frågade därför eleverna om de 

tyckte att lärarna hade förståelse för dem. En av eleverna tyckte att frågan var svår och 

undvek att svara på den men sa att han kände sig förstådd ganska ofta ändå. Han svarade 

sedan att han tyckte att lärarna oftast förstod honom men tillade att läraren gick till de andra 

eleverna för snabbt innan han fått en förklaring på vad hon menade med den uppgift hon 

tilldelat honom. Han kunde ändå förstå varför.  

           ”Fast det är ju ganska förklarligt för det är ganska stressigt i ett klassrum med en  
             lärare när det är typ 25 elever som behöver hjälp”. 
            
 

En elev berättade hur han kände över att behöva vänta på stöd av läraren i klassrummet. Han 

uttryckte en irritation över det då han fick stå och vänta och för att läraren inte tog sig mera 

tid med honom utan sprang iväg för fort till de andra eleverna i klassen. Han sa att han ”kunde 

bli lite less små förbannad ibland” över det eftersom han tyckte att han behövde extra mycket 

hjälp i svenska. Han hade framfört klagomål över det under utvecklingssamtalen.  

På frågan om att få en muntlig instruktion tyckte han att läraren förstod att han behövde det. 

Han hade hittat en strategi för att få hjälp av läraren och då ”lyckades han få extra hjälp”, 

därför att läraren ville att han skulle bli färdig med skoluppgiften inför en redovisning. När 

han fick det stöd han ville ha av läraren blev han nöjd med sitt arbete. 

            ”Det är precis så där i sista dan som man får mer hjälp än annars. Jag brukar få till någonting ganska     
             bra”. 

 
     En av gymnasieeleverna upplevde lärarna som ”schyssta” 

     De två andra eleverna hade skiftande upplevelse av att lärarna förstod dem men det fanns 

ändå någon av lärarna som de upplevde som förstående och tyckte att han hade en ganska bra 

gemenskap med dem. En elev hade uppmärksammat och kunde sätta ord på att han ”blev 

sedd” mer än de andra eleverna. 

            ”De vinkar till mig och de pratar med mig och verkar  
             tycka att jag är bra”. 

 

Den andra eleven hade svårt att kunna förklara för läraren vad som blev fel i skolan ibland då 

hon var ledsen. Läraren förstod inte vad som hände och det hände oftast i samband med ett 

grupparbete där läraren grupperat eleverna och hon upplevde att de inte lyssnat på henne.  
 

            ”Och jag har SAGT till lärarna att jag inte kan vara med dem, men dom glömmer det hela tiden… ”  
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 5.3 Organisation 
 

Jag var intresserad av att höra vilken uppfattning eleverna hade om sin skola därför att jag 

trodde det kunde påverka upplevelsen av delaktighet. Eleverna gick i fyra olika skolor. Flera 

av eleverna tyckte att deras skola var bra. En av eleverna tyckte att det var svårt att svara på 

den frågan. En annan tyckte den var trevlig och bra som den var. En tredje elev tyckte att det 

berodde på miljön; den var stökig ibland och lugn ibland. En av eleverna som gick ett 

yrkesinriktat program tyckte att skolan var ganska bra och hade fått välja det program som 

hon ville gå samt att hon fått stöd i valet från skolan. 

Det kom fram tankar på hur undervisningen skull kunna organiseras i teman hos en av 

eleverna. 

           ”Jag skulle vilja göra en uppgift i taget och inte ha en massa från olika ämnen på en gång utan ”nu gör vi 
det här den här dagen, nu har vi fysik” och ” idag har vi matte” och nästa dag engelska så att jag inte 
måste byta mellan dom varje gång”. 

 

Frågorna handlade till en del om de hade möjlighet att välja i de situationer som verkade  

tröttande i skolan. En elev kunde gå till stödlärare som var till för alla på skolan. Där kunde 

han få lugn studiemiljö. Han fick själv välja när han ville gå dit. Han visste att han missade 

mycket av undervisningen men oroade sig inte utan det kunde han få reda på sedan i klassen, 

sa han. 

    Tre av eleverna berättade att de hade möjlighet att gå undan för sig själva i skolan om de 

blev trötta eller behövde lugn och ro. En elev kunde gå till biblioteket för att kunna sitta där i 

lugn och ro när omgivningen upplevdes påfrestande. Eleven var medveten om att det var en 

enskild åtgärd som ingen annan i klassen hade.  

