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Syftet med denna undersökning var att se om en gymnasieskola i Mellansverige hade 
beredskapen att undervisa funktionshindrade elever med Autism och Aspergers syndrom. 
Med hjälp av observationer och frågeformulär jämförde jag resultat mellan särskolan, 
gymnasieskolan och Extra Resurs Center inom gymnasieskolan för att kunna få exempel på 
vilken skolform som kan gynna funktionshindrade elever bäst. Klara skillnader fanns mellan 
skolformerna, däribland olika upplägg av lektionstimmar, antalet lärare och resurser samt 
varierande undervisningssätt. Den slutsats jag drog av resultaten är att gymnasieskolan verkar 
ha mycket kvar att förbättra i sin verksamhet exempelvis klassrumsmiljön samt 
undervisningsmöjligheterna för elever med funktionshinder. 
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Tack! 
 
Jag vill inleda mitt examensarbete med att rikta ett stort tack till alla som hjälp mig att 
genomföra mina undersökningar. Jag vill tacka Eva som hjälpte mig att komma i kontakt med 
en särskola belägen i en annan kommun. Jag vill tacka alla informanter som ställt upp vid 
observationer samt de informanter som ställt upp med att svara på frågor där de delar med sig 
av sina erfarenheter och uppfattningar om att undervisa elever med funktionshinder. Sist men 
inte minst vill jag tacka min sambo, min mamma och min syster som tålmodigt lyssnat på mitt 
examensarbete utan att vara det minsta insatta och ibland intresserade.  
 
Jag vill inleda arbetet med att presentera en dikt skriven av Karin Stensland Junker som heter: 
 
”De ensamma” 
 
Det faller Dig inte in at tycka 
Att hela ängen är mindre vacker 
Därför att små och svaga blommor 
växer sida vid sida 
om större och grannare 
Varför tycker vi inte 
Att det ska vara lika självklart  
att människor får växa upp 
sida vid sida 
fastän de är olika rustade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. Inledning och bakgrund 
 
Vi lever i ett samhälle som konstant ställer krav på oss som individer, vi ska alla ha 
genomgått den obligatoriska skolan och har eller ska lämna den med likvärdiga kunskaper. De 
kunskaperna vi har när vi lämnar grundskolan leder till vidare studier i syfte att vi som 
enskilda individer ska kunna skapa oss det liv som vi vill leva. 
    Elever som lever med funktionshinder som Aspergers syndrom och autism kämpar varje 
dag med att passa in i ett skolsystem anpassat för elever fria från funktionshinder som 
försvårar inlärningen. Efter att ha mött elever med funktionshinder som går i den vanliga 
gymnasieskolan och sett deras kamp med att delta aktivt under lektionspassen har jag börjat 
undra om det är för deras eget bästa som de deltar i ordinarie undervisning.  
   I lärarens handbok Lpf 94 (2001: 38) står det följande: ”undervisningen skall anpassas till 
varje elevs förutsättningar och behov”. Frågan jag ställer mig är då om den vanliga 
gymnasieskolan har resurserna och tiden att avsätta för att ge elever med funktionshinder den 
utbildning och stöd som förespråkas.  
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilken beredskap en vanlig gymnasieskola i 
Mellansverige har att integrera elever med funktionshindren Aspergers syndrom och autism. 
Jag ska undersöka vilka typer av undervisningsmetoder som erbjuds elever med 
funktionshindren Aspergers syndrom och autism inom gymnasieskolans alla former. 
 Med beredskap syftar jag till skolans möjligheter att bemöta och tillgodose de behov som 

elever med funktionshinder har.  
 
1.2 Forskningsfrågor 
 
* Vilken syn på integrering uttrycks av personalen på gymnasieskolan respektive särskolan? 
* Hur skiljer sig undervisningsmetoderna åt mellan gymnasieskolan och särskolan? 
* Vilken typ av anpassning bedriver gymnasieskolan respektive särskolan? 
* Vilken syn uttryckes beträffande möjligheter och hinder i undervisningen? 
 
1.3 Begreppsdefinitioner 
 
Autism: Är en neuropsykiatrisk störning som påverkar personens förmåga till socialt samspel 
både verbalt och icke verbalt samt perceptionsstörningar vilket innebär förmågan att uppfatta 
exempelvis känslor och vad de ger uttryck för. ( Riksföreningen Autism, Organiserade 
Autister (2007-05-04 ) 
Aspergers syndrom: En lindrigare form av autism som yttrar sig på samma sätt. Personer 
med Aspergers syndrom är ofta högintelligenta. (Organiserade Autister (2007-05-04) 
Normalitet: En föreställning om att alla ska vara den andra lik, avvikelser i beteende 
uppskattas inte alltid och kan leda till exempelvis mobbning. (Emanuelsson 1986) 
Individintegrering: Då en elev med funktionshinder integreras i en klass tillsammans med 
andra elever utan funktionshinder. (Brodin 2004) 
Lokalintegrering: Då en grupp elever med funktionshinder bildar en klass i en skola med 
elever utan funktionshinder (Brodin 2004) 
Omvändintegrering: Då en elev utan funktionshinder placeras i en klass med enbart elever 
som har funktionshinder. (Brodin 2004) 
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2. Litteraturbakgrund 
 
Man kan läsa om Aspergers syndrom och autism ur många olika perspektiv, jag har valt att 
belysa begreppen med hjälp av statliga styrdokument Lpf 94 (läroplanen för de frivilliga 
skolformerna). En utredning gjord av Skolverket, en bok som presenterar forskning och arbete 
med barn som har utvecklingshinder, fyra böcker som inriktar sig mot att ge elever med 
utvecklingshinder och funktionshinder bästa möjliga förutsättningar i skolan, två böcker som 
är skrivna ur funktionshindrade barns perspektiv på skolan, ett kompendium om 
problemlösning samt två elektroniska källor med information om funktionshinder och 
utvecklingshinder. 
     De fyra böcker som jag läst som inriktar sig mot elever med funktionshinder är skrivna av 
Siv Bergquist (Att möta barn med behov av särskilt stöd 1993), Jane Brodin (Perspektiv på en 

skola för alla 2004), Karl Georg Ahlström, Ingemar Emanuelsson och Erik Wallin (Skolans 

krav – elevernas behov 1986) samt Patricia Howlin (Lära barn med autism att "läsa" andras 

tankar och känslor: handbok för lärare och föräldrar 2001) I dessa fyra böcker presenterar de 
olika författarna hur man bör bemöta och arbeta med barn och elever som har funktionshinder 
för att det ska vara utvecklande för dem och för oss.  
    De två böckerna som är skrivna ur en funktionshindrade persons perspektiv är författade av 
Iris Johansson (En annorlunda barndom, 2007) och av Hans Östman (Hur skolan kan hjälpa 

elever med asperger syndrom,, 2001). Dessa två böcker ger olika skildringar av hur skolan 
behandlar och bemöter elever med Aspergers syndrom och Autism. Författarna blir unika på 
det sätt att de själva har funktionshindren som undersökningen behandlar och bidrar därmed 
hur de upplevt att skolan behandlat dem efter deras funktionshinder 
    Det kompendium som jag läst behandlar problemlösning och är skrivet av Eva Björck 
Åkesson och Mats Granlund (Att arbeta med gemensam problemlösning 2002). Kompendiet 
presenterar hur man arbetar med åtgärdsprogram, någonting som är en av grundstenarna vid 
integrering av funktionshindrade elever i ordinarie skolan. 
    Det två elektroniska källor som jag använt mig av är riksföreningen autisms hemsida och 
organiserade autister. Båda hemsidorna ger information om funktionshindren, presenterar 
diagnoser och olika förhållningssätt. 
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2.1 Definition av Autism och Asperger syndrom 
 
Lennart Danielsson och Ingrid Liljeroth (2005) skriver att diagnosen för autism formulerades 
i medicinskt sammanhang 1943 av Leo Kanner och året efter, 1944, visade Hans Asperger 
patienter liknande drag mot autism som Leo Kanner tidigare presenterat men de personer som 
Hans Asperger presenterade uppvisade vissa skillnader i beteendet i förhållandet till det som 
gäller autism.  
    Riksföreningen autism (2007) förklarar att personer med Aspergers syndrom och autism 
har många olika beteendemönster och att deras förmåga att umgås och ingå i socialt samspel 
med andra personer är mycket nedsatt. Personer som har Aspergers syndrom och Autism kan 
ha mycket svårt att förstå innebörden av känslouttryck, outtalade önskemål och underliggande 
budskap.  
    Enligt Siv Bergquist och Inger Nilsson (1993) är några av de svårigheter som kan upplevas 
hos personer med Aspergers syndrom och autism språkliga hinder, kommunikativa problem 
samt kontaktstörningar. Att personer som har Aspergers syndrom och autism har svårigheter 
med socialt samspel antas grunda sig på en störning i hjärnans funktioner. Denna ”störning i 
hjärnans funktioner” som Bergquist och Nilsson kallar det kan enligt forskare vid Center for 
Brain and Cognition vid University of California bero på en inaktiv spegelneuron i en 
autistisk persons hjärna. Spegelneuronen är aktiv både då människan utför någonting och när 
man iakttar att någon annan gör någonting. Spegelneuronen har även enligt forskare visat sig 
vara avgörande för en individs möjlighet att känna empati och möjligheten att sätta sig in i 
andra människors känslor. (Illustrerad vetenskap 2007, s. 48–51) 
    Bergquist förklarar att Aspergers syndrom och autism är ett handikapp som oftare drabbar 
pojkar än flickor, ”det finns tre pojkar på en autistisk flicka” (1993, s. 103) 
    Bergquist skriver att den troliga orsaken till varför fler pojkar än flickor drabbas är oklart 
men det antas att störningarna kan ligga i arvsanlag och i vissa fall kan personer födas med 
Aspergers syndrom eller autism då komplikationer uppstår vid graviditet.  
 

