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Sammanfattning 	

Elever med autism kan utmana läraren att finna rätt stöd för att eleverna ska utveckla sin 

skriftliga förmåga. Skrivande ställer krav på många förmågor som elever med autism kan ha 

svårigheter med. Syftet med vårt arbete var att finna goda exempel på hur några lärare arbetar 

med elever med autism som visar svårigheter med skriftlig framställning, samt hur några 

elever uppfattar det stöd de får. Vi använde oss av två fältstudier där vi observerade 

undervisningen samt intervjuade tre elever och fem lärare och resultaten tolkades genom det 

salutogena perspektivet och dilemmaperspektivet. Resultatet visade att lärarna använde flera 

olika former av stöd utifrån varje elevs individuella behov. Lärarna lade tid på att skapa eget 

material, erbjöd olika sätt för eleven att visa sina skriftliga förmågor samt såg till att 

uppgifterna var tydliga, strukturerade och begripliga. Eleverna visade att de var nöjda med det 

stöd de fick och kände att de utvecklat sina skrivkunskaper. Vi såg att undervisningen 

handlade om mycket mer än att nå kunskapsmålen, lärarna lade även fokus på vilken form av 

skrivande eleverna kommer behöva i samhället samt att de fick med sig stöd de kunde 

använda även efter de slutat skolan. 	

Nyckelord: autism, skriftlig framställning, stöd, undervisning i skrivande	
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1. Inledning	
En lärare möter många elever under sin yrkeskarriär, möten som ibland kan utmana läraren i 

dennes tänk kring undervisning. När något som tidigare lyckats inte längre ger förväntat 

resultat, måste läraren testa både en och två andra möjligheter. 	

Elever med autism är en grupp som kan utmana lärarens pedagogiska tänk om hen inte 

har stor erfarenhet av att jobba med de eleverna sedan tidigare. Utmaningen ligger i att hitta rätt 

arbetssätt för att utveckla elevens kunskaper, samt för att eleven ska få möjlighet att visa vad 

hen kan. Skriftlig framställning lyfts fram på ett flertal ställen i skolans läroplan idag och är det 

primära sättet att demonstrera kunskap i skolan (Pennington & Delano, 2012). När en elev har 

svårigheter med skrivande, ger det inte bara en begränsning för akademisk framgång. 

Kommunikationen och möjligheter till anställning påverkas också (Dockrell, Ricketts, 

Charman & Lindsay, 2014). 	

Skrivande kan också ses som en social händelse mellan skribenten och publiken. För att 

interaktionen mellan dem ska fungera, krävs det att skribenten har en medvetenhet om andra 

personers perspektiv (Pennington & Delano, 2012). En annan aspekt av skrivande är att vara 

medveten om kontexten till skrivuppgiften och läsaren, något som ställer krav på skribentens 

pragmatiska förmågor. Den sociala aspekten av skrivande kan tänkas leda till att de elever som 

har svårt med social kommunikation också har svårt för textproduktion (Baixauli, Colomer, 

Roselló & Miranda, 2016; Dockrell et al., 2014). 	

Vad Skolinspektionen (2012) såg i sin granskning var att det fanns en vilja bland 

pedagoger att hitta arbetssätt som hjälper elever med autism, men att de saknade kompetensen 

att möta de elevernas behov. Den bristen på kompetens var något som även eleverna och deras 

vårdnadshavare kände av. Kalla fakta (2018) visade i sitt avsnitt ”De osynliga barnen” hur brist 

på kompetens bland pedagoger avseende att möta elever inom neuropsykiatriska 

funktionsvariationer, kan leda till att eleverna blir hemmasittare och inte går till skolan alls.   	

Syftet med vårt arbete var att finna goda exempel på hur några lärare arbetar med elever 

med autism som visar svårigheter med skriftlig framställning, samt hur några elever uppfattar 

det stöd de får. Vi vill med denna studie få fram ny kunskap som kan bidra till att fler pedagoger 

finner stöd när de planerar och genomför sin undervisning gällande skriftlig framställning. 

Arbetet har vi fördelat jämnt mellan oss.	
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt arbete var att finna goda exempel på hur några lärare arbetar med elever med 

autism som visar svårigheter med skriftlig framställning, samt hur några elever uppfattar det 

stöd de får.	Vi använder oss av följande frågeställningar:	

- Hur jobbar några lärare med elever med autism för att stötta deras skriftliga förmåga? 	

- Hur upplever några elever med autism det stöd de får i skriftlig framställning? 	

 

2. Bakgrund	

Först i detta kapitel ger vi en beskrivning av autism och kopplar det till kraven för skriftlig 

framställning i undervisningen. Sedan presenterar vi vår teoretiska utgångspunkt och tidigare 

forskning. Avsnittet 2.1 är delvis utdrag från tidigare arbete (Jonsén, 2018). 	

	

2.1 Högfungerande autism	

I litteraturen nämns både högfungerande autism och Asperger syndrom. Båda diagnoserna ingår 

i autismspektrumet och visar liknande svårighetsområden, men skillnaden mellan dem är att för 

att få Asperger syndrom som diagnos, ska personen inte ha haft en försening i språket före tre 

års ålder (Brown & Klein, 2011). Om det funnits en språkförsening blir diagnosen istället 

högfungerande autism. Elever med högfungerande autism erbjuder en unik utmaning i 

klassrummet. De eleverna kan ena stunden förvåna sina lärare med avancerade svar för att sedan 

misslyckas på lektionerna (Delano, 2007a).	

Högfungerande autism kan ge olika nivåer av svårigheter inom särskilt tre områden; 

Theory of mind, central koherens och exekutiva funktioner. Carlsson (2018) beskriver Theory 

of mind som ”förmågan att förstå mentala tillstånd hos andra” (s.14). Det här området påverkar 

elevens sociala förmåga och i senare led även skriftlig förmåga. Inom skrivande får eleven svårt 

att skriva om känslor och tankar samt att ta läsarens perspektiv och då anpassa sitt innehåll 

därefter (Asaro-Saddler, Kristie & Bak, 2014; Brown & Klein, 2011). 	

Central koherens är en kognitiv strategi som innebär både sökning och tolkning av 

information från omvärlden. För elevens skriftliga förmågor innebär en svag central koherens 

att de fokuserar mer på detaljer och inte sammanhanget, vilket är vanligt bland elever med 

högfungerande autism (Carlsson, 2018).                       	
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De exekutiva förmågorna kan ses som en samordnare av olika funktioner som planering, 

impulskontroll, flexibilitet och arbetsminne. Om eleven har svårigheter med de exekutiva 

förmågorna, påverkar det skrivandet genom att eleven har svårt att dels planera sin text, dels att 

integrera tidigare inlärd kunskap med ny (Carlsson, 2018; Mäkinen, Loukusa, Leinonen, 

Moilanen, Ebeling & Kunnari, 2014). 	

Hardy (2015) skriver att sociala svårigheter kan visa sig genom att elever med autism inte 

kan se lyssnarens behov, eller att förstå turtagning i samtal. De eleverna kan också ha svårt att 

förstå verbal och ickeverbal kommunikation, ansiktsuttryck kan vara svåra att tolka och att själv 

använda på ett passande sätt. Något som är utmärkande för många elever med autism är att de 

undviker ögonkontakt, vissa kan istället använda en periferi-blick där de inte fokuserar blicken 

mot den som talar utan strax vid sidan av.  	

Sensorisk överkänslighet är också vanligt hos dessa elever (Carlsson, 2018). Ljud, ljus 

och lukt kan upplevas som obehagligt och bli distraherande och energikrävande. Ett annat 

vanligt förekommande problem är att elever med autism har svårt att använda två sinnen 

samtidigt, som att både lyssna och se på en person som talar.	

Förmågan att skriva för hand kan ses vara automatiserad när eleven är åtta år. Den 

förmågan är viktig för att kunna delta i klassrummet och påverkar även eleven psykologiskt, 

som självförtroendet. Finmotoriska svårigheter är vanligt bland elever med autism och i 

finmotorik ingår att skriva för hand (Grace, Rinehart, Enticott & Johnson, 2017). 	

	

2.2 Teoretisk utgångspunkt	

I vår studie använder vi oss av det salutogena perspektivet och dilemmaperspektivet. Känslan 

av sammanhang, meningsfullhet och begriplighet är viktiga utgångspunkter för arbetet med alla 

skolans elever och i synnerhet för elever med autism. Vi valde även att lägga till 

dilemmaperspektivet, som belyser det komplicerade och utmanande arbetet som följer 

undervisningen av denna elevgrupp. Nedan följer närmare beskrivningar av de två 

perspektiven. 	

	

2.2.1 Salutogena perspektivet 	

Hanson (2010) belyser det Salutogena perspektivet som utvecklades av en forskare och 

medicinsk sociolog vid namn Aaron Antonovsky. Det salutogena perspektivet grundar sig i ett 

hälsofrämjande synsätt; att se människan som en intressant, lärande och kompetent varelse är 
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en självklarhet. Inom det salutogena perspektivet tas alla individens resurser tillvara och utgår 

från det som fungerar och som eleven känner sig stolt över. Avstampet utgår från det som eleven 

redan kan och det som är positivt vilket gör att eleven känner en känsla av framgång vilket är 

nödvändigt för att hen ska både orka och vilja anstränga sig för att nå upp till nya mål. 

Antonovskys mest kända teori är Sense of coherence, på svenska översatt till KASAM, känslan 

av sammanhang och den ger mest tyngd tillsammans med det salutogena synsättet. När eleven 

förstår och begriper sammanhanget som hen befinner sig i, när uppgifterna känns meningsfulla 

och begripliga samt när eleven kan hantera situationen som hen själv önskar kan man prata om 

KASAM. När eleven känner en meningsfullhet och en begriplighet tillsammans med att läraren 

utgår från det som eleven redan kan, leder det till ökad motivation för skolarbetet.  

	

2.2.2 Dilemmaperspektivet	

Nilholm (2007) belyser dilemmaperspektivet och dess komplexitet som ett helt annat 

perspektiv jämfört med de två tidigaste perspektiven, kompensatoriska och det kritiska 

perspektivet. Inom det kompensatoriska synsättet som ibland kallas för bristperspektivet anser 

man att det är eleven som är bärare av sitt problem och det kan kompenseras exempelvis genom 

specialpedagogiskt stöd. Används det kritiska perspektivet flyttas problemet bort från eleven 

och det är i omgivningen, relationen mellan eleven och problemen beror på att skolan inte 

förmår att genomföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.  	

Det perspektiv vi har valt att använda oss av i vår studie saknar dock en bra lösning på de 

problem och svårigheter som elever stöter på i skolans arena. Detta perspektiv belyser 

dilemman istället för problem, men motsättningar gör att det inte finns någon bra lösning på 

dessa olika dilemman. När vi använder dilemmaperspektivet kan ett dilemma ses från olika 

håll. Ett problem kan vändas och vridas på och det finns sällan ett enkelt och rakt svar på hur 

ett dilemma ska lösas på bästa sätt. 	

	

2.3 Styrdokument och Skolinspektionen	

I skollagen, kapitel 3 paragraf 2, står “Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt 

att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så 

långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser” (SFS 2010:800). 	

Skolinspektionen (2012) visade att anpassningar som gjordes var mer generaliserande 

utifrån elevernas diagnos, än individanpassade efter behov, något som även eleverna antydde i 
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sina svar. Skolinspektionen såg också att en vanlig anpassning för dessa elever var att placera 

dem i särskild undervisningsgrupp. Skolverket (2016) fann dock i sin studie att huvudmännen 

uppger att de arbetar för en mer inkluderande lärmiljö genom att minska antal elever i särskild 

undervisningsgrupp. Det leder till att fler elever placeras i ordinarie klass och att läraren då 

behöver anpassa sin undervisning, något som inte alltid sker. 	

Skolverket (2009) belyser i sin rapport skolsituationen för elever med diagnosen Asperger 

syndrom och fokuserar på hur skolan möter dem i sin kunskapsutveckling. I studien ingick både 

kommunala skolor samt specialskolor med enbart elever med autism. En skillnad de såg var att 

specialskolorna arbetade mer för att utveckla elevernas sociala- och samarbetsförmågor inom 

gruppen, något många elever med autism har svårigheter med. I undersökningen gjord av 

Autism- och Aspergerförbundet (2016) var social träning något vårdnadshavare efterfrågade. 

Framgångsfaktorer som nämndes i Skolverkets rapport (2009) var att elever med autism 

behöver tydlighet, struktur, och förberedelse. 	

Skolinspektionen (2012) genomförde en granskning av fyra skolor där arbetet med elever 

med autism undersöktes, med fokus på om stödet de fick var anpassat utifrån deras behov. I 

resultatet visar de att personalen vill stötta eleverna, men saknar ibland den teoretiska 

kompetensen för att möta elevernas behov. Bristen på kompetens framkommer också i en 

webbundersökning gjord av Autism- och Aspergerförbundet (2016) där vårdnadshavare 

framhävde detta som en oro. 	

Vid bedömning av elever skrivförmåga kan vissa kunskapskrav behöva bortses ifrån om 

eleven har en funktionsnedsättning. Nedanstående text är vad som står i Skollagen om 

undantagsbestämmelsen: 	

	
Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 	
20 §§ bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska 	
ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. Med särskilda skäl avses 	
funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden 	
som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att 	
eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav (SFS 2010:800).	

	

2.4 Tidigare forskning	

Under senare år har flera forskare uppmärksammat behovet av att erbjuda elever med autism 

en bättre utbildning. Carlsson (2018) genomförde en studie kring ett kommunövergripande 
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projekt som hade syftet att genomföra en kompetensutveckling för samtliga pedagoger, där 

funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd (AST) stod i fokus. En av de 

framgångsfaktorer som finns beskrivna i studien är samsyn bland pedagogerna, grundad på en 

ökad kompetens kring elever med autism. Det som framgick bland informanterna var att det 

var lättare att genomföra konstruktiva samtal kring arbetet med eleverna inom AST, när 

samtliga pedagoger fått kompetensutvecklingen. 	