     Enligt av det som eleverna sa under intervjuerna var det känt i skolledningen att fyra av 

eleverna hade en autismdiagnos. En av eleverna uppgav att ingen visste att han hade en 

diagnos. Det var den elev som uttryckte missmod och låg ambitionsnivå och som sa att han 

presterade så att han klarade sig med E i alla ämnen. När jag frågade varför han gick i skolan 

svarade han att han måste gå någonstans. Det var inte skolan som gjorde honom trött sa han. 

Vi samtalade kring skoldagarnas längd om de hade betydelse för motivationen och han tyckte 

att han hade korta dagar. Men skolan var viktig för honom.   

”Alltså, jag måste ju träffa människor varje dag för att må bra liksom så… jag  
brukar ju gå till skolan. Även om jag inte orkar jobba så brukar jag gå hit för att vara runt människor 
liksom”. 
 

En av gymnasieeleverna upplevde sin möjlighet att påverka i skolan som ”mycket liten”. I 

svaret om vad delaktighet är svarade en av de äldsta eleverna att det var att man hade ”en 
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talan”. Han upplevde delaktighet och det lärarna bidrog med till den var att de respekterade att 

eleverna hade en åsikt och att de lyssnade på dem. Eleverna kunde påverka ganska mycket. 

Jag kunde tolka att den tredje gymnasieeleven upplevde att hon hade en viss 

påverkansmöjlighet genom det hon sa.  
 

”Läraren frågar ju hur jag lär mig lättast och försöker och anpassa det till mig också. ibland verkar det 
som de inte bryr sig heller… liksom… de orkar inte anpassa… de orkar inte liksom att jag behöver vissa 
speciella grejer typ som ljudfiler till böckerna”. 

 

 

 

5.4 Upplevelsen av hinder och svårigheter 
 

Under intervjuerna gled samtalen in på vad som kunde vara försvårande i olika situationer i 

skolan. Alla eleverna pratade om att de upplevde svårigheter i situationer skolan och jag 

tolkade det som att skolmiljön skapade hinder istället för att undanröja dem så att de kunde ta 

del av skolan fullt ut. Hos flera av eleverna tolkade jag av det som de berättade, en viss känsla 

av uppgivenhet inför skolan. En av eleverna konstaterade att han hade problem med 

kommunikationen och han berättade hur han på olika sätt undvek den. Han vågade inte ta för 

sig och prata berättade han men han pratade med kompisar om det föll sig så, annars var han 

mestadels tyst. Kommunikationshinder var inget han diskuterat med en lärare men han tyckte 

t.ex. att det var skönt om läraren gjorde indelningen till grupparbeten, så att han slapp prata. 

Eleven tycktes ha hittat olika strategier för att hantera skolsituationer som präglades av 

kommunikation. 

    En situation i skolan som skapade svårighet för eleven var att hans schema där han efter 

gympan inte riskerade att komma försent till nästa lektion utan hellre avstod från att äta och, 

som han sa, att han följde schemat till etthundratio procent. 

    En av eleverna beskrev en typisk skoldag som att elevernas mobiler redan på morgonen 

ställde till oordning i klassen. Läraren samlade in mobilerna på morgonen och en del elever 

lyckades ”smita undan” och det var också ”krångel med platser” bland klasskompisarna. Själv 

satt han på sin plats och väntade på att undervisningen skulle börja.  

     En elev som hade svårt att hitta motivation till skolarbetet och inte hade ambition av att 

göra en god prestation återkom flera gånger till detta under intervjun. Han kände ingen stress 

över skolarbetet och var trött. Men om något ämne var roligt som t.ex. matte, så ”körde” han 

lite extra på det ämnet. Hur pass rolig skolan var hade inverkan på hans skolarbete och 

prestation. Betygen kunde ändå inte bli bättre upplevde han. 

          ”Alltså… jag sover ju ganska lite så jag är alltså typ så trött! Och sen tycker jag inte att mycket är  
             roligt så jag orkar typ aldrig koncentrera mig ännu mer. 
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Han upplevde att i nästan allt vad man gjorde i skolan behövde man som elev vara kreativ och 

göra saker själv och det var tvärtom mot vad han gjorde. Men i skolan fick han ändå läsa de 

ämnen han tyckte om.  