2.2 Åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner 

Åtgärdsprogram upprättas då en elev, en lärare eller en förälder är orolig eller bekymrad över 
elevens situation. Enligt skolverkets skrift Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av 

åtgärdsprogram ska grunden för ett åtgärdsprogram vara att eleven inte trivs i skolan, inte har 
några kamrater eller presterar dåligt i ämnen. Ett åtgärdsprogram ska alltid ha långsiktiga och 
kortsiktiga mål som eleven kan arbeta mot, målen ska utgå från elevens behov. (Skolverket, 
2001, s7-8) 
     För att hålla ett åtgärdsprogram à jour med elevens framsteg revideras det en gång varje 
termin. Vid revideringen finns berörda lärare och eleven samt vårdnadshavare under 
förutsättning att eleven är under myndig ålder och inte har ingått giftermål. Enligt Skolverkets 

nationella kvalitetsgranskning 1998 av elever i behov av särskilt stöd finns exempel där 
skolan arbetar tillsammans med vårdnadshavare för en beskrivning av hur hemmet och skolan 
bör samarbeta för ökade utvecklingsmöjligheter för eleven. 
    Vid upprättandet av ett åtgärdsprogram bör man enligt skolverkets skrift Att arbeta med 

särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram göra en pedagogisk kartläggning av elevens 
enskilda behov och styrkor, man bör kartlägga svårigheter, kunskaper, kunskapsmål, 
arbetsformer och arbetssätt. Läroplanens och kursplanernas mål ska finnas med som 
utgångspunkter.  
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    Skolverket förespråkar att åtgärdsprogram bör skrivas innan en elev träder in i en ny 
utbildningsform för att minska risken för problem under utbildningens gång. (Skolverket, 
2001, s. 10)  
    En individuell utvecklingsplan skiljer sig från ett åtgärdsprogram då meningen med ett IUP 
är att kartlägga elevens individuella utveckling. Utgångspunkten för ett IUP är enligt 
Skolverkets den individuella utvecklingsplanen att dokumentera elevens utveckling och 
lärande samt att ge information om hur elevens utveckling och lärande förhåller sig till 
kursplan och läroplan samt att ge eleven möjlighet att ta ansvar för sina studier och ökad 
kunskap om inflytandet över det egna lärandet (2005, s. 10-13)   
    Ett IUP har varje elev oavsett i vilken skolform som de befinner sig och en IUP får inte 
ersätta en åtgärdsplan vars syfte skiljer sig från en IUP. (2005, s. 15) 
    Ett IUP revideras likt ett åtgärdsprogram varje termin, revideringen av IUP sker i samråd 
men vårdnadshavare och elev under ett utvecklingssamtal med läraren. (2005, s. 8) Meningen 
med dokumentera IUP är att ge eleven och vårdnadshavaren en synlighet och struktur 
samtidigt som eleven får en tydligare bild av de framsteg som den gör mellan terminerna.  
     
2.3. Bemötandet och integreringen av elever med Autism och Aspergers syndrom  

Enligt Lennart Danielsson och Ingrid Liljeroth (2005, s. 139) bör personer som arbetar med 
individer som har funktionshinder som Aspergers syndrom och autism vara medvetna om hur 
man bemöter personen på ett korrekt sätt, ett korrekt bemötande innefattar att man är 
respektfull och fri från förutfattade meningar kring den funktionshindrade personens 
uppfattningsförmåga. 
      Inga Sjögren (1993) skriver att integreringen av funktionshindrade elever inte bara ska 
handla om att bli accepterad av samhället utan även att man ska bli accepterad som person 
trots faktumet att man har funktionshinder. Och enligt Sjögren bör man vid integrering arbeta 
för att det inte ska bli en meningslös åtgärd utan att integrering av elever med funktionshinder 
måste fylla ett mål och att integreringen in i vanliga gymnasieskolan inte får bli en meningslös 
åtgärd i hopp om att den funktionshindrade eleven ska klara av att utvecklas på eget bevåg.  
    En elev med funktionshinder behöver stöd i undervisningen likväl som stöd för att komma 
in i de sociala sammanhang som andra elever oftast kommer in i självmant genom interaktion 
med klasskamrater under lektionstid.  
    För att underlätta för en elev som har funktionshinder kan man upprätta en åtgärdsplan där 
man definierar elevens svårigheter och hur man på bästa sätt ska nå en lösning på problemet, i 
antingen kortsiktiga eller långsiktiga mål. Mål som kan vara kortsiktiga och som kan 
uppfyllas från skolans sida beskriver Björck Åkesson och Granlund (2002) som miljömål där 
skolan kan förbättra den fysiska utformningen för eleven och tillgång till hjälpmedel som 
ljudinlärning och känsloträning, att skolan kan anpassa lokaler efter elevens behov, 
miljöanpassningen kan innebära att eleven har tillgång till ett grupprum om 
klassrumssituationen blir ohållbar. 
 
    Värdegrunden som presenteras i Lpf 94 (läroplanen för de frivilliga skolformerna) stödjer 
på många sätt det mål som Sjögren (1993) presenterar ovan i integrerings aspekten. 
Värdegrunden klargör nedanstående:  
 
”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som 
vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är det värden som skolan 
skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 
humansim sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” 
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Detta kan tolkas som att lärarna bär en del av ansvaret för den funktionshindrade elevens 
inlärnings och socialisationsmöjligheter när denne befinner sig i skolan. Eftersom 
värdegrunden bygger på solidaritet med svaga och utsatta bör det vara en naturlig handling 
från lärarens sida att se till att den funktionshindrade elevens behov uppfylls. I fortsatt 
utvecklande syfte måste elevens lärare gemensamt arbeta för att integreringen ska vara av 
utvecklande karaktär för den funktionshindrade eleven och att eleven genom interaktion med 
andra elever får social stimulans och därmed utvecklas som individ. 
    Patricia Howlin (2001) skriver att vid integrering måste man vara öppen och inte endast 
koncentrera sig på en specifik störning hos eleven. Att endast inrikta sig på en specifik 
störning hos det funktionshindrade barnet leder inte till utveckling utan man bör lägga fokus 
på att utveckla grundläggande behov som social förståelse för att kunna nå förändring. 
    Skolan bör därför arbeta aktivt med att integrera funktionshindrade elever i socialt samspel 
med klasskamrater och även engagera sig i aktiviteter som tar plats utanför skolan men som är 
kopplade till umgänget med andra elever, som att presentera eleven för kamratstödjargrupper 
och elevråd. 
    Det finns lagar och förordningar som stödjer funktionshindrade elevers rätt i skolan och 
samhället. Att lärare bör ha en förförståelse eller helst en utbildning i hur funktionshindren 
hos eleverna kan yttra sig förespråkas av FUNKIS  (funktionshindrade elever i skolan  
SOU 1998, s.66) då de vill att lärare ska ha en förståelse för funktionshindren. Internationellt 
finns Salamancadeklarationen vars syfte är att främja en mer integrerad skolgång med 
möjligheten att möta alla elevers behov i skolan, i synnerhet elever i behov av särskilt stöd. 
(J. Brodin 2004, s.107) 
    Det är viktigt att skolan vet hur man ska undervisa elever med funktionshinder som 
Aspergers syndrom och autism skriver Hans Östman (2001). Han tar upp exempel på 
handlingar som skolan bör utföra för att en elev med funktionshinder ska känna sig säker i sin 
omgivning, däribland besöka skolan innan terminen börjar och bekanta sig med personal på 
skolan. 
      
    ”Innan eleven börjar på skolan skall all personal som berörs få information om funktionshindret. De personer 
som berörs är de lärare som eleven skall ha, skolsyster, rektor, studierektor, kanslister och kökspersonal. Det är 
viktigt att skolan följer upp informationen. Vilka skall få gå på utbildning om handikappet? När skall den övriga 
personalen få information? Att skicka personalen på kurser är ett sätt att visa att man är intresserad av eleven.” 
(Östman 2001, s 4)  
    
    Att presentera den funktionshindrade eleven för personal inom skolan och låta eleven lära 
känna miljön innan terminsstart är ett sätt att förebygga osäkerhet hos den funktionshindrade 
eleven. Att sedan anpassa klassrum och viss undervisning för att möta elevens behov bör vara 
en självklarhet för skolor som har hand om funktionshindrade elever. 
    Eva Björck Åkesson och Mats Granlund (2002) skriver om hur man arbetar fram ett 
åtgärdsprogram inom skolan i fall där elever har svårigheter i undervisningen. Skapandet av 
åtgärdsprogram är förekommande då man arbetar med elever med funktionshinder som 
Aspergers syndrom och autism då eleverna inte kan arbeta efter samma förutsättningar som de 
övriga eleverna. I åtgärdsprogram ingår det att man klargör för vad som uppfattas som ett 
problem i undervisningen. Likt Östman (2001) anser Björck Åkesson och Granlund: (2002)  
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”Den sociala miljön handlar om hur barnet bemöts och samspelet mellan barnet och andra barn och vuxna i 
närmiljön samt hur inlärningssituationer struktureras, t.ex. Uppläggning av aktiviteter, schema och skoltid. Till 
den fysiska miljön hör utformning av lokaler, belysning, hjälpmedel av olika slag, samt material som används för 
lek, aktivitet och inlärning. Det kan också handla om en elevs placering i klassrummet, lärarens och andra barns 
avstånd till eleven eller utformning av elevens arbetsplats”. 
 