Göran Svanelid (2011) har granskat grundskolans alla kursplaner och upptäckt att det är 

fem förmågor som ständigt återkommer i samtliga kursplaner och att det är dessa förmågor som 

ska utvecklas hos samtliga elever samt ligga till grund för bedömningen. De förmågor som 

eleverna ska utveckla genom hela grundskolans alla år är, analysförmågan, kommunikativa 

förmågan, metakognitiva förmågan, förmågan att hantera information samt begreppslig 

förmåga. Svanelid belyser i sin artikel att det är dessa förmågor som lärare ska fokusera på när 

de planerar sin undervisning, gör bedömningar och skriver individuella utvecklingsplaner. Han 

visar också att just de här områdena är något som många elever med autism upplever svårigheter 

med, i olika grad. Informanterna i Carlssons (2018) studie beskriver LGR11 som mindre human 

för elever med autism än den tidigare Lpo-94. De upplever att LGR11 ställer högre krav på 

förmågor och trots undantagsbestämmelsen kan det vara svårt att få igenom alla elever till ett 

godkänt betyg. 	

Asaro-Saddler, Arcidiacono och Morris Deyoe (2017) genomförde en studie där de 

observerade och intervjuade två lärare som undervisade elever med autism i skrivande. Deras 

syfte var att få goda exempel på strategier att använda i undervisningen, dessutom kopplade 

författarna de observerade strategierna till tidigare forskning i skrivundervisning för alla elever 

som visar skrivsvårigheter. Vid analysen av observationerna såg forskarna olika teman av 

strategier som lärarna använde sig av. Scaffolding var återkommande där läraren hjälper eleven 

komma framåt i sitt arbete genom att ställa frågor där svaren formade texten. Frågorna skulle 

även hjälpa eleverna utveckla sina tankar och fylla ut sin text. Även i Tjernbergs avhandling 

(2013) lyfts scaffolding som en positiv strategi för att hjälpa eleverna framåt i deras 

skrivutveckling. Tjernberg belyser att scaffolding handlar om att balansera uppgiften så den 

ligger precis på gränsen av vad eleven själv tror att hen klarar av. Tydlighet och att läraren 

modellerar skrivprocessen i konkreta och tydliga steg är oerhört viktigt för eleverna. 	

Asaro-Saddler et al. (2017) belyste även att visuellt stöd fanns i olika former, som 

exempelvis att eleverna inte själva skulle behöva komma på alternativ till frågor som ”Vad 

tycker du om att göra på vintern?” där bilderna fungerade som stöd för att ge förslag på 

vinteraktiviteter. Modellering i form av färdiga texter där eleverna fick diskutera texternas 
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upplägg och interpunktion användes för de äldre eleverna. Något som samtliga elever fick 

använda i skrivandet var teknologi, främst iPads. De båda lärarna förespråkade att låta eleverna 

redovisa skrivande i olika former, som att skriva för hand eller diktera. Detta kunde ske i hela 

texter, men också där eleven började skriva och läraren avslutade texten medan eleven 

dikterade. Många av ovanstående strategier har i forskning visats vara framgångsrika för elever 

med svårigheter i skriftlig framställning. När det kommer till skrivande och elever med autism, 

kan vissa elever behöva stöttning upp till vuxen ålder. Deras utvecklingsnivå i skrivande kan 

vara lägre än vad som förväntas i deras ålder. Här ansåg forskarna att det var viktigt att kartlägga 

deras nivå i skrivande och utgå därifrån. När läraren hittat rätt nivå ska hen utmana eleverna att 

engagera sig i skrivuppgifter som ska vara anpassade till elevens styrkor, svagheter, nivå och 

intresse. 	

Alexandersson (2014) gjorde en fallstudie om hur skolan möter elever med autism. 

Studien visade att eleverna blev hjälpta av att få möjlighet till att arbeta i enskilt rum 

tillsammans med en assistent. Detta skapade ett lugn hos eleven då möjligheten till avskärmning 

underlättade att kunna koncentrera sig på uppgiften. Observationerna visade att assistenten 

alltid låg steget före och förberedde eleven på hur lång tid det var kvar till rasten och vad eleven 

skulle göra sen, för att ta bort stress och frustration hos eleven. Assistenten berättade att hen 

trodde att eleven var i ännu större behov av tydlighet och struktur än vad klassläraren hade 

möjlighet att ge. Andra stödåtgärder som kom fram i studien var att de arbetade med att ge 

förförståelse inför nytt arbetsområde och att visualisera uppgifter för att göra dem mer tydliga 

och konkreta. Sist nämndes också att komma ihåg detaljer som vilken penna eleven föredrar att 

skriva med samt att de kan behöva större papper att skriva på så bokstäverna inte blev för små 

och krångliga för dem. 	

Maxwell, Weill och Damico (2017) noterade i sin studie att när kraven blev för höga eller 

när energin hos en elev minskade, använde eleven sig av olika undanflykter för att slippa skriva, 

som att prata mycket eller flytta sig längre bort från de andra. Något som motiverade eleven 

extra till att skriva, var när det fanns ett tydligt syfte med uppgiften. I det här fallet var det att 

berättelsen han skrev skulle läsas upp och när eleven såg att klasskamraterna tyckte om en av 

hans texter, ville han genast skriva fler. Vikten av elevernas motivation noterades också av 

Alexandersson (2017) som tillade att saknas motivationen blir det väldigt lite eller ingenting 

gjort för eleven. Även Asaro-Saddler et al. (2017) såg i sin studie att det var viktigt för lärarna 

att skrivtillfällena kändes meningsfulla för eleven. Lärarna där tog vara på vad eleverna pratade 

om och skapade skrivuppgifter av det, men det var även uppgifter som visade på skrivandets 

användning i vardagen, som att skriva tackkort.	
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När det kommer till forskning om elever i behov av särskilt stöd görs det oftast utifrån 

lärarnas perspektiv istället för att utgå från elevernas egna upplevelser. Med detta som bakgrund 

fick ett flertal forskare på Irland ingå i ett fyraårigt forskningsprojekt där syftet var att undersöka 

hur elever i behov av särskilt stöd upplever att de var accepterade av vuxna och kamrater (Rose 

& Shevlin, 2017). I studien fann forskarna att många elever upplevde det positivt att få arbeta i 

en mindre grupp. Eleverna lyfte vid intervjuerna att de i mindre grupper kunde få ett 

förtydligande av genomgångar, kunna jobba ikapp med uppgifter samt att de vågade prata mer. 

Bolic Baric (2016) fann i sin avhandling att mindre grupper inte alltid är det stöd som föredras. 

I hennes studie där hon intervjuade unga vuxna med diagnoserna Aspergers syndrom eller 

ADHD om deras skolgång, berättade informanterna att de ofta fick arbeta i mindre grupp under 

sin skoltid, men att de inte såg hur det hjälpte dem i deras utveckling. Däremot framkom andra 

stödåtgärder som eleverna ansåg som positivt. Det var när de hade fått möjligheten till 

varierande undervisningssätt, att lärarna hade utgått från hur eleverna mest effektivt lär sig ny 

kunskap. Andra former av stöd som eleverna lyfte fram som gynnsamt var individualiserade 

scheman, att dela upp arbetet i mindre delar och tekniska hjälpmedel.	

Rose och Shevlin (2017) hade sett att tidigare forskning visat att elever inom 

autismspektrat kände sig obekväma med stora skolbyggnader, för hög press gällande 

arbetsbelastning på skoluppgifter och sociala svårigheter. Forskningsprojektet visade också att 

på grund av all hjälp och stöttning som eleverna fick av lärarna kunde de klara sin skolgång. 

De belyste även vikten av att kunna avgränsa sig och klara sig med det stöd som lärarna hade 

gett dem. När eleverna känner en genuin tillhörighet som bottnar i positiva relationer med både 

kamrater men framförallt med de vuxna leder det till att de klarar av skolsituationen bättre.	

 

3. Metod 

3.1 Metodval	
Vår studie bygger på en kvalitativ forskningsansats eftersom studiens mål är att få fram 

nyanserade beskrivningar av hur lärare arbetar med skriftlig framställning samt hur elever med 

autism upplever det stöd de får (Fejes & Thornberg, 2015). Creswell (2013) förespråkar en 

kvalitativ studie när forskaren vill belysa respondenternas åsikter och synpunkter. Vidare 

skriver Bryman (2011) att det är respondenternas upplevelser som är tyngdpunkten och 

utgångspunkten i en kvalitativ studie och inte forskarens. Creswell (2013) belyser olika slags 

kännetecken av vad en kvalitativ forskning bör innehålla. Bland annat kännetecknas en 
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kvalitativ forskning av att forskaren samlar in dataunderlaget i den miljö som det studerade 

problemet uppstår. Forskaren beger sig till den plats där deltagarna befinner sig och studerar 

fenomenet eller problemet med egna ögon för att se hur deltagarna beter sig i den kontext som 

de normalt är i. 	

Vi använde oss av en fallstudie där vi besökte två skolor vid ett tillfälle vid varje skola 

och observerade pedagogiken lärarna använde och intervjuade elever om deras upplevelser av 

stöd. Efter elevintervjuerna följde vi upp med lärarintervjuer. En fallstudie innebär att studera 

verkligt liv och samla detaljerade och ingående data från olika former av källor (Creswell & 

Poth, 2017). Bryman (2011) skriver också om fallstudie som en studie där man ser till 

komplexiteten och den specifika natur av fallet som studeras. Att arbeta med elever med autism 

är i många fall komplext och i studien var vårt mål att finna goda exempel på hur arbetet kan 

se ut. Eftersom vi gjorde urval av skolor baserat på skolans inriktning (elever med autism), 

faller det inom fallstudie för ett specifikt fall. 	

	

3.2 Urval	

I vår studie deltog fem lärare och sex elever. När vi gjorde urval av skolor att besöka, sökte vi 

efter skolor som är anpassade för elever med autism. Vi valde ut tre skolor i två olika kommuner 

som vi kontaktade via mail och bifogade vårt missivbrev (bilaga 1). Två av skolorna tackade ja 

till att delta i studien. Då vi valde skolor med direkt relevans till vårt forskningssyfte, använde 

vi oss i studien av ett målstyrt urval (Bryman, 2011).  	

Då syftet med vårt arbete var att finna goda exempel på hur några lärare arbetar med 

elever med autism som visar svårigheter med skriftlig framställning, samt hur några elever 

uppfattar det stöd de får, föll det sig naturligt att kontakta skolor som har särskilda 

undervisningsgrupper för elever med autism. Bryman (2011) belyser att när en forskare 

använder sig av ett målinriktat urval har forskaren forskningsmålen i tanke när respondenterna 

väljs ut. Eftersom vi använde oss av en kvalitativ studie ville vi få fram ett resultat som går på 

djupet. 	

Arbetslagen på de två olika skolorna fick i uppdrag att välja ut en lärare och en elevgrupp 

som vi kunde observera. I den elevgruppen blev eleverna tillfrågade av sin lärare om de kunde 

tänka sig att bli intervjuade. De elever som visade intresse fick se frågorna i förväg och vissa 

gick igenom dem med läraren. Övriga lärare i arbetslaget blev tillfrågade om de var intresserade 

av att ställa upp på intervju. 	
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Vid första besöket deltog två lärare och fem elever, vid det andra deltog tre lärare och en 

elev. Eleverna var mellan 15-18 år och hade en autismdiagnos. Tre av de sex eleverna valde att 

även delta i intervjuer. Ytterligare en elev skulle ha deltagit på intervju, men var sjuk vid 

tillfället vi besökte skolan. 	

	

3.3 Datainsamlingsmetoder	

Vi använde oss av observation som vi följde upp med intervjuer av både elever och lärare. 

Forskare har använt sig av observationer i århundraden och denna datainsamlingsmetod anses 

vara en av beteendevetenskapens viktigaste forskningsmetoder. Denna forskningsmetod är 

pålitlig genom att observationer inte belyser det som deltagarna säger att de gör eller vad de har 

för avsikt att göra. Observationer bygger på vad som faktiskt sker i en kontext och observatören 

bör hålla sig objektiv, men det finns alltid en risk att observatören förhåller sig subjektiv. En 

annan fördel med observationer är att det inte spelar någon roll vilken förmåga deltagarna har 

att delge information. Även kroppsuttryck, miner och gester kan fångas upp av forskaren, något 

som inte hade kunnat fångats vid exempelvis en telefonintervju (Hammar Chiriac & Einarsson, 

2013). 	

Fördelen med kvalitativa intervjuer är att intervjuaren kan ställa följdfrågor och bör vara 

flexibel och följsam under intervjun. Vi strävade efter att få fylliga och detaljerade svar, något 

som forskaren strävar efter vid kvalitativa intervjuer. Gällande kvalitativa intervjuer läggs fokus 

och  tyngd på den intervjuades egna synsätt och uppfattningar om det område som ska 

undersökas (Bryman, 2011).	