Den fjärde eleven upplevde sin skola som stressig och att det var klassen som var väldigt 

jobbig. Eleven uttryckte att hon egentligen inte orkade åka dit men hon ville samtidigt ha 

utbildningen så det kändes tvingande att vistas i skolan. Eleven konstaterade själv att det blev 

sämre då man kände sig tvingad. Samtidigt kände hon sig inte utanför klassgemenskapen utan 

sa att det var hela situationen som var jobbig. Klasskompisarna visste inte om hennes diagnos 

och hon berättade att försökte samla mod inför att berätta det för klassen. Lärarna förstod inte 

hennes svårigheter tyckte hon utan de ställde samma krav på henne som på de andra eleverna. 

            ”Dom säger att ”du ska göra det här precis som alla andra” och förstår inte att jag har problem  
            med de situationerna och det kan vara att bl.a. jobba i en lite större grupp… då känns det som om dom 

liksom tycker… Ånej! Nu börjar hon igen”! 
 

Den femte eleven beskrev flera svårigheter. En av dem handlade om hur han skulle kunna 

hålla uppe sin energinivå i skolan. Han behövde ha stimulans från omgivningen och berättade 

om hur det kunde vara i klassrummet när läraren undervisade elever som låg på en annan 

kunskapsnivå än honom och han inte kunde delta i det.  

            ”Då har dom inte tid för mig att visa mig vad jag ska göra. Då sitter jag  
             bara och lyssnar på musik så ibland så blir jag jättetrött”. 

 

Ha uttryckte att han hade ett dåligt arbetsminne och att han glömde vad han höll på med 

tidigare och vad han skulle göra i skolan. Därför blev det också svårt på prov. Det var lika 

svårt att jobba med skoluppgifter hemma som i skolan. Han hade en dator i skolan vilket 

underlättade att skriva då han hade ont i handen.  

            ”Även uppgifter som jag gjort som jag ska relatera till nåt annat som matten, så glömmer jag vad    
            det är jag har gjort och sånt där, så då har jag jättesvårt och på prov också”.  

             
 Även en annan av eleverna berättade att han också hade ont i handen då han skrev långa 

meningar. Därför var datorn mycket skönare att skriva på. 

 

 

5.5 Resultatanalys 
 
Jag har analyserat denna kvalitativa studie, om hur dessa elever upplevde sin delaktighet i en 

inkluderande skola, med hjälp av den teoretiska referensram som omfattar ett kommunikativt 

relationellt perspektiv samt ett sociokulturellt perspektiv på delaktighet och lärande, och det 

sociala samspelet. 
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Eleverna skulle ge sin uppfattning om skolan för att jag sedan utifrån min forskarroll skulle 

tolka deras delaktighet i skolan (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

5.5.1. Hur upplever eleverna sin delaktighet i lärandesituationen? 

 
De flesta av eleverna uttryckte att de skulle vilja ha tydligare instruktioner av läraren i 

undervisningen om vad som förväntades av dem i deras lärandesituation. De önskade att 

lärarna skulle ta mera tid till dem och även finnas intill dem eller i närheten så att de hade 

möjlighet att fråga när de behövde förklaringar. Eleverna tyckte inte att grupparbeten med 

skolkamrater fungerade. Det fanns flera orsaker till det. Orsaker som nämndes var otydlighet i 

vad som förväntades av dem, interaktionen mellan eleverna och kommunikationen. De var 

inte nöjda med sitt bidrag till grupparbetet. Eleverna trodde att det var när man fick välja vilka 

man skulle samarbeta med som grupparbetena kunde fungera.   

     I ett kommunikativt relationellt perspektiv är det intressant undersöka vad som sker i 

samspelet mellan individen och miljön. Perspektivet som Ahlberg (2009) benämner som ett 

kommunikativt relationellt perspektiv är ställt till just samspelet. Enligt Ahlbergs teori är det 

lärarens perspektiv lärandesituationen som inverkar till elevens möjlighet till samspel och 

kommunikation (Ahlberg, 2009).  

   För eleverna var lärarna viktiga samspelspartner i lärandesituationen och de visste att med 

lärarnas hjälp kunde de tillgodogöra sig kunskaper samtidigt som de var medvetna om att de 

hade ett eget ansvar för sina studier. Hur pass närvarade lärarna var och det engagemang i 

elevernas undervisning de gav blev därför en viktig faktor till deras upplevelse av delaktighet 

i lärandesituationen. När läraren inte fanns att samspela med stannade studierna och 

grupparbetena av. Läraren nämndes ofta som en viktig del av att undervisningen för att den 

skulle vara bra och för att eleven skulle förstå och lära.  