   När man har definierat det problem som eleven har börjar man formulera en lösning på 
problemet. För att finna en eventuell lösning på problemet kan man välja en passande metod 
vi arbetet med eleven. För en funktionshindrad elev med Aspergers syndrom och autism kan 
utformningen av den sociala miljön i skolan vara av stor betydelse för elevens välbefinnande i 
skolan. När åtgärdsplanen är formulerad skall den genomgå en revidering så att man 
kontrollerar att den är anpassad för elevens förutsättningar och behov. En åtgärdsplan bör 
även uppdateras varje nytt läsår eller då eleven har uppnått målen som beskrivs i 
åtgärdsplanen. 
 
2.4. Att uppnå mål och krav i skolan 
 
I skolan används ofta termen ”den dolda läroplanen”. Den dolda läroplanen har en 
underliggande auktoritet som elever som vistas i skolan ska följa. Den dolda läroplanen kan 
likställas med de regler som finns i samhället gällande uppförande. Karl – Georg Ahlström, 
Ingemar Emanuelsson och Erik Wallin (1986) skriver att den dolda läroplanens syfte är att 
ställa krav på eleverna utöver kravet om kunskap.     
    ”Eleverna måste kunna arbeta individuellt, vara uppmärksamma, vänta på sin tur, 
kontrollera sig både motoriskt och verbalt, undertrycka sina egna erfarenheter och underordna 
sig lärarens osynliga auktoritet.” (1986, s. 11)  
    Att uppfylla kriterierna som Ahlström, Emanuelsson och Wallin (1986) presenterar ovan 
kan för en elev med funktionshinder innebära stora svårigheter. Att bemästra och förstå de 
oskrivna regler som finns i ett klassrum innebär en stor omställning för en person med 
Aspergers syndrom eller autism då de oftast inte är mottagliga för det underförstådda i 
samhället på samma sätt som andra människor utan detta funktionshinder är.  
 Iris Johansson (2007) berättar att hon i skola inte kunde anpassa sig efter den dolda 
läroplanen eftersom hon inte kunde kontrollera sig verbalt eller motoriskt under sin skoltid. 
Hon förklarar att hon satt ofta och gjorde brummande ljud eftersom ljuden var hennes 
sällskap, vilket ofta resulterade i att hon blev utvisad från klassrummet. Johansson (2007, s. 
114) beskriver en klassrumssituation under sin skoltid. 
 
 ”Så var det frågorna, någon frågade mig någonting och egentligen visste jag ofta vad det handlade om när det 
var något vardagligt konkret. Men jag visste aldrig vad jag skulle göra med det, och det ledde till att jag började 
dansa, snurra, svamla eller skrika istället. ” 
     
    Eftersom personer med Aspergers syndrom och autism ofta har svårigheter med att 
kontrollera sin motoriska och verbala förmåga samt behovet av att få all information 
presenterad konkret bör de skolor som har elever med dessa funktionshinder se över vad som 
för dem verkar uppenbart och sedan förtydliga det ytterligare för att undvika problem vid 
bemötande och undervisning av elever med dessa funktionshinder. 
     Enligt skolverkets nationella kvalitetsgranskningar rapport nr 190 (2000, s. 21) framgår 
det att skolorna i Sverige varierar sin undervisning men att variationer förefaller för ensidig då 
den ofta baseras på lärarcentrerad undervisning. ”Inom en och samma gymnasieskola finns en 
stor variation av arbetssätt. Majoriteten av arbetssätt präglas dock av en traditionell 
lärarcentrerad undervisning med föreläsningar, frågor och prov.”  
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    Informationen som skolverket delar med sig i rapporten påvisar att lärandet är alltför 
ensidigt och är i behov av förnyelse eftersom alla elever har rätt till att få och behöver 
stimulans.  
    Att skolan till stor del använder sig av lärarcentrerad traditionell undervisning tyder på att 
de inte har hela fokusen på eleven. Med elevcentrerad undervisning arbetar man mera i dialog 
och samspel med eleverna där eleverna har ett inflytande över sin undervisning och hur den 
ska utformas. Att arbeta med elevcentrerad undervisning gynnar elever med funktionshinder 
eftersom man då anpassar den efter elevens krav och behov. (Skolverket 2000, s21) 
   Ahlström, Emanuelsson och Wallin (1986) skriver om att skolan ser på eleverna med 
normalitet som utgångspunkt i undervisningen. Detta innebär att skolan sätter fokus på att 
eleverna ska klara av att ta till sig undervisningen av de primära kunskaperna. Ahlström, 
Emanuelsson och Wallin (1986) skrivet följande om normer och normalitet  
 
    ”Definitionen av normaliteten uppstår på samma sätt som en norm utvecklar sig i ett sammanhang där 
människor handlar mot eller med varandra. I skolan sker det återigen i förhållande till det primära att meddela 
kunskaper. Ett system av normer uppstår som säger vad som är tillåtet att göra i skolan och vad som inte är 
tillåtet, hur man kan arbeta som lärare och inte, vad som går att göra och vad som inte – och vad man kan vänta 
och kräva av eleverna och inte. ” (1986, s. 111) 
      
Begreppet normalitet är som bekant någonting som samhället och skolan genomsyras av, att 
vara annorlunda eller avvikande uppskattas inte alltid då det som är främmande skrämmer 
många människor. Ahlström, Emanuelsson och Wallin (1986) skriver att lärare som arbetar 
med elever som har funktionshinder får aldrig uppfattas som att man arbetar med personer 
som inte uppfyller kraven för vad som är normalt utan att man arbetar med personer som 
bidrar till variation i arbetet vilket innebär att man som lärare utvecklas i sitt arbete med 
människor och att detta bidrar till en större förståelse för allas olika behov.  
    Ahlström, Emanuelsson och Wallin (1986) presenterar tanken att det kanske inte är så att 
eleven inte når upp till skolans krav utan att skolan inte kan motsvara elevens krav och 
förväntningar. Ahlström, Emanuelsson och Wallin (1986) skriver att man i undervisningen 
förr arbetade efter mottot att lära för livet, i dag läggs fokusen på att skapa en skola för alla. 
         Om man enligt Ahlström, Emanuelsson och Wallin (1986) kan omsätta talesättet att 
”man lär inte för skolan utan för livet” från citat till aktion i undervisningen bör man för 
funktionshindrare elever undervisa i livskunskap. Elever med funktionshinder har likt sina 
övriga skolkamrater möjlighet att ta in kunskap i stora mängder men de behöver inte bara stöd 
i kunskapsutvecklingen. Precis som andra behöver de hjälp och stöd i utvecklingen till att bli 
ansvarstagande vuxna som klarar sig på egen hand.  
       Ahlström, Emanuelsson och Wallin (1986) skriver om skolans fokus på vad som 
betraktas som normalt. Ahlström, Emanuelsson och Wallin skriver att många gånger upplever 
eleverna sin skolgång som att klara sig eller inte klara sig i ämnen och att lärare ser på sina 
elever som bra och dåliga elever. Det synsätt som Ahlström, Emanuelsson och Wallin 
presenterar kan bidra till att elever känner stor press på sig att passa in i skolan och att vara en 
”bra” elev som ”klarar” skolan, detta kan bli en pressad miljö som kan bli 
utvecklingshämmande för elever med funktionshinder.  Att passa in i mallen för vad som är 
normalt är att vara en ”bra” elev som ”klarar” sig genom skolan med minst godkänt i betyget, 
men med avvikelser från normalitetsmallen klassas många som dåliga elever, elever som 
upplever svårigheter i undervisningen och svårigheter i att nå nationella och lokala 
målsättningar.  
      På många skolor delas eleverna in i grupper efter prestationer men om en skola ska vara 
för alla bör variationer hos elever uppskattas även om det innebär mer arbete från lärarens 
sida. 
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    Inställningen till vad som är acceptabelt och vad som ses som oacceptabelt kan vi som 
lärare påverka, genom att arbeta mer ingående med elever som har funktionshinder för att visa 
att även de kan uppnå målen i skolan och att elever med funktionshinder automatiskt inte 
behöver uppfattas som svaga elever.  
    Lennart Danielsson och Ingrid Liljeroth (2005) beskriver hur man bör betrakta människors 
olikheter  
 
      ”Människor med något avvikande i sin person ger oss nyanser och detaljer, som inte kan urskiljas med 
vanliga mått men som ändå finns där. Med ett sådant synsätt skulle begreppet normalitet kunna vidgas och 
präglas av den komplexitet och det djup som faktiskt existerar och omfatta det tillsynes avvikande”. (2005 : 47)  
 
    Om människosynen vore som Danielsson och Liljeroth skriver ovan skulle skolan kanske 
sluta med att betrakta elever som ”starka respektive svaga” och som ”godkända och inte 
godkända” utan skolan skulle betrakta dessa individer som några som gör arbetet mer levande 
och som ger oss nya mål att arbeta mot för att kontinuerligt utvecklas. 
 