	

3.4 Genomförande	

Före vårt besök var eleverna väl förberedda på vad som skulle ske. Vi såg till att de förbereddes 

på hur intervjuerna skulle komma att se ut, att de var frivilliga och bad i förväg eleverna tänka 

på om de ville delta. Datainsamlingen bestod av en inledande observation med tillhörande 

fältanteckningar. Som stöd vid observationen använde vi oss av ett observationsprotokoll 

(bilaga 2) med riktlinjer för vad vi skulle fokusera på i relation till våra frågeställningar, men 

lämnade utrymme för oförutsedda faktorer. Anteckningarna fördes i en dubbellogg med 

utrymme för både händelser och våra reflektioner. Eftersom den undervisande läraren var 

medveten om studiens syfte hade läraren anpassat elevernas schema och därmed hade eleverna 

svenska och arbetade med en skrivuppgift vid vårt besök. Vi hade inte delat upp 

observationsprotokollet mellan oss utan vi utgick från våra teoretiska perspektiv under 
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observationerna och fokuserade på KASAM. Vid Storskolan höll lektionen på ungefär i 

fyrtiofem minuter medan lektionen vid Småskolan varade i cirka tjugo minuter. Efter 

observationen antecknade vi detaljer för en mer kompletterande bild av händelser och kontexten 

för observationen (Bryman, 2011). Vi använde oss av en icke-deltagande observation där vi 

förde anteckningar på avstånd (Creswell & Poth, 2017). Våra fältanteckningar var vi noggranna 

med och skrev tydligt för de blev viktiga för oss gällande att stärka vår minnesförmåga 

(Bryman, 2011). 	

I anslutning till observationen följde vi upp med intervjuer av elever och lärare. 

Elevintervjuerna genomförde vi i direkt anslutning till observationen, för att kunna använda 

konkreta exempel som stöd utifrån vad vi antecknat. Till elevintervjuerna använde vi öppna 

men mer konkreta och kortfattade frågor utan att använda oss av följdfrågor mer än att 

säkerställa att vi uppfattat eleven korrekt (se bilaga 3). Vi ville undvika att ställa frågor till 

eleverna som inte fanns med på listan från början, eftersom vissa elever läst dem i förväg som 

förberedelse. Elevintervjuerna tog ungefär tjugo minuter med varje elev. Observationen precis 

före intervjuerna gav oss och eleverna en gemensam upplevelse och vi hade sett och varit med 

om samma lektion. Innan intervjun startade förklarade vi syftet med studien. Då ögonkontakt 

kan vara jobbigt för personer med autism, använde vi oss av en teknik som Barrow och Hannah 

(2012) använde i sin studie där vi inkluderade en dator i intervjun. Fokus var på dataskärmen, 

vi antecknade och eleven fick formulera sina svar och samtidigt ha möjlighet att se dem formas. 

De dokument som skrevs under elevintervjuerna blev det material vi använde oss av vid 

analysen. Eleven styrde takten på intervjun och även längden. 	

Vid första besöket intervjuades två elever och två lärare, vid det andra besöket 

intervjuades en elev och tre lärare. Vi använde en intervjuguide (bilaga 4) för lärarintervjuerna 

(Bryman, 2011). Intervjun med den undervisande läraren från observationen var 

semistrukturerad med öppna frågor, dels baserade på tidigare forskning och dels utifrån vad vi 

noterade på observationerna.	

Vi spelade in lärarintervjuerna med mobiltelefon och diktafon. Detta gjorde att vi båda 

hade tillgång till intervjuerna, trots att vi valde att dela upp och transkribera hälften var. Den 

som inte hade transkriberat hade ändå möjligheten att lyssna på intervjun för att säkerställa att 

den andra hade transkriberat på ett korrekt sätt. Inspelningarna var även ett tillvägagångssätt 

som hjälpte att förbättra vårt minne och därmed komma ihåg viktig information som den 

intervjuade har sagt. Varje lärarintervju tog mellan fyrtiofem minuter till en timme att 

genomföra.	
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3.5 Tillförlitlighet	

Vårt mål i arbetet var inte att få en generaliserbarhet för hur man ska jobba med elever med 

autism, utan att få fram goda exempel som kan fungera som stöd när lärare utformar sin 

undervisning (Bryman, 2011). Vår uppföljande intervju med lärare och elever kan enligt 

Szklarski (2015) fungera som en verifiering av tidigare insamlat material från observationen. 

Vid intervjuerna använde vi öppna frågor som gav stor frihet för den intervjuade att forma sina 

svar på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Vid intervjun med eleverna skedde bekräftelse under 

intervjuns gång, då eleven såg sina svar formuleras och vi ställde kontrollfrågor för att se till 

att vi förstått hen rätt.                   	

När vi analyserade datan lästes den igenom flera gånger för att vi skulle vara väl förtrogna 

med materialet. Under läsningen försökte vi se olika infallsvinklar och reflekterade självkritiskt 

över de slutsatser vi kom fram till (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015). 	

För att få högre tillförlitlighet i resultatet använde vi oss triangulering i våra 

datainsamlingsmetoder. Triangulering innebär att mer än en metod eller datakälla används vid 

studien, i vårt fall genom att använda en inledande observation som följs upp av elevintervjuer 

och lärarintervjuer. I fallstudier är triangulering vanligt förekommande (Bryman, 2011).	

 
3.6 Etiska överväganden	

Vi följde Vetenskapsrådets (2011) fyra krav på forskning i vår studie; samtyckes-, 

informations-, nyttjande- och konfidentialitetskravet. Enligt samtyckeskravet informerade vi 

om att det är frivilligt att delta och att de när som helst kunde välja att avbryta deltagandet. 

Samtliga lärare och elever gav muntliga samtycken, inga skriftliga samtycken från 

vårdnadshavare behövdes då eleverna var över 15 år gamla. För informationskravet 

informerade vi i vårt missivbrev om studiens syfte och hur studien skulle gå till. Metoder för 

intervjuerna och observationerna beskrevs också. Konfidentialitetskravet innebär att vi 

avidentifierade staden, skolan och namn på samtliga deltagare. Det material vi insamlat 

förvarades oåtkomligt för obehöriga. Sist såg vi till nyttjandekravet då det material vi insamlade 

endast användes för studiens syfte. 	

Eleverna var väl förberedda på vårt besök och hade fått instruktioner om hur intervjun 

skulle se ut innan de valde om de vill delta. De hade också möjlighet att ha med sig en trygg 

vuxen för att minska oron inför en ny situation (Barrow & Hannah, 2012; Cederborg, Hellner 

Gumpert & Larsson Abbad, 2009). I vår studie valde en av tre elever att ta med sig en vuxen 

till intervjun. 	
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3.7 Dataanalys	

Den analysmodell vi använde oss av vid analysen av intervjuerna är Giorgis analysmetod som 

enligt Szklarski (2015) är den mest kända analysmodell när forskare använder sig av 

fenomenologiska studier. Denna analysmodell lämpar sig väl när datainsamlingen omfattar en 

mindre mängd. Giorgis metodiska tillvägagångssätt sker genom sex olika steg. I steg ett 

försökte vi få en översikt över det insamlade datamaterialet. De transkriberingar som inte var 

begripliga för oss och som inte har fokus på studiens syfte plockade vi bort.  I nästa steg läste 

vi alla transkriberingar noggrant och letade efter skiftningar i meningsinnehållet. Varje ny 

meningsbärande enhet talar om något nytt om fenomenet, det vill säga hur eleverna upplevde 

det extra stöd de får och hur lärarna beskrev deras arbetssätt för att utveckla elevernas skriftliga 

förmåga. Sedan gick vi vidare och analyserade detaljerat de meningsbärande enheterna. I steg 

fyra komprimerade vi texten utan att exkludera eller förvränga något lärar- och elevsvar. Under 

nästkommande steg studerade vi beskrivningarna i intervjuerna och observationerna noggrant. 

I detta steg identifierade vi centrala teman som framkom. Vi hade inte möjlighet att verifiera 

fenomenets essens genom att besöka eleverna och lärarna en gång till och stämma av med dem 

att vi har uppfattat deras upplevelser på ett korrekt sätt. Det är någonting som forskaren gör i 

steg sex och säkrar tillförlitligheten. Däremot kunde eleverna verifiera de svar vi skrev ned på 

datorn tillsammans under intervjun (Szklarski, 2015). Vi valde det salutogena perspektivet samt 

dilemmaperspektivet när vi analyserade datan från intervjuerna. När vi analyserade datan från 

observationerna använde vi det salutogena perspektivet där vi fokuserade på KASAM. 	

	
4. Resultat och analys	

4.1 Presentation av skolorna, pedagogerna och eleverna	

Vår kvalitativa studie hade som syfte att finna goda exempel på hur några lärare arbetar med 

elever med autism som visar svårigheter med skriftlig framställning, samt hur några elever 

uppfattar det stöd de får. Vi har valt att redovisa studiens resultat utifrån olika teman som 

framkom, vilka sedan analyseras med stöd av våra valda teoretiska perspektiv. Vi kommer att 

börja denna resultatdel med att beskriva de två skolorna, lärarna och eleverna som deltog i 

denna studie, vilka samtliga har fiktiva namn.	

Storskolan är en högstadieskola som omfattar cirka 400 elever och 60 vuxna. Denna skola 

har två klasser avsedda för elever med autism. Eleverna har en egen ingång till sitt klassrum 



 18 

som ligger precis bredvid varandra. Klassrummen består av två stora rum med ett flertal fönster 

mot ena långsidan. I det största klassrummet där elever som tillhör åk 7 och 9 går finns det ett 

stort ovalt bord i mitten med plats för cirka 10-12 stycken. Längst fram fanns en 

whiteboardtavla som användes vid gemensamma genomgångar. Utmed hela klassrummet fanns 

enskilda arbetsplatser som var avgränsade med hyllor och även skärmar för de som var i behov 

av det. Alla elever hade sina egna planeringar och arbetsuppgifter vid sina platser. Längst fram 

bredvid whiteboardtavlan hängde en time-time klocka på väggen som synliggjorde hur lång tid 

det var kvar på lektionen. Det fanns ett rymligt grupprum i anslutning till detta klassrum och i 

ena änden av korridoren utanför fanns ett litet bibliotek där eleverna kunde sitta och arbeta. Det 

andra klassrummet var något mindre och där gick eleverna som tillhörde åk 8. Även detta 

klassrum hade ett grupprum i anslutning. 	

På Småskolan fanns det fyra olika skolformer. Grundskola, gymnasium, grund- och 

gymnasiesärskolan. Här fanns det plats för 38 elever mellan 12- 21 år och samtliga hade 

autismdiagnos och flera elever hade även tilläggsdiagnoser. Skolan bestod av flera olika 

byggnader och alla klasser hade egna ingångar. Skolan förespråkar små klasser med tre till fem 

elever per klass där minst två vuxna arbetade. I hallen hade eleverna egna platser för kläder och 

skor. Varje plats var uppmärkta med elevernas namn. Klassrummet var stort, rymligt och luftigt. 

Mitt i rummet fanns ett stort bord med stolar, fåtöljer och två skrivbord där personalen hade 

sina arbetsplatser. Samtliga elever hade egna studierum vilket gjorde att de kunde arbeta helt 

ostört utan att bli distraherade av yttre stimuli. I varje studierum fanns ett skrivbord, stol och 

bokhylla. I det rum som vår elev intervjuades fanns två skrivbord. På ena skrivbordet stod en 

lådhurts där läraren placerade elevens dagliga arbetsuppgifter. 	

	

Lärare Beskrivning 

Lärare 1  L1 har arbetat som lärare i 16 år. Undervisade i svenska och engelska på 
Storskolan. 

Lärare 2  L2 har arbetat som lärare i 20 år. Undervisade i matte och hemkunskap på 
Storskolan. 

Lärare 3  L3 har arbetat som lärare i 25 år. Undervisade i svenska på Småskolan. 

Lärare 4 L4 fick sin examen i januari men har arbetat som lärare i 15 år. Undervisade 
i svenska på Småskolan. 

Lärare 5 L5 har arbetat som lärare i 15 år. Undervisade i svenska på Småskolan. 
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Elev Beskrivning 

Elev 1  E1 gick på Storskolan i åk 9. 

Elev 2 E2 gick på Storskolan i åk 9. 

Elev 3  E3 gick på Småskolan, på gymnasiet. 

	

4.2 Resultat intervjuer	

Vid genomgången av data från lärar- och elevintervjuerna fann vi fyra teman de tog upp: 

beskrivning av svårigheter, låsningar, arbetsuppgifternas utformning samt stöd. Vi 

analyserade de temana var för sig utifrån det salutogena perspektivet samt 

dilemmaperspektivet. 	

	

4.2.1 Beskrivning av svårigheter	

Vår första fråga under lärarintervjuerna var hur de upptäckte att elever har svårigheter med 

skriftlig framställning. Det L1 såg som det tydligaste tecknet för att eleven har svårigheter med 

sitt skrivande, är när eleven inte kommer igång med uppgiften. Både L2 och L4 var inne på 

samma spår och L2 uttryckte det som “det är ju elever som inte vill ta pennan och då börjar 

man ju fundera direkt”. Andra tecken var enligt L2 de elever som uttrycker sig väldigt kort eller 

som visar muntliga förmågor men brister i det skriftliga. E1 beskrev att det svåraste med att 

skriva är att få ner tankarna som hen hade i huvudet på papper eller datorn. E1 berättade att 

meningarna som hen har i huvudet låter både bättre och är längre än vad hen kan skriva ner. 

Vidare upplever E1 att vissa lärare inte förstår vad som står i hens texter. 	

Fria skrivuppgifter och faktatexter menade L3 är en svårighet för elever med autism. I 

faktatexter skrivs det oftast av från källan, enligt L3 beror det på elevernas konkreta tänkande:	

	
De har ju svårt med… eftersom de tänker då konkret när de ska skriva…	
De har svårt att läsa mellan raderna, de kan ju många gånger ha svårt att 	
ja… alltid nästan se sammanhang och dra slutsatser. De tar ju det som står 	
rakt upp och ner. 	
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När vi bad E2 berätta om hur hen tyckte det var att skriva, blev svaret att det var det värsta med 

hela skolan. Själva stavningen, grammatiken och meningsbyggnaden tyckte inte E2 var svårt, 

utan det var att komma på vad hen skulle skriva. E2 skrev hellre faktatexter för det var mer 

konkret, medan att skriva berättelser var det allra värsta för hen tyckte det var svårt att fantisera 

och komma på en berättelse själv. E1 upplevde svårigheter med att skriva reportage där hen 

inte ska använda egna åsikter utan hålla sig objektiv i texten. E1 var tydlig med att vissa typer 

av texter är svårare att skriva än andra och poängterade att det är viktigt att man som elev förstår 

uppgiften som man ska arbeta med. E3 tyckte det var helt okej att skriva, men sa också att hen 

inte gör sina skoluppgifter om de inte handlar om fotboll, vilket var hens största intresse. 	