  Svårigheter nämndes av eleverna som en bristande förmåga hos dem själva när de 

reflekterade över skolsituationen. De var t.ex. koncentration, motivation, ambition kreativitet, 

låg energinivå och otillräcklighet i att genomföra studierna, bl.a. genom ett ”dåligt 

arbetsminne”. Det var främst de äldsta eleverna som pratade om deras svårigheter. Jag 

uppfattade en viss uppgivenhet i deras tankar om hur de skulle hantera skolan för kraven i 

skolan gjorde att de inte hann med skolarbetet när instruktionerna var otydliga för dem.  

    Alla elever med eller utan funktionsnedsättning som är inkluderade i skolan behöver mötas 

utifrån sina förutsättningar till lärande. Ahlberg vill lägga lärandet till en process som ligger 

utanför individen, till att det är miljöaspekter som hänger ihop och möjliggör en lärandemiljö 
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för elever. Det handlar om att skapa kommunikativa kontexter och en föränderlig miljö säger 

hon. En sådan skolmiljö skulle kunna ge eleverna stöd att ”passa in” och inte behöva uppleva 

misslyckanden i den. Om skolmiljön är föränderlig kan den anpassas till eleven behov  

(Ahlberg, 2007). 

     Eleverna uttryckte en önskan om att ha ett ha ett samspel i interaktion med läraren som är 

överensstämmande med ett sociokulturellt sätt att se på lärande. Vygotskijs syn på kunskap är 

att språket är det som är det intellektuella redskapet till lärande. I samspelet mellan personer 

sker lärande och det går från det sociala till det individuella i interaktion (Imsen, 2006). Det 

förutsätter att den språkliga förmågan finns hos samspelsparterna och att den kan utvecklas. 

Men personerna behöver stå i ett interaktionsförhållande till varandra.  

Alla eleverna hade en dator i skolan för att underlätta skolarbetet. Även fast Vygotskij ser 

språket som medierande till lärande så finns det fysiska redskap som vi också använder till att 

mediera kunskap (Säljö, 2000). Dit hör de hjälpmedel som eleverna hade möjlighet att 

använda. 

    Hur eleverna upplevde sin delaktighet i sin lärandesituation i denna studie är inte mätbar 

utan det måste tolkas av den empiri som kom fram. Det är elevernas erfarenheter och 

upplevelse av den som visar på delaktighet. Jag kunde tolka att delaktigheten i 

lärandesituationen inte omfattade alla elever, utan bara en. Även om målsättningen fanns i 

skolorna med att skapa en god inkludering för dem och som man kunde märka genom olika 

anpassningar i undervisningen, tycktes de ha missat att lyssna på vad de enskilda eleverna 

behövde för en anpassad läromiljö för dem. 

 

 
5.5.2. Hur upplever eleverna sin delaktighet i sociala sammanhang i skolan? 

  

Eleverna uppgav att de hade kompisar i skolan men om de umgicks med dem så var det inte i 

grupp utan enskilt. En av eleverna hittade en strategi för att slippa prata och han sa att han 

tyckte att det var skönt att vara själv, kanske just pga. av att han då slapp prata. För en av 

eleverna var skolan mest viktig för att han skulle få träffa andra personer, inte för att lära. 

Men han hade upptäckt att det var med tiden i umgänget med andra som han kunde förstå en 

språklig innebörd i form av ironi. Även om eleverna inte umgicks med kompisarna i en 

aktivitet eller uttryckte att det fanns ett meningsfullt utbyte mellan dem tyckte de ändå att de 

hade kompisar i skolan. Det var att befinna sig ibland dem som var betydelsefullt. 

När Ahlberg beskriver en elevs lärandesituation nämner hon en rad olika aspekter som 

påverkar den. Dit hör de socioemotionella villkoren som hänger ihop med flera andra som 
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t.ex. likvärdighet och demokrati. Hon talar om de kommunikativa kontexterna för att förstå 

eleverna (Ahlberg, 2009). 

    Att var i en kommunikativ kontext är att få ”vara med” även om man deltar på sidan om.  