3 Metod 
 
3.1 Forskningsstrategi 
 
Den forskningsstrategi som jag använde mig av är enligt Denscombe (2000) kvalitativ då min 
undersökning bygger på ett intresse för ett beteende med fokus på regelbundenhet i sociala 
grupper aktiviteter som kulturella normer, traditioner och beteendemönster. Anledningen till 
att jag arbetade utifrån en kvalitativ metod beror på att jag ville ha en större insikt i hur 
undervisningen av funktionshindrade elever med Aspergers syndrom och autism såg och hur 
den skiljer sig från ordinarie skolundervisning. Jag ansåg därför att det bästa sättet att närma 
sig detta var genom ett kvalitativt arbetssätt.  
    Vid val av informanter använde jag mig av ett begränsat urval av personer som aktivt 
arbetar med elever som har Aspergers syndrom och autism. Jag ville att mina informanter 
skulle inneha lärarutbildning och om möjligt en utbildning och kunskap om funktionshindren 
som eleverna hade. Mina informanter hade inga möjliga svarsalternativ utöver en fråga 
gällande integrering. Övriga frågor som presenterades i frågeformuläret gav dem möjligheten 
att uttrycka sig fritt gällande ämnet.  
 
3.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Jag använde mig av ett frågeformulär och en observation som datainsamlingsmetod. Jag 
använde mig av ett observationsschema vid observationstillfällena. Observationsschemat 
formulerade jag utifrån mina forskningsfrågor, genom att studera hur undervisningen gick till 
och hur aktivt personerna med funktionshinder deltog i undervisningen kunde jag 
uppmärksamma eventuella samband och skillnader mellan undervisningsformen och 
integrationssynen. Detta då jag anser att om skolan arbetar aktivt med att integrera elever med 
funktionsnedsättningar återspeglas det i hur väl eleven kan ta till sig undervisningen samt hur 
läraren planerar sin undervisning utifrån de funktionshindrades behov. Observationsschemat 
finns presenterat under bilagor.  
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Mina informanter fick ett missivbrev skickat till dem där de erbjöds att vara informanter i en 
undersökning. Efter att informanterna accepterat inbjudan skickades det ut frågeformulär till 
dem. Alla informanter fick en nedtecknad serie frågor som var identiska i enlighet med 
Denscombe (2000, s. 106). Informanterna fick själv fylla i sina svar och returnera 
frågeformuläret när de ansåg sig vara färdiga. Även frågeformulärets frågor hade sin grund i 
mina forskningsfrågor, alla forskningsfrågorna finns representerade i frågeformuläret om än 
under annan formulering. Jag valde sedan att följa mina två informanter i deras arbete med 
elever med funktionshinder under en arbetsdag.  
    Eleverna som jag observerade var informerade om min närvaro och godkände min 
observation. (Observationen utfördes dock inte på ERC) Informanterna arbetade inom två 
olika skolformer men med tre olika undervisningssätt. Informanterna kom från särskolan och 
gymnasieskolan samt extra resurs center inom gymnasieskolan. Jag använde mig av ett 
observationsschema (Bilaga 2) för att föra noteringar angående deras undervisningsmetoder. 
Jag jämförde sedan för att se om de stämde överens med de svar som lämnats till mig via 
frågeformuläret. 
    Jag observerade under två lektionspass på gymnasieskolan, lektionerna var i moral och 
varje lektionspass var 2h långt. Att jag valde denna kurs grundar sig i att det var en ett  av de 
pass som min informant hade tillsammans med den funktionshindrade eleven.  
Jag observerade även på särskolan två lektionspass som båda var 2h långa, även om jag 
spenderade en heldag på skolan då denna låg på annan ort. Det var lättare att på särskolan 
välja vilka lektioner man ville deltaga i då de har samma lärare i upp till fyra ämnen vilket 
innebär att det blir mera frekventa möten mellan lärare och elev. Jag valde att deltaga på en 
lektion i ekonomi och en livskunskapslektion. Att jag valde dessa beror som tidigare nämnt på 
at min informant höll i undervisningen och att det är mycket användbara ämnen som eleverna 
har nytta av i ”verkliga livet”. 
 
 
3.3 Urval 
 
    Särskolan som jag besökte var integrerad i den vanliga gymnasieskolan via lokalintegrering 
vilket innebär att man har hela klasser med elever med funktionshinder. Särskolans klasser 
var små och eleverna läste en fyraårig utbildning som bestod av tre års teori och ett års 
praktik. Det förekom även att man blandade elever i olika årskurser med varandra för att de 
äldre skulle hjälpa till att fostra de yngre och bidra med en viss ordning.  
    Den andra skolan som deltog i min undersökning var en gymnasieskola i Mellansverige 
med elever som läser efter den standardiserade treåriga utbildningen. Gymnasieskolan har 
inriktat sig på individintegrering av elever med funktionshinder vilket innebär att man endast 
placerar en elev med funktionshinder i en klass tillsammans med elever utan funktionshinder.   
   Gymnasieskolan har en enhet som heter Extra resurscenter och där får elever med svår 
Aspergers syndrom och autism läsa in sina ämnen.   
    Informanten från särskolan som deltog i min undersökning innehade lärarutbildning och 
hade varit verksam med elever i många år. Informanten från särskolan hade hand om elever i 
alla olika årskurser och i alla ämnen. Eftersom elever som har Aspergers syndrom och autism 
har svårt för att möta nya människor fick de därför undervisa i upp till fem ämnen per person.  
    De lärare från gymnasieskolan som deltog i min undersökning innehade även en 
lärarutbildning och hade varit verksamma med elever i många år. Att jag ville att de skulle 
vara utbildade och ha arbetat som verksamma lärare inom skolan en tid var för att de då har 
hunnit få ett vidgat sitt perspektiv på utbildningen och elevernas bästa. 
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3.4 Genomförande 
 
Arbetet med att genomföra undersökningen var tidskrävande. Jag började med att skicka ut 
inbjudningar och missivbrev till personer som kändes relevanta för intervjuer, mitt krav var 
att de skulle arbeta eller ha arbetat med elever som har Aspergers syndrom och autism. Jag 
fick tillbaka 6 svar av 6 förfrågningar. Jag genomförde intervjuer med tre av de informanter 
som gett sitt medgivande till undersökningen.  
    Det problem som uppstod vid intervjuerna var det att jag inte var medveten om att jag 
skulle spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem. Detta beroende på att arbetssättet 
var nytt för mig och man sitter fast i de arbetsmetoder som man använt under utbildningen i 
övrigt. Detta gjorde att jag inte använde mig av det material som informanterna tillhandahållit 
vid intervjuerna utan jag arbetade om frågorna och skickade ut dem i frågeformulär via mail 
till mina informanter.  
    Jag använde mig endast av tre informanter vilket innebar att jag valde en informant ifrån 
vardera skolform, dvs. en informant från särskolan, en från gymnasieskolan och en från extra 
resursenhet inom gymnasieskolan. Jag valde även att observera eleverna i de klasser som min 
informant undervisade i. Även här skulle jag stöta på problem i form av godkännande. Jag 
kunde endast genomföra observationerna i två av de tre valda klasserna, att det inte blev 
någon observation hos extra resursenhet beror på att läraren sade ifrån då denne ansåg att det 
skulle bli stressigt för eleverna då de är mycket osäkra och kan finna situationen som 
upprörande då de i en annars oförändrat trygg miljö ska träffar nya personer. 
 
3.5 Databearbetning och analysmetoder 
 
Efter insamlandet av information från varje informant gick jag igenom och jämförde deras 
tankar och åsikter för att se vad som kan skilja dem åt i deras undervisningsmetoder. Jag 
jämförde noteringarna från observationsschemat för att se om de stämde överens med de svar 
som lämnats till mig via frågeformuläret. Jag jämförde sedan svaren från informanterna med 
litteraturen som jag läst för att se om det fanns några likheter i hur författarna och lärare 
tänkte och resonerade kring hur man bäst hjälper elever med Aspergers syndrom och autism i 
undervisningen.  
 
3.6 Reliabilitet och validitet 
 
Under studiens gång måste man se till studiens reliabilitet och validitet, jag gjorde detta 
genom att se över mina frågor till informanterna. Frågorna är forskningsfrågorna och de är 
formulerade på ett sådant sätt att de bör ge samma resultat vid olika mätningar. Dvs. Att 
informanterna bör kunna lämna liknande svar på de frågor som de fått inför studien vid ett 
annat undersökningstillfälle. Validiteten i studien ligger i informanternas svar, informanterna 
har uppgett sin syn på integrering och arbete med funktionshindrade elever. Svaren på 
frågorna reflekterar deras verklighet och det är enligt Denscombe det som att data och 
metoden är ”riktig”. (2000, s. 283) 
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Validitet: Validitet innebär enligt Denscombe (2000, s. 283) att data och metoder i stora drag 
är ”riktiga”. Validitet handlar om huruvida data reflekterar sanningen, verkligheten och de 
avgörande frågorna. 
 
Reliabilitet: Reliabilitet innebär tillförlitlighet, tillförlitligheten utgörs av de mätinstrument 
som forskaren använder sig av. Mätinstrumenten ska ge samma resultat vid första mätningen 
som vid den andra. För hög reliabilitet bör mätinstrumentets resultat enligt Denscombe  
(2000, s. 282) vara oförändrat mellan mätningarna. 
 
Resultaten av min studie går inte att överföra till andra då Aspergers syndrom och autism 
yttrar sig högst individuellt, min studie är endast ett exempel.  
 