För L5 blev det ganska omgående tydligt att en elev har svårigheter med skriftlig 

framställning. Hen menade att många av deras elever är tydliga med vad de kan och signalerar 

när de inte kan. Det handlar dels om att de inte får ner något på papper, dels en användning av 

undanflykter. Olika undanflykter hen nämnde var att de började prata mycket istället för att 

arbeta, rörde sig mycket på stolen och det blev då svårt för läraren att få eleven att skriva eller 

ens hålla pennan. För L5 var det viktigt att skapa förtroende med eleven, få hen att kunna prata 

om vad som är svårt. 	

Samtliga lärare betonade vikten av att ta reda på anledningen till att eleven inte skriver. 

För elever med autism kan några anledningar vara att de inte förstår uppgiften, har svårigheter 

med motoriken, upplever brist på motivation till uppgiften och otydliga instruktioner. Ibland 

kan anledningen vara betydligt enklare att lösa än så. L4 berättade om en elev som inte kom 

igång med uppgiften för att eleven inte hade en penna:  

 

  ...och det hade vi missat. Han hade en skål med olika suddgummin 	
men ingen penna i och han hade svårt att be om hjälp. Då sitter han kanske 	
en halvtimme och inte gör någonting. 	

	

Resultatanalys	

Enligt det salutogena perspektivet (Hanson, 2010) ska läraren utgå från det som fungerar för 

eleven, vilket innebär att lärarna behöver finna anledningen till varför eleven inte skriver och 

sedan utgå från detta när de anpassar sin undervisning. Lärarna nämnde olika anledningar till 

att eleverna inte skriver och samtliga var överens om hur viktigt det är att hitta orsaken till det. 

Med lärarnas erfarenhet av elever som har svårt med skriftlig framställning, kan de tidigt se när 

en elev kan behöva stöd. 	
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Ur ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2007) kan vi se motivationsbrist spela in likväl som 

skrivsvårigheter när en elev inte tar upp pennan, som när E3 beskriver hur hen endast jobbar 

om uppgiften handlar om fotboll. En annan tanke är när lärarna nämnde att korta svar eller 

avskrivning i faktatexter var tecken på skrivsvårigheter, kan det även handla om elever som 

inte har fått en tydlig förklaring till varför de måste skriva längre svar eller behöva omformulera 

fakta. Lärarna gav först några exempel på hur de kan misstänka att en elev har skrivsvårigheter, 

för att sedan nämna att det kan finnas andra orsaker till att eleverna inte skriver. Frågan är vad 

lärarna själva definierar som skrivsvårigheter för elever med autism.	

När vi intervjuade eleverna fick vi helt olika svar gällande hur eleverna beskrev sina 

svårigheter med att skriva och det stämde inte alltid överens med vad lärarna beskrivit. L3 

uttryckte att fria skrivuppgifter och faktatexter är svårt för elever med autism, men två av 

eleverna vi intervjuade nämnde just dessa två texter som något de föredrog eller inte såg som 

svårt. Ur ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2007) kan det vara så att L3 generaliserat för brett 

när hen uttryckte vad elever med autism har svårt för, eller att E2 kanske föredrar faktatexter 

men inte inser att hen utför dem fel. Liknande när E1 berättade att hen inte hade svårt med 

fantasin, kanske hen inte ser sina brister eller begränsas av att behöva formulera sina tankar i 

skrift. 	

 

4.2.2 Låsningar 	

När vi intervjuade lärarna angående hur de upptäcker att eleverna befinner sig i svårighet med 

skriftlig framställning uttryckte tre av fem lärare att det beror på att eleven har någon form av 

låsning. 	

Enligt L1 kan en låsning bero på flera olika faktorer såsom att eleven inte förstår 

uppgiften hen har fått, men att det i många fall berodde på svårigheter med det grammatiska 

eller med fantasin, att komma på vad eleven ska skriva om. Det finns elever som på grund av 

tidigare misslyckanden med sitt skrivande uttrycker rakt ut att de inte skriver. Den låsningen 

kan enligt läraren övervinnas genom att lura eleven till att arbeta med en skrivuppgift. L1 

beskrev en elev som upprepade gånger sa att hen inte kan skriva läsloggar. Genom att istället 

säga till eleven att de skulle prata om böcker och under den diskussionen ställa frågor som 

“Vem är hjälten?” och “Hur är miljön?”, tog de sig sakta igenom det som egentligen var en 

bokrapport. Hen kunde då säga till eleven att hen nu gjort en muntlig bokrapport “och efter det 



 22 

har hon inte haft några problem att jobba med böcker på det sättet. Så lura, för det är ju 

låsningar”. 	

Även L3 och L4 lyfte tankar kring elevers låsning. L3 var övertygad om att den främsta 

orsaken berodde på tidigare skolmisslyckanden. Eleverna har blivit vana genom åren att bli 

rättade av lärare och att det antingen ska finnas ett rätt eller ett fel på varje uppgift. Enligt L3 

är det lärarens uppgift att visa eleverna att det är okej att det inte blir helt perfekt på en gång. 

Hen gav ett exempel där hon uttryckte sig på ett tokigt sätt som eleverna sedan skulle rätta. Det 

var något som uppskattades av eleverna. Vidare diskuterade L3 vikten av att pedagogerna måste 

hjälpa eleverna att våga. När eleverna väl fått lyckas flera gånger, är det sedan viktigt att träna 

på små misslyckanden “för det händer ju i livet”. Genom att träna på misslyckanden i små steg 

hoppades hen kunna hjälpa eleverna att hantera misslyckanden som kommer senare i livet efter 

de slutat skolan. 	

L4 pratade om att höga krav på perfektion från elevernas sida kan skapa låsningar. Det 

som händer när eleverna har prestationsångest är att det kräver oerhört mycket längre tid att 

färdigställa skoluppgifterna. När vi intervjuade E1 sa hen först att skrivande är “skapligt okej” 

men hen gillar inte att skriva. Det hen beskrev som en utmaning med att skriva var att “det tar 

tid att fundera på om meningarna blir bra”. L4 berättade att lärarna kan hjälpa eleverna att 

komma ur låsningen genom att hitta drivkraften. Hen nämnde en elev som gärna tävlar det 

kunde läraren använda när eleven skulle utföra uppgifter. Tävlingen blev då roligare och 

viktigare än perfektionen. L4 beskrev när hen använde en “bilderbana” utomhus. Längs banan 

fanns tavlor med frågor och svar uppsatta, dessa skulle eleven plocka ner och matcha fråga med 

rätt svar. Övningen var inte tänkt som en tävling först, men L4 erbjöd eleven att ta tid. Hen 

poängterade att eleven tävlade mot sig själv och just att ta tid var något som motiverade eleven, 

så det använde L4 även i andra sammanhang. 	

En annan aspekt om låsningar kan handla om att skoluppgifterna inte matchar elevens 

intressen. Då blir det en låsning hos eleven som enkelt kan överbryggas genom att läraren 

skriver om uppgifterna. För vissa elever kan det vara helt avgörande, som för E3 som berättade 

att hen själv bett uppgifter som handlar om fotboll, något som L4 bekräftade:	

	
Han skulle inte komma till skolan om vi inte erbjuder uppgifter som är 	
relaterade till fotboll och det är i alla ämnen. Inte bara idrott utan svenska, 	
engelska och matte… Så vi skriver om nästan alla uppgifter [...] och bara 	
det gör att han har enklare att uttrycka sig och få det på papper. 	
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L5 ansåg att motstånd kan byggas upp hos elever om de fått fel anpassningar. Särskilt 

då läraren propsar på anpassningar som elever inte gillar eller som inte fungerar. 	

	

Resultatanalys	

Några av de olika låsningarna lärarna gav exempel på visar hur eleverna på olika sätt inte kände 

att uppgifterna var begripliga eller meningsfulla, som det salutogena perspektivet (Hanson, 

2010) tar upp som viktiga aspekter för att öka motivationen. När L1 beskriver en elev som 

enligt sig själv inte kunde skriva läsloggar, menar L1 att genom att lura sig fram till en så hade 

hen motiverat eleven till att arbeta. En annan förklaring kan vara att läraren hade gjort uppgiften 

mer begriplig för eleven, vilket hade hjälpt eleven att fortsätta jobba med den. Om förklaringen 

var att eleven var ointresserad av uppgiften, kan vi ur ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2007) 

se lärarens arbetssätt som ett tvång istället för en lösning. 	

Det salutogena perspektivet (Hanson, 2010) tar även upp vikten av att eleverna ska känna 

att de lyckas. När en elev har svårighet med att fantisera behöver läraren se till att det inte blir 

en begränsning för elevens möjlighet att lyckas med skrivuppgiften. En möjlighet är att utgå 

från ett intresse eleven har, som fotbollsexemplet ovan, eller så kan läraren använda sig av 

elevens självupplevda erfarenhet. En annan aspekt av att lyckas är att se till att eleven inte blir 

rädd för att misslyckas. Lärarna beskrev hur de försöker avdramatisera misslyckanden. som när 

eleverna fick rätta L3s text. För elever som E1 kan det vara avgörande att acceptera små 

misslyckanden, då hen visade tecken på hög grad av självkritik i sin kommentar om skrivande. 

Med ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2007) ser vi risken med att balansera lyckas och 

misslyckas där eleverna med stor prestationsångest kan reagera kraftigt på ett misslyckande och 

sedan inte våga försöka igen. Här behöver läraren gå försiktigt fram med hur de försöker hjälpa 

eleven ur sin låsning, för som L5 nämnde kan fel stödåtgärd leda till större motstånd hos eleven.	

Lärarna beskrev olika sätt att hjälpa eleverna ur sina låsningar, men i fallet där en elev 

enbart gjorde uppgifter om fotboll kan vi ur ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2007) fundera på 

om det är ett sätt att hjälpa eleven ur låsningen (att inte jobba) eller att undvika en låsning. Om 

eleven inte motiveras till att ta sig an uppgifter oavsett ämne kan eleven få det svårare att hantera 

de situationerna senare i livet. 	
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4.2.3 Arbetsuppgifternas utformning 	

Det samtliga lärare hade gemensamt var att de tryckte på vikten av tydliga uppgifter för elever 

med autism. En del i att göra skrivuppgifter tydliga var att se till att instruktionerna är 

kortfattade och gärna i steg. E2 uttryckte att just steg var viktigt i uppgifterna för att se vad 

som skulle göras i vilken ordning och för att kunna bocka av att hen fått med allt som uppgiften 

skulle innehålla. E1 berättade om hur hen med hjälp av OneNote har lättare att få överblick på 

sina uppgifter. Varje ämne var inlagt där och hen kunde lätt se vilka uppgifter som var gjorda 

och när läraren gett återkoppling. En annan fördel hen uttryckte var möjligheten att få 

uppgifterna upplästa och att läraren ibland kunde använda bilder i uppgiftsbeskrivningen. 	

Lärarna var också överens om att en stor utmaning är att hitta läromedel som passar 

elevgruppen. L1 menade att en lärobok blir en form av trygghet för eleverna. “Man kanske har 

gjort det länge och då är man trygg med att föra över svaret i en bok”. Hen fortsatte med att 

många elever med autism har svårigheter med motoriken som gör att de skriver med större 

bokstäver. De flesta läromedel där eleverna skriver svaren i boken, är inte anpassade för stor 

handstil och då räcker inte alltid raderna till. 	

	
Då får man se till som lärare att man anpassar så den eleven har större 	
utrymme att skriva på, fler rader. Då är det lite klippa och klistra för att 	
ge dem mer utrymme.  

	

Risken, om eleverna inte får plats med hela sitt svar, är att de blir frustrerade vilket i senare led 

kan leda till en låsning över att skriva. 	

L4 använde sig också av kopior ur böcker och pärmar. Hen menade att det blir mycket 

eget material som används till elevernas arbetsuppgifter. Dels för att det är svårt att hitta ett 

läromedel som eleven kan följa från början till slut, men hen hade även en annan anledning till 

att kopiera materialet: “vissa elever kan ha svårt att få en hel bok som en uppgift. Därför det 

blir för mycket, då tar vi kopior av en sida och då vet eleven att det är så här mycket”. En annan 

lösning hen hade var att ta färdiga uppgifter ur läromedel och modifiera dem. Ändringar som 

hen nämnde var att skriva om uppgiften till att handla om elevens intresse, ta bort utfyllnadsord, 

dela upp uppgiften i steg samt ändra typsnitt i texten. 	

Av de elever som gick på Småskolan har flera varit hemmasittare tidigare. Där har L5 

noterat att de eleverna ofta har väldigt varierande kunskapsnivåer i de olika ämnena. Detta 

tillsammans med deras ålder, gör det svårt för lärare att hitta skrivuppgifter i läromedel som 

matchar både ålder och nivå. 	
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Ibland önskar jag att det fanns böcker som riktar sig på en nivå för äldre 	
elever, där det inte behöver vara en klämkäck liten fotbollskille [...] för 	
det kanske lockar en elev i årskurs tre eller fyra, men det kan vara 	
förnedrande för en elev som går i slutet av grundskolan. 	