Klasskompisarna till några av eleverna tycktes inte veta att de hade en autismdiagnos. En av 

eleverna tänkte att det kunde öka förståelsen bland klasskamraterna om de fick veta men det 

krävdes mod för att berätta det. Det framgick inte i intervjuerna varför det var så, kanske var 

det skamfyllt eller kanske tyckte eleverna själva att det var mindre betydelse. Om man har 

bristande språklig förmåga hur kan då en interaktion fungera?  

     Likaväl som Vygotskij säger att språket är en gemensam kulturell referensram säger han 

också att de kontextuella faktorerna i en kultur gör att vi kan referera till språkliga uttryck på 

olika sätt. På det sättet blir den vardagliga interaktionen den viktigaste läromiljön (Säljö, 

2000). Man kan tränas i att förstå vad kompisen menar. Eleverna utsätter sig för en risk i att 

inte förstå innebörden i samtal men de ges också möjlighet att träna sin 

kommunikationsförmåga genom interaktion, liksom alla andra elever. I en inkluderande skola 

finns det genom vardagliga samtal möjlighet att träna kommunikation även om man tycker att 

den är svår. En av eleverna sa att han pratade med klasskompisarna när det blev så, dvs när 

det blev spontana samtal, men han var nöjd med sin skola och trivdes. Upplevelsen av 

delaktighet i skolan för honom var inte avgörande av vilken interaktion han hade med 

kompisar. Men för de elever som gick på gymnasiet tolkade jag att kontakten man hade med 

kompisar hade en stor betydelse för känslan av delaktighet.  

 
 

5.5.3. Hur kan elevens upplevelse till delaktighet förstås ur ett kommunikationsinriktat 

perspektiv? 

 

   Eleverna visade en god medvetenhet om sin skolsituation och kunde uttrycka sig tydligt i 

sina svar på intervjufrågorna. De verkade tycka att det var intressant att få möjlighet att prata 

om skolan. De sa att de upplevde att lärarna oftast förstod dem även om påfrestande 

situationer uppstod ibland i skolan. Jag tolkade att de svårigheter som eleverna pratade om 

ofta uppstod i kommunikationen i olika situationer. Hos personer med diagnoser inom autism 

visar forskning på att förmågan till kommunikation har begränsningar i det sociala samspelet 

(Autism & Aspergerförbundet, 2017; Falkmer, 2013). Jag kunde också höra att den verbala 

förmågan att kommunicera varierade mellan de elever jag intervjuade. 
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A. Gustavsson säger att hur kommunikationen fungerar påverkar var och en av enskilda  

eleverna och därför behöver alla bemötas utifrån vem den är och dennes förmåga till lärande 

och social interaktion. I ett kommunikationsinriktat perspektiv behöver det inte vara just den 

språkliga förmågan i kommunikationen som avgör om eleven upplever sig delaktig. Att vara 

delaktig är bl.a. att ha likvärdiga villkor (A. Gustavsson, 2004).  

    Flera av eleverna i undersökningen  berättade om deras möjlighet att gå till en lugnare 

miljö eller att de kunde lämna klassen och gå till ”stödläraren” när de behövde det. Eleverna 

blev föremål för olika åtgärder som, av det som framgick i intervjun, inte någon annan hade. 

     Om elever får anpassningar i skolan som utgår från deras behov och som kan tänkas 

förenkla lärandesituationer och ge bättre förutsättningar till lärande kan dessa verka på ett 

exkluderande sätt för en elev, trots ett gott syfte. Även elever utan diagnoser kan behöva lugn 

och ro emellanåt och ha möjlighet att gå ifrån klassen (Nilholm & Göransson, 2016).  En 

lärandemiljö kan därför inte organiseras eller ha en didaktik till ”elever med autism” eller 

andra funktionsnedsättningar. Det kan innebära för skolans aktörer att den ena kontexten för 

en elev med autismdiagnos inte är inte lik en annan.  

Ett kommunikativt relationellt perspektiv där fokus ligger på vad som sker mellan de olika 

samspelande faktorerna och eleven öppnar upp till en föränderlig miljö (Ahlberg, 2009).   

     Från det kommunikativt relationsinriktade perspektivet betraktas kommunikation, 

delaktighet och lärande som en sammanflätad odelbar triad säger. Men om vi ser 

kommunikation som endast ett sätt att uttrycka oss språkligt hur kan då elever med 

kommunikationshinder kunna uppleva delaktighet och lärande?  