3.7 Etiskt ställningstagande 
 
 Jag har som forskare informerat mina informanter om deras rättigheter genom att sända dem 
ett missivbrev (bilaga 1) tillsammans med min förfrågning om deras villighet att deltaga i 
undersökningen. 
    Jag talade återigen om för mina informanter vid intervjustillfället att de har rätt att avbryta 
sitt samarbete med mig när helst de önskar och att jag då inte skulle använda något av de 
material som de vänligen försett mig med. Vid observationerna fick föräldrar till elever med 
funktionshinder skriva på en godkännande blankett att deras barn fick deltaga i 
undersökningen. Föräldrars underskrift behövdes då jag arbetade efter Vetenskapsrådets 
regler för etisk forskning där det står följande:  
 
”Forskaren ska inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens samtycke. I vissa fall bör dessutom 
samtycke inhämtas från vårdnadshavare t.ex. om den undersökande är under 15 år och undersökningen är av 
etiskt känslig karaktär”  
 
Problemet som uppstod vid observationen var då att en av mina informanter inte ville låta mig 
observera då denne ansåg att godkännande lappar skulle göra eleverna nervösa och förvirrade, 
jag respekterade självklart min informants önskan och kunde av den anledningen bara 
genomföra två observationer av tre möjliga. Elever över arton år fick själva skriva under sina 
blanketter för godkännande. Jag kontaktade även rektorn för skolan och informerade om mina 
avsikter via ett missivbrev. Genom detta uppfyller jag samtyckeskravet och 
informationskravet. 
   Vid observationer var det endast jag som forskare som hade tillgång till 
observationsmaterialet, personerna som deltog vid observationen godkände min närvaro och 
de var medvetna om att observationen genomfördes i ett forskningssyfte. Lärare och 
klassföreståndare hade i god tid innan observationen skickats ett missivbrev med information 
och syftet rörande min närvaro. Men genom att inte helt avslöja intentionen med 
observationerna för observationsdeltagarna hålls enskilda observerade deltagares identitet 
hemlig för utomstående. Genom detta uppfyller jag konfidentialitetskravet. Enligt 
konfidentialitetskravet ska det vara praktiskt omöjligt för utomstående att identifiera enskilda 
deltagare och komma åt uppgifter rörande enskilda deltagare. 
 
 Samtyckeskravet:  
    Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke 
dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 år och undersökningen är 
av etiskt känslig karaktär.) De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur 
länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa 
följder för dem. (vetenskaps rådets riktlinjer för etisk forskning 2006, s9-10) 
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Informationskravet: 
     Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka 
villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har 
rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som 
rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta (vetenskaps rådets riktlinjer för etisk forskning 2006, s7) 
 
Konfidentialitetskravet 
    All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 
identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. Alla 
uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda 
människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt 
känsliga. Detta innebär att det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. (vetenskaps 
rådets riktlinjer för etisk forskning 2006, s12) 
 
4. Resultat  
 
Endast en av informanterna hade fått en utbildning av kommunen i elevernas funktionshinder 
och denna informant hade även erhållit en adekvat specialpedagogisk utbildning.  
    En av informanterna hade på eget initiativ läst på om elevernas funktionshinder och hur de 
kan yttra sig. Detta hade de gjort genom att läsa litteratur som behandlar ämnet och pratat med 
kollegor som hade undervisat elever med funktionshinder.  
    En av informanterna berättade att denne inte hade fått någon utbildning tillhandahållen av 
kommunen men och inte heller hade tid att lära sig om elevernas funktionshinder då tjänsten 
denna informant hade redan var fylld med åtaganden.  
     
4.1 Resultatpresentation av särskolan 
 
Här nedan sker en resultatpresentation av de svar som informanten från särskolan lämnat i 
frågeformulären. Frågorna är presenterade i samma ordning enligt frågeformuläret. 
 
4.1.1 Särskolans syn på integrering 
 
Särskolans informanter anser att man bör integrera elever med funktionshinder i grupper 
snarare än individintegrering eftersom eleverna lätt kan känna sig ensamma i en sådan 
situation. Men då man integrerar en elev med funktionshinder måste man tänka på att det 
krävs hjälp från extra lärarresurser för att tillgodose den funktionshindrade elevens behov utan 
att det går ut över övriga klasskamraters behov av hjälp.  
    Särskolan tror dock inte att integreringen till ordinarie skola är bra ur den sociala aspekten 
eftersom elever med funktionshinder kan känna sig udda och hamna utanför gemenskapen 
och av den anledningen tror särskolan att elever med funktionshinder trivs bäst tillsammans 
med gelikar.  
 
”Det är både på gott och ont, en del elever klarar säkert integrering men vi har haft flera elever som 
undervisningsmässigt/begåvningsmässigt klarar undervisningen i ”vanlig klass” men socialt klarar de sig inte, de 
behöver mycket extra hjälp att klara kamratrelationer och de fodrar mycket hjälp från lärarresursen och det går ut 
över andra elever i klassen. Som lärare känner man at man inte har tillräckligt med tid för ”alla”.  Den 
erfarenheten jag har är att eleverna själva känner sig ”mycket” udda och därför har svårt att finna sig tillrätta i 
”vanlig klass” ” 
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4.1.2 Särskolans undervisningsmetoder 
 
Undervisningen på särskolan är mycket praktiskt upplagd eftersom personalen på särskolan 
anser att elever med funktionshinder har lättare att ta till sig undervisningen när de får 
använda sig av hjälpmedel som bild och ljud. Personalen på särskolan menar att det även är 
viktigt att man har individuell målsättning för elever med funktionshinder. Särskolan förklarar 
att individuell målsättning fungerar positivt för elever med funktionshinder då de får 
möjligheten att prestera utifrån bästa förmåga och att undervisningen läggs på en passande 
kunskapsnivå. 
 
”Alla elever är så individuella i sitt handikapp att det inte går att undervisa alla på samma sätt man måste hitta 
olika sätt att lära dem och använda olika undervisningsmaterial. Alla med t.ex. Aspergers syndrom är så olika i 
sitt uttryck av funktionshinder så man behöver erfarenhet av olika sätt att undervisa.” 
 
4.1.3 Typ av anpassning på särskolan 
 
Särskolan anser att det är viktigt med individuell målsättning och använder sig av mycket 
lärarresurser för att kunna möta elevens behov. Eleverna har även valfriheten att deltaga i 
större eller mindre klasser i undervisningen. 
 
4.1.4 Särskolans syn beträffande möjligheter och hinder i undervisningen  
 
Särskolan anser att alla elever är högst individuella i sina funktionshinder och att man därför 
aldrig kan undervisa alla elever på samma sätt.  
 
4.2 Resultatpresentation av extra resurscenter 
 
Här nedan sker en resultatpresentation av de svar som informanten från Extra resurscenter 
inom gymnasieskolan lämnat i frågeformulären. Frågorna är presenterade i samma ordning 
enligt frågeformuläret. 
 
4.2.1 ERC:s syn angående integrering 
 
ERC anser att det är av största vikt att elever med funktionshinder inte får segregeras. Därför 
måste integreringen utgå ifrån elevens individuella mål och förutsättningar. ERC anser att alla 
elever bör ha rätt att följa ordinarie undervisningen men med tillgång till särskilt stöd. 
Specialpedagogiska resurser kan sättas in i ordinarie undervisning för att underlätta eventuella 
problem. ERC anser att individintegrering är bra för dem som klarar av att följa 
undervisningen i vanlig klass men förespråkar möjligheten att ha en bas i en specialklass 
eftersom elever med funktionshinder kräver mycket struktur och tydliggörande i 
undervisningen. ERC uttrycker dock ingen tilltro till omvänd integrering.  
 
4.2.2 ERC:s undervisningsmetoder 
 
ERC individanpassar utbildningen efter elevernas behov och inlärningsstil. De bygger 
undervisningen på elevernas styrkor och förmågor men ser även till elevens svagheter i 
undervisningen. 
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4.2.3 Typ av anpassning på ERC 
 
ERC använder sig av individuell målsättning men kraven för att nå ett godkänt är desamma 
som för alla elever. Vägen dit anpassas dock efter elevens förmåga. Den typ av anpassning 
som görs är att de förtydligar arbetsuppgifter, utökar provtid, gör delprov och ger eleverna 
skrivna instruktioner. Övrigt stöd för eleverna är utökad mentorstid, reducerad studiegång, 
sociala samtal och livskunskap. ERC tydliggör även målsättningen i åtgärdsprogrammen. 
 
”Eleverna behöver skriven information, ordning & reda, tydliggörande, konkreta instruktioner, rak 
kommunikation och en god samtalspartner. Får de det så har de det goda, och samma förutsättningar som elever 
utan funktionshinder, att klara sina studier” 
 
  4.2.4 ERC`s syn beträffande möjligheter och hinder i undervisningen  
 
ERC anser att det inte finns några generella problem i att undervisa elever med 
funktionshinder utan att man som lärare istället utvecklas som person genom umgänget med 
eleverna. ERC anser att man ska ge eleverna samma och goda förutsättningar att klara sina 
studier som elever utan funktionshinder. 
 
”Jag gör individuella planeringar och anpassar uppgifterna efter elevernas individuella behov och 
inlärningsstilar. Bygger undervisningen på elevernas styrkor och förmågor. Ser till elevernas svagheter även om 
jag är medveten om hur varje enskild elev på verkas av sin diagnos.” 
 
4.3 Resultatpresentation av gymnasieskolan  
 
Här nedan sker en resultatpresentation av de svar som informanten från gymnasieskolan 
lämnat i frågeformulären. Frågorna är presenterade i samma ordning enligt frågeformuläret. 
 
4.3.1 Gymnasieskolan syn angående integrering 
 
Gymnasieskolan anser att det är svårt att integrera en elev med funktionshinder i vanlig klass. 
 
”Det är svårt för eleven och läraren att integrera eleven i ordinarie undervisningssituation” 
 
4.3.2 Gymnasieskolans undervisningsmetoder 
 
Gymnasieskolan anpassar inte sin undervisning efter den funktionshindrade elevens behov, 
utan eleven får ordinarie undervisning.  
 