	

Resultatanalys	

Med ett salutogent perspektiv (Hanson, 2010) tas alla individens resurser tillvara. I lärarnas 

beskrivning ser vi hur de anpassar uppgifterna efter olika aspekter av elevernas behov och 

styrkor. Lärarna tog upp tydligheten och strukturen och nämnde hur instruktionerna behöver 

vara korta och konkreta. Vidare diskuterade de tryggheten vissa elever känner när de jobbar i 

en lärobok och hur lärarna då försökte hitta ett sätt där eleverna kunde arbeta med läroböcker. 

Sist nämnde de motoriska svårigheter som kan stöttas genom att se till att eleverna har 

tillräckligt med utrymme för att kunna skriva sina svar. För E1s del så hade hens lärare lagt in 

alla uppgifter i ett och samma program, vilket var den tydlighet och struktur som hen behövde 

och kände sig nöjd med. E2 uttryckte att det var viktigt med konkreta steg i uppgifterna, men 

det framkom inte helt om det var så hens uppgifter brukade se ut eller om det var ett önskemål.	

Flera lärare uttryckte att de saknade utbud av anpassat material för elever med autism. 

De flesta läromedel saknar den nivå av struktur och tydlighet som de eleverna behöver. Det 

salutogena perspektivet (Hanson, 2010) betonar vikten av att eleverna ska få känna en känsla 

av framgång och stolthet genom att utgå från det de redan kan, vilket ställer krav på att lärare 

använder material som överensstämmer med elevernas kunskapsnivå. Lärarna beskrev hur de 

anpassade uppgifter efter elevernas olika behov som att ta färdiga uppgifter och modifiera dem 

så de blir mer tydliga och strukturerade. De nämnde även att vissa elever föredrar att arbeta i 

böcker. Ur ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2007) ser vi hur lärare måste väga mellan att välja 

läromedel som är på rätt nivå för eleven, men som riskerar att vara för barnsligt utformade 

vilket riskerar elevens självkänsla.	

	

4.2.4 Stöd 	

Syftet med vårt arbete var att finna goda exempel på hur några lärare arbetar med elever med 

autism som visar svårigheter med skriftlig framställning, samt hur några elever uppfattar det 

stöd de får. Både E1 och E2 berättade att deras svårigheter med skrivande hade upptäckts tidigt 
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på lågstadiet, men E1 tog upp att när hen fått en iPad som stöd hade den använts mer för att ha 

roligt än som ett lärverktyg. E1 såg en större utveckling sedan hen började på Storskolan och 

berättade att stödet hen fick nu var mer givande och studieinriktat jämfört med tidigare skola. 

Hen nämnde också att lärarna på nuvarande skola ställde högre krav på honom, något som hen 

uppskattade. E1 var mest nöjd med OneNote när vi frågade om stöd för att utveckla sitt 

skrivande. Det hen tog upp som främsta anledningen var att hen nu kunde tala in sina svar 

istället för att formulera dem själv i skrift. Hen menade att när hen skriver svaren själv blir de 

kortare och hen får inte med allt hen vill ha sagt. 	

De flesta lärare nämnde olika tekniska hjälpmedel som stöttar eleverna i skriftlig 

framställning. L2 betonade vikten av att som lärare vara insatt i de olika tekniska hjälpmedlen 

för att de ska gynna eleverna på rätt sätt. Hen poängterade också att eleverna kan vara bästa 

resursen när det kommer till att lära ut program för “de elever som använder sina hjälpmedel 

blir ju bra på det och kan i sin tur hjälpa en annan”. Både E1 och E2 tog upp att det är viktigt 

att lärarna kan tekniken för att kunna hjälpa eleverna och menade att så är inte alltid fallet. 	

L1 var väldigt noga med att fundera på vad syftet med lektionen var, analysen eller 

elevens skrivförmåga? I många fall är det just analysen hen vill åt och då fungerar det utmärkt 

att låta eleven prata in sin bokrecension. Mallar av olika slag var ett stöd som hen gav till sina 

elever. När vi frågade E2 vilket stöd som hjälpt mest och som hen tycker fungerar bäst, svarade 

hen genomgående “mallarna” (se exempel i bilaga 5). Fördelen med mallar enligt E2 var att 

hen inte behövde komma på allt själv, något som hen uttryckte som det svåraste med att skriva, 

utan kunde följa steg som beskrev hur en text skulle byggas upp. Hen tyckte faktatexter var 

enklare att skriva och kallade berättande former av text för “fantasitext där man ska komma på 

själv”. 	

L1 och L5 lyfte vikten av att fråga eleven vilket stöd hen vill ha och är i behov av. L1 sa 

att många gånger glömmer läraren bort att fråga eleven själv och frågar andra lärare vilket stöd 

eleven har haft. L5 ansåg att det är viktigt att det blir rätt från början när hen får en ny elev, det 

är då hen har chansen att förändra mycket i elevens lärsituation:	

	
Jag lyssnar av varje elev vad den säger, för det är i början du har möjlighet 	
att kunna förändra mycket innan det blir rutin att alltid vägra skriva. [...]  	
Så jag försöker i alla fall lyssna in eleven och utifrån vad det berättar och 	
vad jag själv ser erbjuda så bra stöd så det ska underlätta för eleven med 	
skriftlig framställning. 	
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L1 pratade om att läraren måste våga pröva sig fram och se vilket slags stöd som passar eleven 

bäst. I många fall kan val leda till stress för elever med autism och då tyckte L1 att det kan vara 

bättre att läraren tar ansvar för valet och modifierar stödet efteråt om det behövs. I de fall 

eleverna själva kan berätta vilket stöd de vill ha, är det viktigt att lärarna ger dem chansen att 

prova det. L4 berättade att E3 hade varit tydlig när hen skulle börja på deras skola att om det 

inte handlar om fotboll kommer hen inte att arbeta med uppgiften. E3 berättade att hens största 

intresse är fotboll och när skrivuppgifter handlar om just fotboll går det både lättare och roligare 

att skriva. L4 tydliggjorde att hen skriver om alla uppgifter i samtliga ämnen. Detta är någonting 

som L4 menade tar mycket tid, men genom att skriva om alla uppgifter blir E3 motiverad till 

skolarbetet och presterar någonting. 	

När L2 såg att en elev har stora svårigheter med skrivande, försökte hen få eleven att 

skriva så lite som möjligt men tillräckligt för att hen skulle kunna bedöma att eleven löst 

uppgiften. Andra lärare tog också upp alternativ till att eleverna ska skriva själva. L1, L2, L3 

och L4 berättade att de alla kan stötta eleverna genom att de skriver åt dem. L1, L2 och L3 

erbjuder också eleven möjlighet att tala in sina svar istället för att skriva. För att hjälpa eleverna 

att komma igång med skrivandet, tog L3 och L4 upp att de ibland turades om att skriva med 

eleverna. L4 berättade att hen gav stöd genom att skriva början av meningar år eleven för att 

med tiden skriva mindre och mindre åt hen när eleven utvecklade sin egen skrivförmåga. 	

Vi frågade lärarna om det finns något generellt stöd som fungerar bra för elever med 

autism och samtliga lärare pratade om vikten av tydlighet och struktur. Elever med autism är i 

väldigt stort behov av att veta vem de ska jobba med, var de ska vara, hur länge de ska arbeta 

och framförallt vad de ska göra. Brist på struktur och tydlighet blir ett hinder för elevernas 

inlärning, som L3 beskrev det:	

	
Ja, för energiåtgången är ju så mycket högre för en som har autism… 	
för man tar in så otroligt mycket mer. Så då blir man ju trött bara av 	
att strukturen inte finns och då kan man inte ta in allt. 	

	

Ett annat stöd som L1, L4 och L5 pratade om var att enkla, tydliga instruktioner är någonting 

som de har sett fungerar bra. L4 berättade att hen satte en grön lapp i arbetsboken där eleven 

skulle börja och en röd lapp där eleven skulle sluta jobba. Samtliga lärare förespråkade också 

att stödet ska alltid finnas kvar som en trygghet för eleven. För L5 handlade det om att man 

som lärare har svårt att veta hur olika omkringliggande faktorer har påverkat eleverna. 	
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Det kan ju ha hänt någonting under natten, morgonen som påverkar 	
dem och då finns ju det här (stödet) kvar som en extra trygghet. [...] 	
För du vet inte när dippen kommer, det kan vara något som inte syns 	
utanpå… och som sagt att många elever är rädda att röja sitt inre innan 	
de känner ett fullkomligt förtroende för de som jobbar runt omkring. 	

	

Sist tryckte både L4 och L5 på att man som lärare inte ska glömma de små detaljerna, 

som att eleven får rätt penna. De hade upplevt att många av deras elever är känsliga för dels hur 

pennan känns i handen, men även det ljud som uppstår när de skriver. L4 beskrev hur en elev 

fick rysningar av ljudet från en blyertspenna, så hen använde alltid bläck. 	

Lärarna beskrev hur de på olika vis hjälper eleverna visa sina kunskaper, men att 

kunskapskraven begränsar bedömningen av dem. I lärarnas diskussion framgår det att 

kunskapskraven i läroplanen idag inte går att uppfylla till fullo för många elever med autism. 

När lärarna sedan diskuterade användningen av undantagsbestämmelsen, även kallad 

pysparagrafen, var de inte överens om hur den kan användas eller om den kan användas alls för 

elever med autism. Vissa lärare använde pysparagrafen och plockade bort delar av 

kunskapskraven och andra menade att pysparagrafen inte var aktuell för eleverna de hade då de 

låg långt ifrån ett godkänt betyg. En lärare ansåg inte att autism var grund nog för att använda 

pysparagrafen alls. Hen tillade att elever med autism har svårt att nå de högre betygen på grund 

av sin funktionsvariation.  

	

Resultatanalys 	

Enligt det Salutogena perspektivet (Hanson, 2010) är en grund att utgå från det som fungerar 

för eleven. Genom att möta eleven på den nivå som hen befinner sig och utgå från elevernas 

åsikter sätts rätt stöd in och eleverna får uppleva att uppgifterna är hanterbara. I elevernas svar 

framkom att de på tidigare skolor inte fått adekvat stöd och en elev nämnde att hen uppskattade 

högre krav från lärarna. En anledning kan vara att lärare på tidigare skola sänkt kraven istället 

för att anpassa sin undervisning. Vi ser också att eleverna själva såg hur stödet hjälpt dem med 

deras kunskapsutveckling. När de berättade om vilket stöd de föredrog, kunde de också säga 

vad stödet hjälpt dem med, som att kunna ge längre svar, bygga upp en text och bli motiverad 

till att lösa uppgiften. När lärarna diskuterade hur de arbetar med elever med autism, beskrev 

de att mycket handlar om att prova sig fram för att se vad som passar eleverna bäst. Lärarna 

hade olika tillvägagångssätt för att hitta rätt arbetssätt, antingen genom att de själva valde 
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alternativen att prova eller genom att fråga eleverna vad de föredrog. Utifrån 

dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007) kan stora klasser försvåra detta för läraren eftersom tiden 

kanske inte finns för att genuint sätta sig in i elevernas intressen och hinna fråga vad eleverna 

tycker. Fördelen med mindre grupper som är anpassade för elever med autism leder till bättre 

förutsättningar gällande att sätta in rätt stöd, samt att lärarna blir skickliga på hur de kan göra 

för att det ska bli bäst för eleverna.	

Utifrån det salutogena perspektivet vill människan klara av de uppgifter hen får och 

uppgiften bör ligga i linje med vad hen klarar av. Hit hör KASAM (Hanson, 2010) som ses i 

lärarnas diskussion då de beskriver att stödet ska tydliggöra uppgifterna för eleverna. När 

lärarna använder modellering, bildstöd och elevernas intressen ges eleverna en chans att känna 

meningsfullhet och begriplighet med sitt skolarbete. I elevernas svar om stöd ser vi att de har 

skilda åsikter om vilket stöd som fungerar bäst, vilket visar hur viktigt det är att bygga 

anpassningarna efter varje enskild individ. I lärarnas resonemang ser vi också att de räknar med 

att vissa av eleverna kommer behöva stödet även i vuxen ålder och då är det viktigt att de har 

fått rätt stöd från början och även lärt sig använda det självständigt. 	

Ur ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2007) kan man se i lärarnas diskussion att rätt 

arbetssätt inte alltid hittas med en gång och vad man tror ska fungera kan visa sig bli fel för 

eleven. De hade tydlighet och struktur som förslag på generellt stöd för elever med autism, men 

de tog upp många andra stödformer som användes vilka var baserade på individuella elever. 

När lärarna sedan pratade om att mycket runt omkring eleverna kan påverka deras skoldag blev 

det svårare för lärarna att veta om det är stödet som inte är tillräckligt när eleverna inte jobbar 

eller lyckas med sina uppgifter, eller om det beror på något som hände eleverna utanför skolan. 

Om lärarna då väljer att prova nytt stöd, kan det påverka eleven negativt om det inte var stödet 

som påverkade skolarbetet den dagen. 	

Det salutogena perspektivet (Hanson, 2010) fokuserar på människan som en lärande och 

kompetent varelse. Lärarnas skilda åsikter gör att vi ser en risk att bedömningen av elevernas 

kunskaper inte hanteras likartat mellan dem. Ur ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2007) ser vi 

också hur lärarna upplever svårigheter med att undervisa mot kraven i läroplanen med elever 

som på grund av sina förutsättningar inte alltid har möjlighet att nå dem. En risk vi ser är att 

om lärarna inte är överens om hur undantagsbestämmelsen ska användas kan det i senare led 

påverka hur de undervisar eleverna. 	
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4.3 Resultat observationer	

Vid observationen på Storskolan fick vi först en rundtur där läraren visade olika material de 

arbetade med. När eleverna kom in i klassrummet, startade de båda skolorna med en 

morgonsamling där vi deltog. Vi presenterade oss och några elever kom fram för att presentera 

sig. Under samlingen fick vi en chans att småprata med dem innan lektionerna skulle starta. 