 Vygotskij säger att språket är det centrala för lärande och utveckling. Men han hävdar 

samtidigt att språket är präglat av kultur i en gemensam referensram. Det innebär det att 

kulturen verkar till gemensam förståelse av gemensamma upplevelser, även om en individ har 

en begränsad språklig förmåga (Imsen, 2006). Kulturen blir en samspelsfaktor i samspelet 

mellan individer. 

     Ahlberg nämner att lärandet är en social process som utvecklas i samspel med miljön. A. 

Gustavsson säger att samspel och miljö ger förutsättningarna till delaktighet men det behövs 

en upplevelse av ”att vara med”. Ahlberg, A. Gustavsson, och Säljö, ser gemensamt att 

samspelet, både mellan individer och individer och miljö, är en förutsättning till delaktighet 

och lärande. För en elev med kommunikativa språkliga begränsningar blir därför samspelet en 

del av kommunikationen därför att upplevelsen av delaktighet ur ett kommunikationsinriktat 

perspektiv hänger samman med att ingå i ett eller flera sammanhang och att vara en del av det 

(A. Gustavsson, 2004; Ahlberg, 2009; Säljö, 2000). 
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 6. DISKUSSION 

6.1. Resultatdiskussion 
 
Resultatet som framkom i undersökningen var i flera delar överensstämmande med tidigare 

forskning (Falkmer, 2013; Sciutto, et.al. 2012). Elevers upplevelse av delaktighet är beroende 

av många samspelande faktorer och deras egen förmåga till interaktion. Det blev därför också 

intressant att undersöka hur de elever jag intervjuade upplevde delaktighet, lärande tillika med 

kommunikationen, som Ahlberg anser vara en sammanhängande triad (Ahlberg, 2009).   

Elevernas berättelser tyder på att det finns tankar och strategier till att hantera de problem som 

uppstår för dem i skolan. Dessa tar deras energi i anspråk, en energi som de skulle behöva 

använda i skolarbetet. De svårigheter som eleverna pratade om verkade de se som egna 

individuella svårigheter, och de tycktes förstärkas i kontakt med deras skolmiljö. Emellanåt 

upplevde de att den var stressig, delvis beroende på kommunikationssvårighet, men också 

omvänt, att eleverna inte visste hur de skulle hålla den energinivå som krävdes för att vara 

kreativ och aktiv i skolarbetet. De uttryckte att ambitionen var låg men det var viktigt att vara 

i skolan för att träffa andra personer och för att få en utbildning och det fanns otydligheter i 

undervisningssituationerna när det gällde organisation och planering. Ibland var skolmiljön 

lugn och ibland stökig. Eleverna kunde välja studiemiljö och få sitta i lugn och ro. 

     Som jag tolkat de elever som jag intervjuat var det en av fem som upplevde sig delaktig 

samtidigt som han visste och berättade att han hade begränsningar i sin 

kommunikationsförmåga. Fast att han helst undvek att prata fanns han med i klassen och 

upplevde gemenskap med andra. Skolmiljön, interaktionen i den, från de egna 

förutsättningarna, och förståelsen för vad han behövde gjorde att han trots sin språkliga 

begränsning kunde uppleva delaktighet i lärande och i den sociala situationen. Det var inte 

hans språkliga förmåga som var avgörande för hans upplevelse av delaktighet utan det var den 

kommunikativa skolmiljön som han omgavs av. Hans samspel med klasskamrater var utifrån 

hans villkor och han hade en möjlighet att påverka sin skolsituation.   

     Den elev som uttryckte missmod över sin skolsituation när det gällde sin lärandesituation 

hade haft en möjlighet att uppleva den mera intressant om han hade fått det stöd han behövde 

i skolan. Ingen i skolledningen visste om att han hade svårigheter i hans kognitiva funktioner 

genom sin diagnos och därför kunde han heller inte erbjudas pedagogiska insatser och 

åtgärder. För eleven var det viktigast att vara med i skolan för att träffa andra och jag tolkade 

det som att han i det sociala sammanhanget upplevde delaktighet. 
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     Delaktighet kan ses från olika perspektiv men gemensamt för perspektiven är personens 

aktivitet i sitt sammanhang och att det är tillgängligt för personen. 

    A. Gustavsson (2004) säger att i syfte med att ge personer med funktionsnedsättningar 

åtgärdsinriktade insatser har det lett till att fokus hamnat på hur exkluderande eller 

inkluderande sammanhangen var för dem. Upplevelse av delaktighet är beroende av 

förutsättningar till delaktighet som situationen avser och att aktivt kunna vara med och agera i 

sammanhanget. 