4.3.3 Typ av anpassning på gymnasieskolan 
 
Gymnasieskolan anser att åtgärdsprogrammen är ett stöd i elevens individualisering. 
Individuell målsättning bör man dock ha eftersom elever med de aktuella funktionshinder har 
svårigheter att uppnå målen. 
 
”Frånsett ett åtgärdsprogram och stöd i elevens individualisering har jag inga förslag. Jag har försökt integrera 
eleven i olika grupper men det har inte lett till att eleven tar några egna initiativ till samtal med andra 
klasskamrater.” 
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4.3.4 Gymnasieskolans syn beträffande möjligheter och hinder i undervisningen  
 
Gymnasieskolan beskriver de problem som en av deras funktionshindrade elever har med att 
komma närmare klasskamrater. Eleven äter aldrig lunch i skolan, pratar inte självmant med 
några klasskamrater. Trots att åtgärden kring vidare integrering i klassen har tagits för inte 
den funktionshindrade eleven några samtal eller tar egna initiativ till social samvaro med 
klasskamrater.  
 
”Man får inte någon riktig kontakt med eleven och vet vad de tycker om saker och ting, detta tycker jag är värst. 
Jag upplever detta som mycket frustrerande”. 
 
4.4 Resultatpresentation av observationer  
 
 När jag gjorde observationerna befann jag mig hos samma verksamma lärare som ställt upp 
som informanter. Tyvärr var det dock inte genomförbart med en observation på ERC då 
eleverna upplevde detta som mycket förvirrande och med respekt för eleverna och deras 
välmående valde jag att observera på gymnasieskolan och särskolan.  
 
4.4.1 Resultatpresentation av observation på särskolan 
 
Jag följde en lärare på särskolan under en rad olika lektionstillfällen där denne undervisade en 
klass i bl.a. ekonomi. Klassen bestod av ungdomar i blandade åldrar med diagnoserna autism 
eller Aspergers syndrom.  
    Eleverna är inskrivna på särskolan som drivs av kommunen. Det är upplagt så att eleverna 
har ett fåtal lärare och dem de har undervisar i minst tre ämnen för att eleverna ska kunna ha 
samma lärare en hel dag utan att behöva byta klassrum och lärare eftersom det skapar 
osäkerhet och oroligheter hos elever med Aspergers syndrom och autism. Lektionerna var 
strukturerade som ett öppet forum och eleverna kunde ställa frågor gällande innehållet i 
undervisningen när helst de önskade. Ekonomilektionen gick ut på att lära eleverna olika 
begrepp som de antogs ha användning för i sitt vardagliga liv.  
    Läraren kontrollerar vid genomgången av varje ekonomiskt begrepp att eleverna förstår vad 
de pratar om. Läraren använder sig av ett konkret språkbruk och förklarar lektionsinnehållet 
med ett enkelt och vardagligt språk som alla elever kan ta till sig. Eleverna visar aldrig tecken 
på att de inte hänger med i undervisningen utan det fungerar utan problem. 
    Några av de begrepp som gicks igenom var däribland ord som kontokort, deklaration, 
märkesvara och garanti. Eleverna fick individuellt svara på de ord de kunde och sedan 
förklara dess innebörd för sina klasskamrater.  
    Lektionen blandas med teori och praktik för att eleverna ska behålla sitt intresse för arbetet. 
Lektionen hålls i en sal som kallas lägenheten eftersom detta klassrum är idealt för denna 
klass då en elev är rullstolsburen och behöver friare ytor för att röra sig obehindrat. Eftersom 
eleverna lätt tappar koncentrationen på lektionsinnehållet är det tillåtet för eleverna att 
diskutera allting som kan anknytas till ämnet ekonomi. 
 
 
 
 
 
          
 
    
                                                                                                                                               15 



  

4.4.2 Resultatpresentation av observation på gymnasieskolan 
 
Läraren jag observerade på gymnasieskolan undervisade inom många olika program och i 
många olika klasser. I en av klasserna finns en elev som har diagnostiserad autism. Eleven är 
integrerad i klassen via individintegrering. Läraren förde en blandning av katederundervisning 
och dialog med eleverna under lektion.  
    Lektionen inleds med att en elev läser upp veckobladet och att en annan elev antecknar det 
som sägs. Eleven som har autism blev tilldelad att föra protokoll över vad som sades men 
eleven antecknade ingenting trots att denna var ombedd av läraren att genomföra 
protokollskrivningen.  
    Eleverna arbetar med etik och moral och får utav sin lärare olika uppgifter att svara på som 
behandlar etiska och moraliska dilemman. Uppgifterna baserade sig på känslor och 
uppfattningar om genus. Uppgiften bestod av frågor som innebar att eleverna skulle beskriva 
och förklara känslor. Uppgift nummer två var diskussionsfrågor som baserade sig på 
stereotypa frågor kring vad som var typiskt manligt och kvinnligt. 
    Läraren använder sig av vad som kan klassas som normalt språkbruk och är mycket 
avslappnad i sin undervisningsstil, endast vid ett tillfälle använder läraren en språklig 
förklaring som inte är konkret och det är ”när någonting är poppis”. Läraren använder även 
ord som affekt, sänkning och rannsaka vilket denne förklarar innebörden av för eleverna när 
förfrågningar uppstår.  
    Det finns många tecken på att eleven som har autism inte kan följa med i undervisningens 
tempo då eleven vid ett flertal tillfällen stirrar hålögt ut i klassrummet istället för att arbeta, 
när läraren då konfronterar eleven och frågar om denne förstår är det knappt att läraren får ett 
svar.  
    Den funktionshindrade eleven verkar i det stora hela mycket förvirrad och innesluten då 
denne inte svara på tilltal utan upprepningar sker innan läraren får någonting så enkelt som ett 
”ja” eller ”nej” svar från eleven. Detta tyder på att eleven inte kan kommunicera på det plan 
som skolformen kräver av eleven. Enligt Ahlström (1986) bör elever som vistas i 
ordinarieskola ”kunna arbeta individuellt, vara uppmärksamma, vänta på sin tur, kontrollera 
sig både motoriskt och verbalt, undertrycka sina egna erfarenheter och underordna sig lärarens 
osynliga auktoritet”. I detta fall visar eleven inga eller få tecken på förståelse, uppmärksamhet 
och verbal kontroll.  
När den funktionshindrade eleven ombedes skriva ner sina känslor och uppfattningar i häftet 
som de tilldelades verkar inte eleven kunna relatera till frågorna på något känslomässigt plan 
då allt eleven skriver är ”ja” eller ”nej” på frågor som ” uppstår det ibland situationer då du 
skulle vilja kunna kontrollera dina känslor bättre? Motivera ditt svar”.  
    Eleverna fick inför uppgift två som var en diskussionsuppgift sätta sig i färdigindelade 
grupper och diskutera. Eftersom det var få elever den dagen blev grupperna om tre elever per 
grupp. Den grupp som den autistiska eleven hamnade i upplöstes innan den hann ta form 
eftersom de övriga två gruppmedlemmarna inte ville arbeta med den autistiska eleven då 
denne har hinder vid kommunikation.  
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5.1  Analys 
 
Nedan presenteras en jämförelse av de svar som informanterna lämnat vid undersökningen 
med de observationer som gjorts. Jämförelsen/sammanställningen av frågeformuläret och 
observationerna ställs mot den litteratur som jag tagit del av. Citaten är tagna från 
frågeformuläret kommer nedan att användas för att förstärka och lyfta fram den inställning 
som informanten har till forskningsfrågorna. 
 
  
5.1. Vilken syn på integrering uttrycks av personalen på gymnasieskolan respektive 
särskolan?   
 
Särskolan eftersträvar att eleverna ska känna trygghet i undervisningen och att mycket av 
undervisningen går ut på att lära sig kommunicera. Alla särskolans elever har även 
dokumenterade IUP (individuella utvecklingsplaner) som revideras varje år vid 
utvecklingssamtal. Revideringen av IUP sker enligt bestämmelser från Skolverket i samråd 
med vårdnadshavare och elev under ett utvecklingssamtal med läraren. (Skolverket 2005, s. 8) 
Syftet med ett IUP är att ge eleven och vårdnadshavaren en synlighet och struktur samtidigt 
som eleven får en tydligare bild av de framsteg som den gör mellan terminerna. 
   
Gymnasieskolan finner det svårt att integrera eleven på ett sådant sätt att det är av utvecklande 
natur då klasskamraterna motsätter sig social interaktion med den funktionshindrade eleven. 
Sjögren (1993) skrev att integrering aldrig får bli ett självändamål utan det måste vara 
utvecklande för eleven. Av situationen att döma i detta fall fungerar inte integreringen i 
utvecklande syfte för eleven 
 
 
5.2 Hur skiljer sig undervisningsmetoderna åt mellan gymnasieskolan och särskolan? 
 
Särskolan alternerar undervisningssättet då lektionerna gick från att innehålla läsning till 
skrivning och från föreläsning till diskussionsgrupper. Genom att använda sig av olika 
metoder vid samma lektionstillfälle ansåg särskolan att de når ut till flera elever än om de bara 
har samma undervisningsform hela lektionspasset. Detta kan kopplas till svaret som särskolan 
lämnat i frågeformuläret där de skrev följande:  
 
”Att alla elever är så individuella i sitt handikapp att det inte går att undervisa alla på samma sätt. Man måste 
hitta olika sätt att lära dem och använda olika undervisningsmaterial”. 
 