När lektionen startade spred eleverna ut sig i olika rum, vilket innebar att vi fick prioritera vad 

vi skulle observera. Vid observationen på Småskolan blev eleven påverkad av vår närvaro så 

observationen fick avbrytas i förtid. 	

	

4.3.1 Beskrivning av svårigheter	

När vi observerade på Storskolan såg vi att någon elev hade svårt att komma igång med sin 

skrivuppgift. Eleven hade kontrollerat sitt schema, hämtat material, men när hen satt sig vid 

samlingsbordet vände hen på sina papper utan att börja med uppgiften. Läraren gick fram och 

förklarade hur hen skulle börja och efter några minuter kunde eleven inleda arbetet. En annan 

elev räckte upp handen flera gånger under samma lektion, men det var inte för att få hjälp med 

att förklara uppgiften utan för att be läraren kontrollera att hen gjort rätt. Vi observerade att en 

elev arbetade med sin text genom att prata in texten i ljudfiler istället för att skriva ner den. 

Eleven gick direkt in i ett grupprum med sitt material och var självständig i sitt arbete, hen bad 

aldrig en lärare om hjälp under lektionen. 	

På småskolan var det tydligt att eleverna var i behov av en avskild miljö. De hade tillgång 

till samlingsplats mitt i klassrummet, men samtliga gick in till sina arbetsrum när de skulle börja 

arbeta. Vissa elever hade en-till-en-undervisning med lärare och någon elev arbetade på egen 

hand. När eleven vi observerade skulle börja med uppgiften, ställde läraren frågor som “har du 

penna?” och “ska vi sätta oss här?” innan de startade och eleven behövde steg för steg-

instruktioner för att komma vidare. Eleven behövde påminnas om ämnet de skulle skriva om 

och läraren angav också hur många minuter lektionen skulle pågå. 	

	

Resultatanalys 	

Enligt det salutogena perspektivet och KASAM (Hanson, 2010) är det viktigt att eleverna 

känner meningsfullhet, begriplighet och känslan av att kunna hantera situationen de befinner 

sig i. Eleven som ställde kontrollfrågor behövde bekräftelse på att hen utförde sitt arbete 
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korrekt. När en annan elev fått hjälp att starta och begripa sin uppgift, kunde hen fortsätta jobba. 

Eleven som talade in sina svar ser vi fick hjälp att kunna hantera skolarbetet på ett sätt hen 

föredrog, men frågan är om det inte vore ännu bättre om eleven använt en tal-till-text-funktion 

för att se hur hens intalade svar såg ut i skrift för att kunna utveckla sin skriftliga förmåga. För 

att hjälpa eleven på Småskolan att hantera skolarbetet, hade läraren tydlig struktur på lektionen 

och det syntes att det var en rutin de brukade använda. Eleven började till exempel gå mot en 

stol redan innan läraren frågat om de skulle sätta sig där. Det kan också ha varit en teknik av 

läraren för att bekräfta eleven och låta hen avgöra var de skulle sitta. 	

	

4.3.2 Låsningar	

En av frågorna eleven på Småskolan skulle svara på i en skrivuppgift handlade om vad de ätit 

på utflykten: “Vad tyckte du om maten?”. Läraren läser frågan igen och väntar in eleven. När 

eleven inte ger respons, börjar läraren skriva början av meningen “Jag tyckte att”. Eleven säger 

inte mycket alls och efter ett tag avbryter läraren och säger att hen märker att situationen är 

jobbig för eleven. Enligt läraren brukar inte eleven ha så pass svårt att arbeta eller prata. I 

samma ögonblick knackar det på dörren och en lärare hade ett dokument som eleven skulle 

skriva under. Vi går ut ur rummet och läraren stannar kvar inne med eleven. När läraren kommer 

ut förklarar hen att eleven behövde hjälp med att se hur hens namn kunde skrivas med skrivstil 

och hade flera gånger frågat läraren om det såg bra ut när underskriften väl var skriven. Eleven 

skulle till nästa lektion och kom ut ur klassrummet, men gick in tillbaka för att kontrollera 

underskriften innan hen till slut gick iväg. Läraren visar oss pappret eleven skrivit under 

tillsammans med den underskrift läraren visat för att hjälpa eleven. De två signaturerna var 

identiska. Läraren berättade att eleven är extremt noggrann och vill göra rätt och på ett vuxet 

sätt i samtliga situationer. 	

	

Resultatanalys 	

Enligt det Salutogena perspektivet (Hanson, 2010) bör det finnas en balans mellan de 

utmaningar och krav som eleven ska ta sig an och passa de förutsättningar och resurser som 

eleven besitter. För att individen ska må bra behöver hen ha kontroll över situationen hen 

befinner sig i. Under vår observation blev vår närvaro märkbart jobbig för eleven. Trots att hen 

hade läraren bredvid sig och försökte ledsaga eleven till att komma igång med skrivuppgiften 
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blev situationen obekväm och ohanterbar för eleven. Vi upplevde att vår närvaro gjorde att hen 

fick en låsning som innebar att hen inte kunde utföra sin uppgift. 	

Utifrån det Salutogena perspektivet vill individer få uppskattning och känna sig bra på 

det dem gör (Hanson, 2010). Eleven i fråga kan ha blivit stressad av att vår närvaro påverkade 

hens skolarbete negativt. Läraren berättade för oss att den eleven har prestationsångest och vill 

alltid göra rätt och bra ifrån sig, något vi noterade när eleven skrev sin namnteckning och ville 

få bekräftat flera gånger att den var välskriven. Här upplever vi att eleven fick en låsning 

gällande prestationskrav. 	

	

4.3.3 Arbetsuppgifternas utformning	

Under observationen på Småskolan använde sig läraren av en utedag eleverna hade haft dagen 

innan. Utifrån utedagen skulle eleverna skriftligt svara på frågor om vad de hade gjort och vad 

de ätit. Läraren diskuterade först gårdagen med eleven för att hjälpa eleven minnas. Frågorna 

var kortfattat formulerade med både konkreta frågor som “Vad åt du?” och mer resonerande 

frågor som “Vad tyckte du om maten?”. 	

På Storskolan fick vi se flera pärmar fyllda av både kopieringsunderlag och scannade 

sidor från läroböcker. På flera av uppgifterna fanns ditklistrade rader för att ge eleverna mer 

utrymme att skriva på, på andra uppgifter var delar av texten dolda med tippex. Vid elevernas 

platser fanns flera kopierade häften för de olika ämnena, men endast ett fåtal läroböcker. En 

elev som jobbade digitalt hade sina uppgifter sorterade i mappar i samma program. Hen 

öppnade ett dokument som var namngivet efter ämne och datum och där stod det först en 

instruktion för den uppgiften hen skulle jobba med den lektionen. Hen kunde sen skriva svaret 

i samma dokument, eller lägga till en ljudfil med hens svar. Lärarens respons skulle sedan dyka 

upp längst ned i dokumentet. 	

 
Resultatanalys 	

Enligt det salutogena perspektivet (Hanson, 2010) är det viktigt att eleverna förstår och begriper 

sammanhanget de befinner sig i och där krävs det att lärarna ger elever med autism tydlighet 

och struktur. Läraren som använde en gemensam utflykt i uppgiften kunde tillsammans med 

eleven först diskutera vad de gjorde, för att eleven sedan skulle kunna fylla i svaren skriftligt 

(med stöd av läraren). Det faktum att lärarna använde kopieringar mer än läroböcker visar att 

de omformat uppgifter för att öka tydligheten för eleverna. Häftena på elevernas platser var 
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olika utformade, vilket tyder på att lärarna anpassat uppgifterna individuellt för dem. För eleven 

som jobbade digitalt fanns en tydlig struktur där eleven också hade möjlighet att själv anpassa 

hur hen skulle lämna in sina uppgifter. 	

 
4.3.4 Stöd  

Vid varje bänk på Storskolan fanns ett individuellt dagsschema. Vissa scheman var förstärkta 

med bildstöd. Eleverna gick till dem när lektionen startade och såg vad de skulle börja med. 

Varje uppgift stod listad i punktform för vardera lektionen. Eleverna spred sedan ut sig, några 

satt vid sina bänkar, en elev gick in i ett grupprum och stängde dörren och en annan satte sig 

vid bordet som stod mitt i klassrummet. Två lärare gick mellan eleverna och kontrollerade att 

de visste vad de skulle börja med. 	

Eleven i grupprummet visade oss på den applikation hen använde i samtliga ämnen, 

OneNote. Där fanns uppgifter inlagda och hen hade möjlighet att få dem upplästa. Hen 

berättade att hen föredrog att tala in sina svar istället för att skriva dem. Ämnena var 

strukturerade så att uppgifter, elevsvar och lärarens respons fanns i samma dokument.	

Under lektionens gång roterade lärarna mellan eleverna. En lärare hjälpte eleven med att 

komma igång med sitt arbete genom att hen satte sig hos eleven vid bordet mitt i klassrummet. 

Läraren läste upp uppgiften och antecknade medan eleven beskrev sitt svar. En annan elev fick 

stöd av läraren att komma vidare då eleven hade avslutat en uppgift och inte kom igång med 

nästa. Läraren tog då fram elevens dagsschema, strök den uppgift som var klar och hjälpte 

eleven plocka fram material till nästa.  	

Efter varje lektion markerade lärarna varje elevs schema med grönt, gult, rött eller blått, 

beroende på hur lektionen gått. Grönt stod för bedömningsbar lektion, gult innebar icke-

bedömningsbar lektion vilket stod för att eleven inte fått mycket arbete gjort. Detta för att kunna 

ha som underlag om en vårdnadshavare skulle ifrågasätta varför dennes barn inte nått upp till 

betyg trots att eleven hade varit i skolan. Rött markerades om eleven skolkat eller gått från 

lektionen och blått använde de när lektionen istället handlat om livskunskap eller 

mentorsfrågor. En elev frågade sin lärare ifall denna lektion skulle gulmarkeras eftersom hen 

inte hade kunnat arbeta så mycket på grund av att vi var där och intervjuade eleven. Vår 

uppfattning var att denna elev var väl medveten om att hens prestationer blev bedömda efter 

varje lektionstillfälle.	

Vid starten av skoldagen hade eleverna i Småskolan fått ett individuellt dagsschema där 

dagens lektioner och uppgifter fanns nedskrivna. Några elever hade schemat på sin iPad där 
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larm var inställda inför nästa aktivitet som rast eller ny lektion. Eleverna hade också fått välja 

om de ville ha ett utskrivet dagsschema på sin bänk. 	

På lektionen som vi observerade på Småskolan skulle eleven skriva om en utedag de haft 

tidigare samma vecka. Uppgiften bestod av tre frågor som handlade om hur eleven upplevt 

dagen. Läraren inledde med att påminna eleven om utflykten de gjort genom att dels berätta 

steg för steg hur dagen såg ut och dels genom att ställa korta frågor till eleven för att se vad 

eleven minns. En fråga läraren ställde var “Kommer du ihåg vad vi åt?” och när eleven svarar 

att hen inte minns, börjar läraren med att säga två av tre saker som fanns att välja på. Efter en 

liten paus ger eleven det tredje alternativet de hade. 	

 
Resultatanalys 	

När vi observerade Storskolan såg vi snabbt att lärarna hade varit väldigt strukturerade och 

tydliga gällande elevernas skoluppgifter. Det fanns bildstöd, individuella scheman och korta 

instruktioner för varje arbetsmoment. Det salutogena perspektivet (Hanson, 2010) beskriver att 

det är lärarnas uppgift att se till att elevernas arbetsuppgifter blir begripliga och hanterbara. Får 

eleverna för svåra uppgifter försvinner motivationen till att försöka lösa dem. Eleverna måste 

uppleva att det är lönsamt att lägga ner kraft och energi på de uppgifter som de blir tilldelade. 

Vi upplevde att lärarna på Storskolan hade kunskap om denna betydelse och gav eleverna bra 

förutsättningar för att lyckas med sina skoluppgifter. Tydligheten för eleverna visades när de 

vid lektionsstart kontrollerade sina scheman direkt. Det märktes tydligt att arbetssättet var 

invant och genomarbetat för dem. Lärarna var även snabba med att få igång de elever som 

avstannat i sitt arbete. Vid observationen på Småskolan utgår läraren från en aktivitet från några 

dagar innan till elevens skrivuppgift. Då de båda var där hade de en gemensam upplevelse och 

läraren kunde då stötta eleven genom att ställa frågor om vad de var med om där, vilket vi tror 

gjorde uppgiften mer begriplig och hanterbar för eleven.	

De färgmarkerade lektionerna som visade huruvida eleverna tillvaratagit lektionstiden, 

gjorde det tydligt för eleverna hur deras arbetsinsats sett ut under en vecka. Detta kunde sedan 

användas vid samtal med mentorn för utvärdering. Vi upplevde att eleverna gjorde sitt yttersta 

för att lektionen skulle bli grönmarkerad, men det framgick inte om lärarna använde 

färgmarkeringarna för att se över vilka ändringar som de behövde göra för att få fler 

grönmarkerade lektioner. Deras kategoriska perspektiv kan påverka elevernas prestationer i en 

negativ riktning. Utifrån KASAM kan en gulmarkering ha berott på att eleverna inte hade 
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förstått uppgifterna ordentligt eller varit för omotiverade för det de skulle utföra (Hanson, 

2010). 	

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion	
Eftersom det var så få av både elever och lärare under de lektioner vi var med så blev det ganska 

påtagligt att vi var där. Hade vi observerat en stor klass runt cirka 30 elever hade vi smält in på 

ett annat sätt. Men å andra sidan hade vi väldigt bra uppsikt över allt som gjordes och sades 

under lektionerna. Inför båda observationerna deltog vi på morgonsamlingen där vi 

presenterades och hann sitta och prata med eleverna och lärarna i en avslappnad miljö. Det 

bidrog till att göra vår närvaro lite mer naturlig för eleverna, men kanske hade just den här 

elevgruppen, elever med autism, behövt längre tid för att bekanta sig med oss (Hammar Chiriac 

& Einarsson, 2013). 	