    Szönyi & Söderqvist (2015) ser delaktighet som att den utgår från ett kontextuellt 

perspektiv där eleven ska ses i sitt tillgängliga sammanhang, i olika aktiviteter. 

    För en person med en diagnos inom autismspektrum spänner begränsningar i de kognitiva 

funktionerna över flera områden. Det kan handla om att uppfatta ett sammanhang, att överföra 

detaljer till att uppfatta en helhet. För en skolelev hålls den förmågan aktiv i att samordna 

kunskaper. Det finns begränsningar i att klara av målinriktat arbete, att lära sig av erfarenheter 

och att överföra kunskaper till användbara områden. Ett minne som inte är automatiserat gör 

att det kräver en medvetenhet när det används vilket kan leda till att personerna upplever en 

lägre energinivå och känner sig mindre stresståliga än andra (Fägerblad, 2011).  

    Hur resultatet av upplevelsen av delaktighet blev hos eleverna jag  är alltså beroende på 

många olika samspelande faktorer. Det handlar om de olika nivåerna i organisation, 

didaktiska och den sociala praktiken i skolan i samspel med eleven och om vad som händer i 

det samspelet. Det handlar om vilka perspektiv skolaktörerna har till inkludering av eleven, 

om elevens individuella förutsättningar och förmåga till samspel, hur aktiv eleven kan vara i 

ett sammanhang och om sammanhanget är tillgängligt för eleven. Kommunikativa relationer 

är viktiga men elevens språkliga förmåga tycktes inte vara avgörande för hur upplevelsen av 

delaktighet blev. Det är svårt att ge ett entydigt svar om elevernas delaktighet i sin 

lärandesituation och i det sociala samspelet i skolan. Det jag kunde tolka av resultatet var att 

det fanns en elev som upplevde delaktighet medan de andra delvis och beroende av 

kontextuella faktorer ibland kunde känna sig delaktiga. 

 

6.2. Metoddiskussion 
 
 Gustavsson  nämner tolkningen som ett första moment i den hermeneutiska processen. Han 

syftar på att man behöver tolka ett problem med utgångspunkt till en forskning. Vidare 

nämner Gustavsson att det finns flera olika slags förståelse men den han pratar som 

hermeneutikens andra moment handlar om att ha en förståelse som kan fördjupas av nya 
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insikter. Förförståelsen är grunden till att vi kan förstå ett problem eller fenomenen som vi vill 

studera och som ett sista moment i den hermeneutiska processen, nämner han förklaring  

(B. Gustavsson, 2004).  

     I en hermeneutisk process förberedde jag och genomförde studien genom tolkning, 

förståelse, förförståelse och förklaring inför att formulera ett bakgrundssyfte till studien. Jag 

hade en viss förförståelse i hur elever berättat om sin situation i skolan vilket ledde till att jag 

ville ha fördjupade kunskaper genom att studera fenomenet och slutligen genom att analysera 

datan som kom fram, kunna förklara det. 

    Det praktiska arbetet förde med sig under studiens gång efter de olika intervjuerna olika 

insikter och kunskaper. Jag la märke till under de sista intervjuerna att jag hade svårare att 

förhålla mig neutral inför elevernas beskrivningar. Gustavsson beskriver den hermeneutiska 

cirkeln som att delar blir till helhet och att vi hela tiden pendlar mellan dessa under 

forskningsprocessen (B. Gustavsson, 2004). 

Även fast jag intog en neutral position som forskare, medveten om att förhålla mig öppen 

inför det eleverna skulle beskriva, i de senare intervjuerna, hade jag en omedveten förväntan 

på att deras beskrivningar skulle överensstämma med styrdokumentens definition av 

delaktighet och de tidigare intervjuerna som jag gjorde innan (Kvale & Brinkman, 2009). 

I resultatanalysen av empirin upptäckte jag att  jag hade behövt ha en fördjupad referensram 

som jag kunnat tolka elevernas uttalanden emot. Efter att ha fått ta del av elevernas upplevelse 

av delaktighet tänkte jag att det hade varit intressant att höra pedagogernas åsikt om 

delaktighet och vilka åtgärder till inkludering de arbetade med, eftersom delaktighet omfattar 

flera dimensioner (A. Gustavsson, 2004). Men denna syftet med studien avsåg att beskriva 

och analysera elevernas egen upplevelse av skolan 

 Den insamlade datan var spridd över lång tid mellan några av intervjuerna men jag har inte 

upptäckt att den skulle vara mindre trovärdig för det eftersom det var beskrivningar som 

eleverna själva gav och som bygger på deras upplevelser. 