Undervisningen av funktionshindrade elever på gymnasieskolan sker i katederform vilket 
innebär att läraren undervisar sittandes eller ståendes bakom sin kateder, de diskussioner som 
förs i klassrummet är de som förs mellan eleverna när de har en diskussionsuppgift och inte 
som en dialog inför helklass mellan lärare och elever. 
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5.3 Vilken typ av anpassning bedriver gymnasieskolan respektive särskolan/Vilken syn 
uttryckes beträffande möjligheter och hinder i undervisningen? 
 
Frågorna som ställdes till skolorna i frågeformuläret innehöll bland annat en fråga kring 
undervisningsmetoder och huruvida skolorna alternerar undervisningsmetoderna för att passa 
elevernas funktionshinder. I frågeformuläret skrev informanten från särskolan att ”något som 
användes i undervisningen är att försöka åskådliggöra det så ”praktiskt” det går, då är det 
lättare att förstå.” Eleverna har lättare att ta åt sig praktisk kunskap snarare än teoretisk 
kunskap. 
 
Genom att åskådliggöra undervisningen så praktiskt som möjligt och anpassa den efter 
elevernas förutsättningar skiljer särskolan på människosynen och kunskapssynen, enligt 
Liljeroth och Danielsson (2005) präglas människosynen av värderingar.  
 
”Är individen sund och frisk och bedöms som superkapabel blir hon någon att räkna med och ses som ett subjekt 
i samspel med andra. Om hon däremot dras med svårighet och bedöms som mindre kapabel objektiveras hon lätt 
och blir föremål för omsorg i en envägskommunikation.” (2005, s. 73-74) 
 
Gällande anpassad undervisning talar informanten från gymnasieskolan om i frågeformuläret 
om att eleven med funktionshinder har ett åtgärdsprogram och att individuell målsättning är 
någonting som bör praktiseras. Det görs inga undantag i undervisningen för den 
funktionshindrade eleven, en handling som talar emot meningen med individuell målsättning 
vars mål är att dokumentera elevens framsteg och forma nya metoder för eleven att nå 
kortsiktiga såväl som långsiktiga mål. 
 
Även om det fanns skrivmoment såväl som diskussionsmoment under lektionstiden på 
gymnasieskolan var detta ingenting som den funktionshindrade eleven kunde ta till sig 
eftersom övriga klasskamrater inte ville sitta i diskussionsgrupp tillsammans med den 
funktionshindrade eleven. Att klasskamraterna inte ville sitta tillsammans med den 
funktionshindrade eleven var ingenting som undanhöll och detta underlättar inte försöket att 
anpassa den funktionshindrade eleven i ett socialt sammanhang. Situationen strider mot den 
Värdegrund som skolan ska förmedla till alla elever och som bygger på: 
 
”Att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, 
samt solidaritet med svaga och utsatta är det värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse 
med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humansim sker detta genom individens fostran 
till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande”. 
 
Informanten uttryckte ytterligare ett problem som gymnasieskolan upplever och det är att 
eleven med funktionshinder inte uttrycker några tankar eller känslor i undervisningen, enligt 
Riksföreningen Autism (2007) är detta beteende vanligt hos personer med funktionshinder 
med autism och Aspergers syndrom. 
 
”Normalt för personer med de aktuella funktionshindren, personer med Autism och Aspergers syndrom har 
många olika beteendemönster och att deras förmåga att umgås och ingå i socialt samspel med andra personer är 
mycket nedsatt. Personer som har Aspergers syndrom och Autism kan ha mycket svårt att förstå innebörden av 
känslouttryck, outtalade önskemål och underliggande budskap.” 
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6. Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
   Att skicka ut frågeformulär till informanterna fungerade som förväntat väl då svaren som 
informanterna lämnade var entydiga. Användningen av öppna frågor bidrog till vetskap om 
hur informanterna undervisade utifrån yrkeserfarenhet till deras åsikter om 
integreringsmetoder. Att undersöka två skolformer och tre undervisningsformer gav studien 
ett bredare spektrum samtidigt som större kunskap om hur varierande arbetet kan ske mellan 
olika skolor.  
    Observationerna var välplanerade och ett observationsschema användes för att kunna föra 
protokoll över lärarens undervisningsmetoder och de funktionshindrade elevernas respons på 
undervisningssättet och materialet. Det enda negativa som kan tänkas vara är att jag känner 
några av mina informanter sedan tidigare och att observationerna skedde helt i samråd med 
informanterna som var väl medveten om vad jag skulle observera och detta kan ha lett till att 
lektionen planerats mer ingående än vad den kanske vanligen skulle ha gjorts. 
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Undervisningen skiljer sig markant åt mellan särskolan och gymnasieskolan. Att sättet att 
undervisa skiljer sig åt kan ha sin grund i att de två skolformerna är uppbyggda på olika sätt 
men det kan även bero på skillnaderna mellan informanterna. 
    Särskolan inriktar sig på att ge eleverna en personlig utveckling både inom det sociala fältet 
såväl som det kunskapsmässiga.  Särskolans undervisning bygger sig på att eleverna har så få 
lärare som möjligt per klass och att eleverna i första hand ska få lära sig att bli självständiga 
kommunicerande individer genom att lära sig ta hand om sig själva och att öva på interaktion 
med andra människor.  
    Gymnasieskolans uppbyggnad är något mer strikt och inriktar sig i första hand på att 
förmedla kunskap för att eleverna ska kunna läsa vidare mot en högre utbildning. I 
gymnasieskolan är det vanligt att man har olika lärare i alla ämnen och det faller sig naturligt 
för gymnasieeleverna att byta lärare varje gång de byter ämne men för en person med 
funktionshindret Aspergers syndrom och Autism kan detta vara både ångestframkallande och 
bidra till att eleven sluter sig inne i sig själv för att på så sätt skapa trygghet i en ständigt 
omväxlande miljö.  
    På grund av osäkerheten hos många elever är det viktigt att personalen vet hur man arbetar 
med hur de olika funktionshindren kan yttra sig. Människor kan känna outtalad förvirring 
kring hur de bör bemöta och behandla en person med funktionshinder är det viktigt att man 
som lärare bortser från sina tidigare upplevelser då man träffar en ny person men 
funktionshinder. Att hålla fast vid tidigare upplevelser kan påverka hur man väljer att arbeta 
med en funktionshindrad person. Det är viktigt att ha insikten att funktionshindrade personer 
med Aspergers syndrom och autism aldrig är varandra lika då funktionshindren har många 
olika svårighetsgrader och många olika variationer.  
    I undersökningen uttryckte sig en av informanterna gällande en autistisk elevs hinder i 
skolan. Informanten uttryckte sig på följande vis angående en funktionshindrad elev med 
autism: ” Eleven pratar inte självmant med någon av de andra eleverna i klassen. Försök att 
integrera eleven i olika grupper men det har inte lett till att hon tar några egna initiativ till 
samtal med andra klasskamrater”.  
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Att eleven inte aktivt och på eget bevåg delat i sociala aktiviteter kan ses som en stor nackdel 
för både eleven och läraren eleven utvecklar inte sociala färdigheter och läraren kan   inte 
kommunicera med eleven gällande svårigheter då eleven själv väljer att inte tala. Den rådande 
situationen är ett hinder i elevens undervisning och man bör kanske överväga att omintegrera 
eleven via lokalintegrering (ERC) som finns tillgänglig på skolan sedan tidigare och vars 
arbetssätt grundar sig på att anpassa sig efter elevens behov. ”ERC anser att individintegrering 
är bra för dem som klarar av att följa undervisningen i vanlig klass men ERC förespråkar 
möjligheten att ha en bas i en specialklass eftersom elever med funktionshinder kräver mycket 
struktur och tydliggörande i undervisningen”.  
    Informantens uttryck gällande den autistiske elevens förmågor kan tolkas som okunskap 
inom området funktionshinder och det är därför viktigt att poängtera att osäkerheten inte 
endast finns hos elever med funktionshinder utan även hos de lärare som undervisar dem. 
Östman (2001) poängterar att man bör visa intresse i eleven och dess situation och att lär 
känna eleven kan minska på stressen inför hur man korrekt bemöter den elev som har 
funktionshindret Aspergers syndrom och autism och genom att utbilda personal som arbetar 
med elever som har funktionshinder minskas även där risken för osäkerhet i bemötandet av 
eleven.  
    Som tidigare nämnt ska åtgärdsprogram upprättas när man har elever med funktionshinder 
och fallet ovan har ett åtgärdsprogram som säger följande: Den funktionshindrade eleven har 
åtgärdsprogram för individuell målsättning i undervisningen. Som kortsiktiga mål har man 
satt att eleven ska bli färdig med betygen från grundskolan, långsiktigt mål att klara A 
kurserna i Svenska, Engelska och mattematik. Arbetet mot att nå målen kan exempelvis 
uppnås genom någon form av reducering inom ämnet, förlängda provtider, information inläst 
på band osv. Tyvärr presenterades dock inga alternativa metoder för hur eleven bör uppnå 
målen genom åtgärdsprogrammet. Det bör enligt Skolverket även finnas ett samarbete mellan 
hemmet och skolan dokumenterat i åtgärdsprogrammet för ett aktivt deltagande i utvecklandet 
av den autistiske elevens kunskaper och sociala färdigheter.  
    Det bör enligt Skolverket i åtgärdsprogrammet finnas riktlinjer och exempel för hur 
personer i hemmet och personal i skolan ska kunna underlätta inlärningsprocessen för eleven 
med bland annat miljö anpassningarna i klassrummet i form av tillgång till grupprum 
alternativt ett mindre privat utrymme som eleven kan söka sig till om så nödvändigt.   
    Inom gymnasieskolan finns som tidigare nämnt ERC (extra resurscenter) för elever med 
funktionshinder. ERC är en del av den handlingsplan som kommunen har, vars mål är att ge 
elever med funktionshinder det extra stöd som de behöver i undervisningen i enlighet med 
skollagen. 
    Att det i dagsläget finns en möjlighet för funktionshindrade elever att välja vilken skola och 
vilken utbildning de vill ta del av att erbjuda dem det bästa av två världar. Men med valfrihet 
kommer även ett ökat ansvar för egna studier och högre förväntningar på vad man som person 
ska klara av att prestera.  
    I frågeformuläret (bilaga 3) tillfrågades informanterna vilken integreringsmetod de fann 
mest användbar och skolorna förespråkade inte helt oväntat individintegrering av 
funktionshindrade elever. Detta förefaller helt naturligt då det troligtvis är lättare att ta hand 
om en elev med funktionshinder framför att ha flera elever med svårigheter i samma klass 
som kräver mera stöd och tid. 
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6.3 Egen reflektion 
 