Vi mejlade ut frågorna till eleverna innan vi kom, vilket kan ha bidragit till att vårt besök 

blev begripbart. De visste vad vi skulle prata om och de hade haft tid att förbereda sig mentalt 

(Cederborg m.fl., 2009). Dock är att beakta att det finns en risk med att denna elevgrupp känner 

sig utsatta och därmed krävdes det en extra lyhördhet från vår sida. Eftersom lärarna kände 

eleverna, tillfrågade de elever som de trodde skulle uppleva deltagande i studien som något 

positivt. Vi bad även lärarna att upplysa eleverna om att ville hitta bra arbetssätt för lärare och 

att eleverna skulle vara till stor hjälp i vår studie. Vid intervjustart repeterade vi vårt syfte, 

varför vi var där. Eleverna hade möjlighet att ha med sig sina lärare som stöd, två av eleverna 

valde att sitta själva med oss och den tredje hade med sig sin lärare. De två eleverna som valde 

att inte ha en lärare med sig kan ha känt sig i underläge eftersom de satt ensamma med oss två, 

vilket kan ha lett till att de inte svarade lika utförligt eller ärligt som de kunde ha gjort annars. 	

Tack vare att vi använde datorn och skrev ner deras svar samt att vi riktade fokuset på 

skärmen istället för att ha ögonkontakt med eleven, kan vi ha underlättat för eleven då många 

elever med autism tycker det är jobbigt med ögonkontakt (Cederborg m.fl., 2009; Hardy, 2015). 

Vi fick ett gemensamt fokus som kan ha varit betydande i en positiv bemärkelse för eleven. En 

av oss ställde frågorna till eleven och den andra skrev ner elevsvaren. Vi valde att inte spela in 

elevernas intervjuer utan använde oss enbart av datorn och det kan ha varit en nackdel för denna 

studie. Det finns risk att vi har missat någonting som kan ha varit betydelsefullt, eftersom ett 

syfte med vårt arbete var att lyfta fram elevernas upplevelser kring deras stöd i skrivprocessen. 
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Men å andra sidan kan en ljudinspelning lett till att eleverna blivit ännu mer nervösa, stressade 

och kanske talat mindre (Bryman, 2011). Vid de första två elevintervjuerna tog vi oss igenom 

samtliga frågor och eleverna upplevdes vara bekväma med situationen. Den tredje elevintervjun 

däremot fick avbrytas i förväg då eleven visade tecken på stress över vår närvaro, trots att hen 

hade lärare med sig. Vi skulle ha intervjuat fyra elever sammanlagt, men en elev var sjuk när 

vi besökte skolan, vilket gjorde att vi inte fick lika stort underlag från eleverna som vi först 

hoppats på. 	

Samtliga lärarintervjuer spelades in av oss båda efter att vi först hade fått godkännande 

av lärarna. Transkriberingarna säkerställde att vi inte missade något lärarna tog upp, men 

inspelningarna kan också ha påverkat lärarna att inte säga allt de ville säga (Bryman, 2011). Att 

vi båda deltog vid intervjuerna kan också ha påverkat lärarna negativt, men gav samtidigt oss 

en fördel då vi kunde stötta varandra att få ut så mycket som möjligt ur intervjun genom att 

ställa följdfrågor till det som togs upp. 	

Att vi transkriberade intervjuerna själva och i anslutning till intervjutillfällena, kan både 

ha varit något bra eftersom vi då noggrant bearbetade allt igen. Men det finns även en risk med 

att transkribera själva, eftersom detta inte är någonting som vi kan och gör regelbundet. 	

Eftersom vi har använt oss av observationer, elev- och lärarintervjuer har dessa olika 

perspektiv varit en styrka för vårt arbete. Triangulering leder till en ökat trovärdighet till 

skillnad om vi enbart hade gått ut och observerat lektioner. Då hade vi missat elevernas 

upplevelser och inte fått en lika fördjupad kunskap angående hur lärarna arbetar med stöd i 

skriftlig framställning. Enligt Bryman (2011) kan forskare med fördel använda sig att 

triangulering i forskning, något som ofta förekommer vid fallstudier. 	

	

5.2 Resultatdiskussion 	

Syftet med vårt arbete var att finna goda exempel på hur några lärare arbetar med elever med 

autism som visar svårigheter med skriftlig framställning, samt hur några elever uppfattar det 

stöd de får. Vi anser att vi fick våra frågor besvarade med flera goda förslag på hur man kan 

arbeta med elever med autism. De elever vi intervjuade var positiva till det stöd de fick på 

respektive skola och tog upp exempel på det lärarna berättat om i sina intervjuer. Då en 

elevintervju fick avbrytas och en annan ställas in på grund av sjukdom, fick vi inte lika mycket 

inblick i elevernas uppfattning av stöd som vi hoppats på. Nedan besvaras våra två 

forskningsfrågor utifrån våra fyra framtagna teman i resultatet. 	
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5.2.1 Lärarnas arbete kring att beskriva svårigheter och elevernas åsikter	

Lärarna gav flera olika beskrivningar av svårighetsområden för elevernas skrivande, som att de 

inte kommer igång, vissa typer av skrivuppgifter och undanflykter. Det de var överens om var 

att de möjliga generella anpassningarna är tydlighet och struktur, något som framkom under 

våra observationer. Undervisningen och lärmiljön var strukturerad för att öka tydligheten för 

eleverna. Observationerna visade också att alla elever som var där jobbade på olika sätt och 

ibland i olika rum. Bolic Baric (2016) tog upp i sin avhandling att det eleverna föredrog var 

varierade undervisningssätt som utgår från hur de bäst tillägnar sig kunskap och det var något 

som vi fann i vår studie. Att lärarna hade många olika förklaringar på svårigheter, tyder på att 

de ser hur komplext autism är och inte går att beskriva med några generella svårighetsområden, 

då variationen för svårigheterna hos eleverna är stor (Svanelid, 2011). När vi på observationen 

såg hur annorlunda eleverna jobbade jämfört med varandra, tyder det på att lärarna utgått från 

hur varje enskild elev jobbar på bästa sätt. Eleverna själva beskrev sig som nöjda över den 

stöttning de fick på de två olika skolorna, så chansen är hög att deras svårigheter och styrkor 

har identifierats av lärarna. 	

De tre eleverna vi intervjuade beskrev olika svårighetsområden när det kom till skrivande. 

E1 beskrev svårigheter inom central koherens (Carlsson, 2018) när hen nämnde att det tog tid 

att se till att meningarna blev rätt. Hen visar då tecken på att fokusera mer på detaljer 

(meningarna) än sammanhanget. För E2 låg svårigheterna istället inom Theory of mind (Brown 

& Klein, 2011) då eleven tog upp hur hen tyckte berättande text var svårast när hen måste 

komma på allt själv. Sista eleven, E3, visar vissa svårigheter i de exekutiva funktionerna 

(Carlsson, 2018) när det kommer till flexibilitet. Hens insisterade på att uppgifterna skulle 

handla om fotboll visar också hur viktigt specialintressen kan vara för den här elevgruppen 

(Cederborg m.fl., 2009). 	

När vi jämför lärarnas svar med elevernas ser vi att eleverna beskriver mer konkret vad 

som är svårt med skrivande, medan lärarna fokuserar mycket på helheten kring eleverna med 

förutsättningar, miljö och motivation. Studien visar att lärarnas angivelser om svårigheter inte 

alltid stämde överens med vad eleverna själva tog upp, men det kan handla om vad de båda 

grupperna definierar som skrivsvårigheter. Dessutom kanske eleverna inte ser 

omständigheterna kring sitt lärande eller inte har samma insikt om vad som är en svårighet eller 

inte. Om eleverna har brister i central koherens eller Theory of mind (Carlsson, 2018), har de 

svårt att se hela bilden och fokuserar istället på detaljer. Något som framkom i vår studie var 
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dock att lärarna lyssnar in vad eleverna själva upplever som svårt och att det troligtvis är så att 

det är medräknat i lärarnas undervisning. 	

	

5.2.2 Lärarnas arbete kring låsningar och elevernas åsikter	

I vår studie fann vi att majoriteten av de intervjuade lärarna uttryckte att elevers svårigheter 

med skriftlig framställning bottnar i en låsning av något slag. Dessa låsningar kan bero på 

många olika faktorer såsom att eleven inte förstår uppgiften, att eleven har problematik med 

fantasin, svårigheter med det grammatiska eller så kan det bero på rädsla på grund av tidigare 

misslyckanden. Om en låsning beror på tidigare misslyckanden framkom två olika lösningar, 

där den ena gick ut på att lura eleven och den andra att använda sig av modellering av felaktiga 

texter som eleven fick rätta. Saknas kunskap om autism hos lärarna kan låsningen bero på att 

lärarna inte har gett eleverna de förutsättningar som de behöver. Det kan vara en otydlig 

instruktion, en uppgift som inte motsvarar elevens intresse, eller en uppgift som ligger på fel 

nivå. Uppgifter som ligger på fel nivå var något som Tjenberg (2013) belyste i sin avhandling, 

vikten av att elevernas uppgifter bör ligga precis på gränsen av vad eleverna själva tror att de 

klarar av. 	

Vi fick även fram att en låsning kan bero på prestationsångest. Det var någonting som en 

lärare uttryckte gällande E3s namnteckning. Utifrån det Salutogena perspektivet (Hanson, 

2010) vill individer få uppskattning på det de gör och det överensstämmer med vad vi fick fram 

i vår studie. E3 sökte bekräftelse hos läraren flera gånger och gick tillbaka för att titta på sin 

namnteckning. Även E1 visade tecken på prestationsångest då hen tog god tid på sig med att se 

till att meningarna i texten skulle bli bra. Möjligt är att elevens centrala koherens (Carlsson, 

2018) spelar in då fokus på detaljer tar över för mycket. Det kan även bero på att eleven är rädd 

för att misslyckas. 	

Många låsningar tror vi skulle kunna förhindras om det fanns mer kunskap om autism 

hos de verksamma lärarna. Detta överensstämmer med det resultat som Carlsson (2018) fick 

fram i sin studie gällande kompetensutveckling inom autismspektrumtillstånd för samtliga 

pedagoger. Ett dilemma (Nilholm, 2007) med dagens stora klasser är att det ger inte lärarna rätt 

förutsättningar för att utöva läraryrket på ett optimalt sätt. Detta kan leda till svårigheter med 

låsningar hamnar hos eleven med ett kategoriskt perspektiv när det snarare borde ses utifrån 

relationellt perspektiv. 	
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5.2.3 Lärarnas arbete kring att utforma arbetsuppgifter och elevernas åsikter	

Asaro-Saddler et al. (2017) tog upp att utvecklingsnivån eleverna har i skrivande inte alltid är 

vad som förväntas i deras ålder. Lärarna i vår studie tog upp detta som en utmaning när de ska 

planera skrivuppgifter. Det material som finns att tillgå passar inte alltid den eleven som ska ha 

det, oftast beroende på att materialet är anpassat för någon med lägre ålder. Vi såg att de flesta 

uppgifter eleverna fick var modifierade av lärarna på olika sätt. Det handlade om att ta bort 

onödig information, lägga till extra rader eller helt skriva om en uppgift för att göra den mer 

konkret för eleven. Samtliga lärare använde mycket eget material, vilket visade att de jobbade 

för att få uppgifterna att bli individuellt anpassade till varje elev. E1 menade att tack vare hur 

hens uppgifter var upplagda (digitalt) samt hens möjligheter till olika sätt att redovisa kunskap 

(muntligt, inspelat, skriftligt), hade hen höjt sina betyg. Strukturen hade hen utformat 

tillsammans med sin lärare och var fortfarande under uppbyggnad vid vårt besök. 	

Att motivera eleverna och skapa ett tydligt syfte med uppgiften noterades också 

(Alexandersson, 2017; Maxwell, Weill & Damico, 2017). Dels använde sig lärarna av 

skrivuppgifter som kunde kopplas till tidigare aktiviteter eller vardagliga situationer och dels 

elevernas intressen. För många elever med autism finns ofta ett specialintresse som de lägger 

mycket tid på på sin fritid (Cederborg m.fl., 2009). E3 var väldigt nöjd med att hens uppgifter 

handlade om fotboll och berättade att tidigare hade hen knappt jobbat alls med skoluppgifter. 

Genom att få uppgifterna att handla om intresset, kunde lärarna motivera eleven till att skriva. 	

	

5.2.4 Lärarnas arbete kring stöd och elevernas åsikter	

För elever som har svårigheter inom central koherens och exekutiva förmågor, innebär en 

skriftlig uppgift en stor utmaning gällande att planera sin text, se helheten och sammanhanget 

(Carlsson, 2018). Scaffolding har lyfts av flera forskare som ett effektivt stöd för elever med 

autism (Asaro-Saddler et al., 2017; Tjernberg, 2013). När lärare använder scaffolding får 

eleverna stöd att forma texten på ett tydligt och konkret sätt. De lärare vi intervjuade gav olika 

förslag på hur de använder scaffolding med sina elever; ställa följdfrågor, använda mallar, dela 

upp uppgiften i tydliga steg och användning av bildstöd till skrivuppgiften. E2 nämnde just 

mallarna som hen tyckte hjälpt mest för att utveckla skrivförmågan. Anledningen, att kunna 

bocka av en lista för att se att alla delar finns med, visar att mallarna blir en stöttning för hens 

exekutiva förmåga. 	
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Som Skolinspektionen (2012) visade i sin rapport, finns det en risk att stöd för elever med 

autism är generaliserade utifrån diagnos istället för individuellt anpassade. Lärarna i vår studie 

kunde ge “tydlighet och struktur” som generella anpassningar, men tryckte på att varje enskild 

elev har olika behov av stöd utöver det. Detta syntes tydligt när vi frågade om stöd och varje 

exempel var baserat på en elev de hade/haft. E1s stöd, att jobba mestadels digitalt, var utarbetat 

tillsammans med lärare. Hen hade mycket positivt att säga om arbetssättet och i hens 

resonemang såg vi också att hen hade gott inflytande i hur stödet skulle se ut. 	