 

6.3. Vidare forskning 
 
Är målet för inkludering att skolan ska leva upp till att följa de riktlinjer som finns eller 

handlar det om att skapa en skolmiljö där eleverna kan uppleva delaktighet genom att skolan 

möter dem utifrån deras behov och förutsättningar? Elever med autismdiagnoser kan lätt 

exkluderas på olika sätt i skolan då diagnosen ofta innebär att eleverna har dolda svårigheter 

och har lärt sig olika strategier för att dölja dem. De vill vara som alla andra. 
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Det kan vara ämne för att göra en vidare forskning kring elever med  funktionsnedsättning 

inom autismspektrum i en inkluderande skola. 

 

6.4. Slutdiskussion 
 
Min uppfattning är att om det finns en god intention att elever med diagnoser inom 

autismspektrum ska inkluderas i traditionella skolan, så måste den också fungera i praktiken. 

Det är till slut den enskilde eleven som det handlar om. 

     Trots pågående diskussioner på olika nivåer inom skolan, från organisation till 

klassrumssituationen, om hur inkludering för elever ska vara, tycks det vara svårt att få den att 

fungera. Många faktorer spelar in för att göra skolmiljön tillgänglig för elever med 

funktionsnedsättningar. Delvis tror jag att det handlar om synsätt på de elever som behöver 

extra stöd, kunskap, ekonomi men också frågor om hur skolmiljön ska utformas och 

förändras. Fortfarande hör jag lärare uttala ”min klass” ”svag elev” eller ”elever som ställer 

till det för andra i klassen”. Det visar på ett kategoriskt synsätt där tanken i att förändra 

skolmiljön till att möta olikheter bland eleverna syns vara omedveten (Ahlberg, 2007). 

Det kan vara ett bättre alternativ för en elev med en diagnos inom autismspektrum som inte 

får det stöd som den behöver för till att bli delaktig i skolan, att istället få gå i t.ex. i en mindre 

klass om den kan bemötas bättre där vad det gäller förutsättning till lärande och i gemenskap 

med andra. 

    Vi kan prata med teoretiska utgångspunkter från att ha en inkluderande skola och ha en god 

intention att medverka till den men i det sociala sammanhanget i skolan är vi inte beredda att 

ta ansvaret fullt ut. Det är kostnadskrävande att ha t.ex. flera pedagoger i skolan som 

samspelspartners för elevernas lärande.  

    Undersökningen som jag har gjort väcker nya funderingar hos mig kring inkludering av 

elever med funktionsnedsättningar i skolan och för vems skull och vilket syfte den tjänar. I 

teorin är syftet gott, alla människors unika värde och rätt till utbildning oavsett vem man är, 

och att det sker på samma villkor. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Hur tycker du att din skola är? 

Hur kommer det sig att du går i denna skola?  

Vad brukar du göra på rasterna? 

Vilka är dina intressen? Finns det någon som du delar dina intressen med? 

Umgås du med någon på fritiden? 

Umgås du med dina klasskamrater? 

Tycker du om din skola? 

Vet du vart du ska gå till de olika lektionerna? 

Vill du berätta hur en skoldag kan vara? 

Är ditt schema viktigt för dig? 

Brukar du använda ditt schema i skolan eller kommer du ihåg vad du ska göra? 

Hur gör du om du blir trött under skoltid? 

Vad är det som är roligt? 

Är det något som är svårt? 

Tycker du att lärarna har förståelse för dig? 

Skulle läraren kunna göra något så att det blir lättare för dig? 

Brukar dina lärare fråga dig vad du vill göra? 

Hur tycker du att undervisningen bör vara? 

Känner du gemenskap med någon i skolan? 

Hur kan man samarbeta? 

Brukar ni ha grupparbeten? 

Har du en dator i skolan? 

Har du några andra IT-hjälpmedel? 

Använder du mobilen i skolan? 

Hur är det att få betyg? 

Kan du påverka något i skolan? 

Vet du vad delaktighet betyder? 