Min egen reflektion gällande min undersökning är att alla oavsett om de har funktionshinder 
eller ej ska ha möjlighet att studera vidare på gymnasial nivå. Elever med funktionshinder 
behöver likt andra uppmärksamhet, uppmuntran och känslan av självvärde. Genom att 
anpassa skolans miljö efter de behov som funktionshindrade personer har ger man dem bättre 
förutsättningar för inlärning, någonting som jag uppmärksammat då jag genomfört 
observationer samt via samtal med de olika informanterna inom de olika skolformerna. 
    Att vara funktionshindrad innebär inte att man är på något vis är hindrad att uppnå samma 
mål som alla andra, det är vägen till målen som behöver justeras. Justeringen sker via 
förbättringar och anpassningar i skolmiljön samt utbildad personal inom området 
funktionshinder. Delar av gymnasieskolan som extra resurscenter är en bit på väg mot att 
uppfylla en skola för alla men ännu saknas resurs för att tillgodose alla funktionshindrades 
behov i skolan. Särskolan är det exempel som gymnasieskolan kan följa. Särskolan är en plats 
där elever med funktionshinder inte behöver känna sig annorlunda på grund av sina 
funktionsnedsättningar. Om särskolan integrerades in i gymnasieskolan via lokalintegrering 
tror jag att man skulle få det bästa av två världar.  
  Att det i dagsläget finns en möjlighet för funktionshindrade elever att välja vilken skola och 
vilken utbildning de vill ta del av att erbjuda dem det bästa av två världar. Men med valfrihet 
kommer även ett ökat ansvar för egna studier och högre förväntningar på vad man som person 
ska klara av att prestera.  
    Någonting som kan underlätta för elever med funktionshinder är att införa livskunskap kan 
jämföras med att utöka den hemkunskapsundervisning som de flesta genomgått under 
högstadieutbildningen. Livskunskap innebär att elever med funktionshinder lär sig att ta hand 
om sitt framtida boende. Att lära sig att bli självständig kommer att bidra till självförtroendet 
och på så vis till den personliga utvecklingen 
    Jag anser att ansvaret att fostra morgondagens medborgare vilar till stor del på skolans 
axlar. I att fostra elever till rättskaffens medborgare ingår det att man i enlighet med 
värdegrunden lär dem tolerans, förstående och empati likväl som att förmedla kunskap och ge 
eleverna en grund att bygga sin framtid på.  
    En del av det ansvar som skolan axlat är att undervisa elever som har funktionshinder med 
allt vad det innebär. Även om skolan sakta men säkert arbetar för att uppnå målet med en 
skola för alla är det fortfarande viktigt att de i den processen inte glömmer bort att uppskatta 
och värdesätta individuell variation hos eleverna. 
    En skola för alla är en utopi som man måste arbeta hårt för att uppnå, att endast bidra till ett 
mångfald bland eleverna är att befinna sig långt ifrån det egentliga målet som är att alla ska 
bära med sig lika kunskap och förutsättningar när de lämnar skolan för att på det kunna bygga 
sig en framtid.  
    Att elever har möjligheten att välja vilken skolform de vill deltaga i är att erbjuda dem det 
bästa av två världar men när man erbjuder dem detta bör man även vara medveten om att 
elever med funktionshinder kräver mycket arbete och stöd i all form av undervisning och först 
när skolan börjar anpassa sig efter alla de behov som elever med funktionshinder har är de en 
bit på vägen mot att uppfylla målet med en skola för alla. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            21 



  

 
 
Nya forskningsfrågor 
 
* Vilka förändringar bör ske i gymnasieskolan för att nå målet med att skapa en skola för alla? 
* Vilken integreringsform gynnar elever med funktionshinder bäst? 
* Vilken integreringsform finner lärare som den mest gynnsamma? 
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 

 
Hej mitt namn är Margareta Ekman och jag jobbar med ett examensarbete i pedagogik på 
Mälardalens högskola i Eskilstuna. Jag har valt att undersöka hur den vanliga gymnasieskola 
kan tillgodose de behov som elever med Aspergers syndrom och autism har i undervisningen. 
Det är viktigt att undersöka om gymnasieskolan uppfyller de krav som ställs i skollagen, Lpf 
94 och den egna handlingsplanen för elever i behov av särskilt stöd. Jag har valt dig som 
informant då jag är medveten om att du har elever i någon av dina klasser som lever med 
funktionshinder. Jag önskar att få genomföra en intervju med dig som baserar sig på hur du 
arbetar med elever med behov av särskilt stöd. All information som du väljer att dela med dig 
av kommer att behandlas som konfidentiell och ditt deltagande är frivilligt, om du väljer att 
delta i mitt examensarbete som informant kan du välja att avbryta när hälst du önskar.  Om du 
skulle avbryta din medverkan kommer inte något av det material som du gett mig att 
publiceras. Vid önskat deltagande kontakta mig via angiven adress nedan, jag lämnar även 
min handledares mail adress. 
 
Tack för din tid. 
 
 
Med vänligaste hälsningar  
Margareta Ekman, lärarstudent. 
 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Men03020@student.mdh.se 
 
Handledares kontaktuppgifter: 
 
Margareta.sandstrom.kjellin@mdh.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Bilaga 2 
 
Observationsschema  
 
1. Hur många gånger kontrollerar läraren att klassen förstår (och att eleven med 
funktionshinder förstår) lektionens innehåll? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
2. Hur många gånger använder läraren språkliga förklaringar som inte är konkreta? (ex) 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Hur många gånger använder läraren språkliga förklaringar som är konkreta? (ex) 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Finns det tecken på att eleverna med funktionshinder inte förstår undervisningen? (ex) 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Finns det tecken på att eleverna med funktionshinder förstår undervisningen? (ex) 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Bilaga 3 
 
*Funktionshinder är den benämning som jag använder mig av när jag syftar till personer som 

har asperger syndrom eller autism. 

 
1. Vad anser du om att man integrerar barn med funktionshinder som asperger syndrom och 
autism i ordinarie undervisning i gymnasieskolan? (bra/dåligt motivera) 
 
 
 
2. Om ja på frågan vilken integreringsteknik finner du som mest användbar? 
(individuell d.v.s. en person med funktionshinder i en klass med ”ordinarie elever”, grupp att 
man integrerar flera elever med funktionshinder i samma klass, lokal d.v.s. att man har hela 
klasser med elever som har funktionshinder eller omvänd integrering som innebär att man 
sätter en ”vanlig” elev i en klass med elever som har funktionshinder) 
 
 
3. Anser du att man bör ha individuell målsättning för barn med funktionshinder då de kan ha 
svårigheter med att möta de mål som finns i nationella och lokala styrdokument? 
 
 
 
 
4. Vilken form av stödåtgärder anser du att man bör ge till ett barn med funktionshinder? 
 
 
 
 5. Har du blivit utbildad av skolan eller tagit eget initiativ i att lära dig om elevernas 
funktionshinder och hur det kan yttra sig? 
 
 
 
6. Hur planerar du dina lektioner utifrån dina elevers svagheter? (exempelvis kommunikations 
svårigheter, har du ljud och rörelse inlärning?) 
 
 
 
7. Vad anser du vara det största problemet med att undervisa elever med funktionshinder som 
autism och asperger syndrom? 
 
 
 
 
Tack för ert deltagande och er tid! 
 
 
 
 



  

 
 
Bilaga 4 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Margareta Ekman och jag skriver ett examensarbete i pedagogik på 
Mälardalenshögskola i Eskilstuna. Jag arbetar med en undersökning som baserar sig på att 
observera skillnader som finns inom särskolan och gymnasieskolan gällande undervisningen 
av elever med Aspergers syndrom och Autism. Jag vill med min undersökning ta reda på om 
gymnasieskolan har beredskap för att undervisa elever med Aspergers syndrom och Autism. 
Anledningen till att ni får detta brev är för att jag måste ha ert tillstånd för att observera ert 
barn. Vid observationen uppfyller jag konfidentialitetskravet vilket innebär att den 
information som jag tillhandahållit under observationen inte kan spåras tillbaka till en enskild 
individ. Vid eventuella frågor var god kontakta mig via nedanstående mail adress. 
 

Jag godkänner härmed deltagandet vid observation för examensarbete i pedagogik. 

 

Namnunderskrift______________________________________________________________

Namnförtydligande____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 

 

 

Margareta Ekman 

Riktargatan 44a 

64433 

Torshälla 
 
 