Användning av stöd hjälper eleverna i deras skolarbete, men ska också finnas där för att 

de ska kunna arbeta mer självständigt. I studien av Rose och Shevlin (2017) lyfts detta fram 

som en viktig punkt för både eleverna och lärarna. Vid flera av våra lärarintervjuer framkom 

stöd som något eleverna skulle kunna ta till vid behov, inte bara som något lärarna skulle 

använda vid undervisningen. De lyfte att de såg till att stödet fanns vid elevens bord, men det 

var ofta upp till eleven hur mycket det användes. Här såg vi en plan för hur lärarna arbetade för 

att göra eleverna mer självständiga. Som Asaro-Saddler et al. (2017) skriver i sin studie så kan 

stödet behövas upp till vuxen ålder och då är det viktigt att eleverna lär sig använda det 

självständigt. 	

I LGR11 finns förmågor som återkommer i kursplanerna som bland andra innebär att 

eleverna ska kunna analysera, kommunicera och visa metakognitiv förmåga (Svanelid, 2011). 

De här förmågorna rör stora områden som elever med autism ofta upplever svårigheter med, 

något lärarinformanterna tog upp under intervjuerna. Vid intervjuerna framkom en oro bland 

lärarna om samtliga elever ens skulle lyckas nå upp till minsta godkända betyg, en oro som 

också framkom hos lärarna i Carlssons (2018) studie. Vid våra besök på de två skolorna såg vi 

ett fokus på att hjälpa eleverna att klara sig i samhället. Det fokuset låg högre än att få eleverna 

till godkänt. När lärarna arbetade med skrivande för de elever med störst svårigheter, var det 

mestadels för att eleverna skulle få verktyg för att klara dagliga situationer där de behöver 

skriva. Vår uppfattning var att de lärarna inte såg det som möjligt för de eleverna att nå dit med 

den läroplanen vi har idag. I alla fall inte före de eleverna har slutat på skolan. 	

Användningen av undantagsbestämmelsen (SFS 2010:800), även kallad ”pys-

paragrafen”, var lärarna i vår studie inte överens om. Svanelid (2011) belyser de fem förmågor 

som finns i skolans kursplaner och eftersom elever med autism ofta har svårigheter med dem 

borde det vara en självklarhet för alla verksamma lärare att tillämpa pysparagrafen. En 

konsekvens när lärare inte tillämpar pysparagrafen på samma sätt, blir att de elever som den är 

tänkt för drabbas och eleverna får inte de förutsättningar som behövs gällande att nå 

kunskapskraven. Carlsson (2018) beskrev framgångsfaktorer som ökad kompetens kring elever 
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med autism och en samsyn bland pedagoger. Lärarna i vår studie visade god kompetens kring 

att stötta elever med autism i sitt skrivande, men möjligtvis kan det behövas samsyn kring 

bedömningen av skrivandet.	

	

5.3 Slutdiskussion	

På de två skolorna vi besökte hade lärarna flera förslag på hur man kan stötta elever i skriftlig 

framställning, men vad vi såg i lärarnas arbete var att de tog hänsyn till hela eleven i sin 

undervisning. Lärarnas goda kunskaper och erfarenheter kring elever med autism gjorde att de 

anpassade mer än undervisningen, både lärmiljön och socialt samspel fanns med i deras 

planering. Att ge elever med autism stöd i skrivande kräver goda kunskaper om 

funktionsvariationer och en förståelse för varje enskild elev. Genom att vara lyhörd till vad 

eleven behöver och kunna vara flexibel i sitt arbetssätt, kan lärarna hitta olika vägar att nå 

eleven och få hen att utveckla sina kunskaper vidare.	

	

5.4 Specialpedagogisk relevans och vidare forskning	

Vi menar att studien har relevans för vår kommande yrkesroll som speciallärare, då fokus ligger 

på att finna goda arbetssätt för att jobba med elever med autism som visar svårigheter i skriftlig 

framställning. Att undervisa elever med autism som visar svårigheter i skriftlig framställning 

visar både tidigare forskning och vår lilla studie inte är enkelt och inte heller något som kan 

generaliseras. Det krävs kunskap både om autism samt hur lärare kan arbeta för att skapa de 

bästa förutsättningarna för denna elevgrupp. Här har vi som blivande speciallärare en viktig 

funktion att fylla. 	

I studien framkom ett dilemma från de intervjuade lärarna, att elever med autism kräver 

en särskild tydlighet och struktur men det är komplext att få detta genomförbart ute i våra skolor 

på grund av det stora elevantalet i klasserna. Därför skulle det vara av stort intresse att göra en 

större studie inom detta ämne men då utgå från hur klasslärare arbetar med stöd för denna 

elevgrupp. Det kan vara av intresse att se vilka förutsättningar lärarna har att ge elever med 

autism stöd i skriftlig framställning i ordinarie klasser.  
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Bilaga 1	

Missivbrev     Molkom 10/1-19	
 	
Hej,	
	
vi heter Maria Jonsén och Åsa Valby och läser sista terminen på Speciallärarutbildningen på 
Mälardalens högskola i Västerås.	
	
Under våren ska vi skriva ett examensarbete och vi valde att rikta in oss på elever med autism. 
Syftet med vår studie är att ge goda exempel på hur pedagoger kan arbeta med elever med 
autism för att förbättra deras skriftliga förmåga. Vi vill även ta reda på hur eleverna själva 
upplever det stöd de får samt ta del av lärarnas reflektioner kring deras valda arbetssätt. Vi 
tror att ni kan erbjuda underlag för goda arbetssätt för den här elevgruppen.	
	
Datainsamlingen kommer ske genom observation samt lärar- och elevintervjuer. Vi tänker oss 
en observation på ca. 60 minuter, varje intervju beräknas ta 30-60 minuter. För 
elevintervjuerna är det viktigt för oss att de som väljer att delta är så bekväma som möjligt i 
situationen och kommer kunna ha en stödperson med sig. Elevintervjuerna kommer ske i 
anslutning till observationen, lärarintervjuerna sker i mån av lärarens tid.	
	
Den datasamling vi får kommer behandlas med konfidentialitet, inga identiteter på skola eller 
personer kommer skrivas ut. Datan kommer dessutom enbart användas till vårt examensarbete 
och kasseras sedan när arbetet är färdigskrivet. Det är frivilligt att delta i studien och ni kan 
när som helst välja att avbryta.	
	
Vi hoppas ni vill och har möjlighet att delta i vår studie!	
Vänliga hälsningar,	
	
Maria Jonsén   XXX-XXXXXXX XXXXX@hotmail.com	
Åsa Valby       XXX-XXXXXXX             XXXXX@hotmail.com	
	
Handledare:	
	
Margareta Sandström	
Margareta.sandstrom@mdh.se	
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Bilaga 2	

	
Observationsprotokoll	
1. Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö.	
	
Positiv 
atmosfär 

• skapar ett tillåtande klimat och strävar 
efter att eleverna ska känna sig trygga. 

 

Respekt • lyssnar på vad eleverna har att säga, låter 
eleverna tala till punkt 

 

Positiva 
förväntningar 

• ger positiv respons på elevernas 
ansträngningar. 

 

 
• uppmuntrar eleverna att göra sitt bästa 

och våga sikta högre. 

 

 
• visar positiva förväntningar på elevernas 

förmåga.  

 

 
• uppmuntrar konstruktivt passiva eller 

oengagerade elever.  

 

Skapa 
motivation 

• sätter uppgifter i angeläget sammanhang.  
 

 
• använder sig av elevernas intresse i 

skapandet av uppgifter.  

 

 
• använder elevernas intressen för att 

koppla till användning av kunskapen 
som tränas.  

 

Studiero • skapar en arbetsmiljö anpassad för 
elevens behov (intryck). 

 

 
• ser till att elever kan utföra sina 

arbetsuppgifter utan att störas av 
kamrater.  
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2. Individanpassning, variation och utmaningar. 	

	
Lektion tanke- 
mässigt 
utvecklande 

• ger eleverna möjlighet att tänka 
efter innan de yttrar sig. 

 

 
• hjälper eleverna utveckla sina 

utsagor med uppföljande frågor.  

 

Anpassar 
Undervisningen 

• tar utgångspunkt i elevernas 
erfarenheter och tidigare lärande. 

 

 
• låter eleverna arbeta i olika takt. 

 

 
• anpassar innehållet efter elevernas 

intressen och förutsättningar. 

 

 
• anpassar arbetsformer efter 

elevernas behov och intressen. 

 

Stöd • ser till att eleverna får hjälp med 
sitt arbete under lektionen. 

 

 
• ger eleverna tillgång till lärverktyg 

och hjälpmedel som behövs. 

 

 
• ögonkontakt eller fokus på tredje 

part?  

 

 
• hjälper eleven att skriva?  
(diktering)  

 

Variation • skapar variation och balans mellan 
lärarledda genomgångar och 
elevaktivitet. 
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3. Tydlighet i mål, innehåll och struktur	

	
Lektionsstart • anger målen för lektionen. 

 

 
• presenterar lektionens aktiviteter och 

syften med dessa. 

 

Lektionens 
struktur  

• ger lektionen logiskt flöde där 
uppgifterna hör ihop. 

 

 
• skapar överblick och sammanhang. 

 

Tydlighet • använder ett språk eleverna förstår. 
 

 
• sammanfattar moment och gör klart för 

sig att alla elever förstår. 

 

 
• använder olika hjälpmedel och/eller 

exempel från vardagslivet för att 
förtydliga. 

 

 
• bryter ned uppgifter i delmål vid behov.  

 

 
• använder scaffolding 

 

Kontroll att 
elever 
förstått  

• går runt bland eleverna för att fånga 
deras förståelse. 

 

Lektionsslut • avslutar lektionen på planerat sätt.  
 

 
• gör sammanfattning av lektionsinnehåll. 

 

 
• anknyter till nästa lektion. 
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Bilaga 3	

	
Intervjufrågor till eleverna	
	
1.  Hur tycker du att det är att skriva?  
 
 
	
2. Vad är det som är svårt gällande skrivandet?  
 
 
	
3. Tycker du att det är skillnad att skriva beroende på vilken skrivuppgift det är?  
 
 
	
4.  Hur uppmärksammades svårigheterna med skrivningen?  
 
 
	
5. Berätta om det stöd du har fått gällande skrivning. Har du några hjälpmedel?   
 
 
	
6. Hur upplever du det stöd som du har fått? 	

Vilket stöd har fått dig att utvecklas i ditt skrivande? 
 
 
	
7. Har du fått stöd av speciallärare i mindre grupp/enskilt 	

eller av klassläraren i  klassrummet?  
 
 
	
8.  Vilken stödform tycker du fungerar bäst för dig?  
 
 
	
9.  Skulle du vilja få stöd på något annat sätt? Hur då i sådana fall? 
 
 
	
10. Vilka är dina styrkor gällande skrivning? 	
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Bilaga 4	

	
Intervjufrågor till lärarna	
	
1.  Hur betraktar du att elever är i svårigheter med skriftlig framställning?	
	
2. Hur lägger du upp det extra stöd du ger elever som behöver stöd	

i skriftlig framställning?	
	
3.  Finns det något generellt stöd som underlättar skrivningen för elever med 
 autism?	
	
4. Plockar du bort stödet när eleven övervinner svårigheten eller 	

låter du stödet finnas kvar?	
	
5. Vilka hjälpmedel får elever som har svårt med skriftlig framställning?  
 
	
6. Använder du undantagsbestämmelsen?	
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Bilaga 5	
	
 

Fråga  Kryssa i det som passar 

1 Hur länge läste du? (Kryssa i det alternativ som 
passar bäst).  

▢  ▢ ▢ 2▢ 10 min    
▢  ▢ ▢ 3▢ 20 min 
▢  ▢ ▢ 4▢ 30 min 
▢  ▢ ▢ 5▢ 40 min 
▢  ▢ ▢ 6▢ 50 min  
   

2 Hur upplevde du den delen som du läste idag? 
(Du får kryssa i fler alternativ).  

▢ Roligt  
▢  ▢  ▢   ▢ Spännande  
▢  ▢  ▢   ▢ Tråkigt 
▢  ▢  ▢   ▢ Läskigt  
▢  ▢  ▢   ▢ Svårt att förstå 
▢  ▢  ▢   ▢ Intressant  
▢  ▢  ▢   ▢ Annat:___________________ 

3 Hur många personer handlade det om idag när 
du läste? 

▢  ▢  ▢    ▢ 1 person 
▢  ▢  ▢    ▢ 2 personer 
▢  ▢  ▢    ▢ 3 personer 
▢  ▢  ▢    ▢ Fler än 3 

4 Hur många sidor har du läst under det här 
läspasset?  

Antal: _____________ 

5 Fyll nu i vilken vecka det är och kryssa i vilken 
dag du läst.  

Vecka: ____________  
▢  ▢ ▢    ▢ Måndag  
▢  ▢  ▢   ▢ Tisdag 
▢  ▢  ▢.  ▢ Onsdag 
▢  ▢  ▢.  ▢ Torsdag 
▢  ▢  ▢   ▢ Fredag  

6 Vad var bäst med läsningen idag?  Svar: ____________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________  

 

 


