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”Vad som är viktigt att komma ihåg är att ett barn med funktionsnedsättning i 
första hand är ett barn. Ett barn med ett barns alla behov, möjligheter, 
önskningar och tankar…” 

(Brodin & Lindstrand, 2004, s.141). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
Mälardalens högskola           Examensarbete i specialpedagogik, 
            Avancerad nivå, 
            15 högskolepoäng 
 
 
 
  
 
SAMMANFATTNING 
 
 
Författare: Tuula Koljonen 
 
Titel: Hur upplever elever inom autismspektra att de har det i skolan - Elevers och skolpersonals syn 
på inkludering och socialt samspel 
 
 
 
År: 2011     Antal sidor: 36 
 
Studiens syften var att skapa förståelse för hur elever inom autismspektra har det på högstadiet samt se 
hur en skola organiserar sin verksamhet för elever inom autismspektra. Studien har en hermeneutisk 
ansats med utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt och specialpedagogiskt perspektiv. 
Forskningsmetoderna var semistrukturerade intervjuer samt deltagande observationer som 
analyserades och resulterade i fyra teman: Elevernas upplevelse av skolan, begreppet inkludering, 
begreppet socialt samspel och vision. De kategorier som utkristalliserade sig under elevernas 
upplevelse av skolan var: att vara annorlunda, förståelse och kunskap hos andra, klassrumsmiljö och 
relationer med jämnåriga och vuxna. Resultat visade att skolan har en särskild ”Aspergergrupp” som 
leds av en speciallärare. Eleverna trivs och känner sig trygga i skolan men önskar att lärare och elever 
skulle ha mer kunskap och förståelse om deras specifika funktionsnedsättningar. Eleverna ser både för 
och nackdelar med stor klass och liten grupp. Begreppet inkludering och socialt samspel betyder 
väldig olika för informanterna och eleverna tycker dessutom att det är svårt och känsligt att prata om 
sociala samspelet. Slutsatser är att det inte finns en enda lösning som fungerar för alla elever, varken 
med eller utan en viss diagnos i skolan samt att rektor och lärare borde först och främst lyssna på 
eleverna för att ge dem både inflytande och delaktighet i det gemensamma uppbyggandet av en 
flexibel verksamhet. Då skulle eleverna känna att ”en skola” arbetar med inkludering och delaktighet. 
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1. Inledning  
 
Inom utbildningspolitiken finns det direktiv och en vision om en inkluderande skola som ska 
inrymma alla elever, även de med olika funktionsnedsättningar. Utifrån min profession 
upplever jag att det inte är så i verkligheten, då jag ser att många lärare och skolor fortfarande 
jobbar för att hitta olika segregerade lösningar. Nilholm (2006) menar att begreppet 
inkludering inte är lätt att definiera och därmed inte lätt att tolka då begreppet omformulerats 
och omtolkats flera gånger. Inkludering har därför inte blivit lätt att genomföra utan snarare 
lett till att skolorna försökt hantera detta med att skapa olika särlösningar. De segregerade 
lösningarna har blivit allt vanligare i svenska skolor (Haug, 1998). Det finns en inbyggd 
motsättning mellan inkludering i teorin det vill säga den i läroplanerna och den i praktiken 
vilket poängteras av Allan (2004). Hon menar även att inkludering missbrukas i dokument då 
man å ena sidan talar för inkludering men i nästa stund ändå talar för specialskolor. 
 
I Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo-94 
står det att skolan ska verka för de demokratiska principerna, vilket innebär att alla elever ska 
kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i sin kunskapsmässiga och sociala utveckling. 
Läraren ska förbereda eleverna för delaktighet och undervisningen ska bedrivas så att 
eleverna förbereds för att aktivt kunna delta i samhällslivet.  I grundskoleförordningen (SFS, 
1994:1194) står det dessutom att en ”elev i behov av särskilt stöd” i första hand ska få 
”stödet” inom den klass eller grupp den tillhör. Jag upplever att många lärare inte hinner med 
att realisera styrdokumentens mål så som det är tänkt dels på grund av den tidsbrist som 
uppstått i skolan men också på grund av en kunskapsbrist om vad olika 
funktionsnedsättningar innebär för individen och dess utveckling.  
 
Elever med funktionsnedsättning inom autismspektra har problem inom tre områden, dessa är 
kommunikation, social interaktion och föreställningsförmåga (Wing, 1998). De tre områdena 
påverkar möjligheter till sociala samspel som kan skapa en annorlunda och en mer 
svårhanterlig skolsituation och/eller beteenden som på något sätt kommer att ha betydelse för 
deras vardag eftersom den ”autistiska problematiken” i sig medför att ”vanliga” sammanhang 
ses som ytterst förvirrande (Peeters, 1998). 
 
Jag har arbetat i över 13 år på ett vårdhem där bland annat barn och vuxna med autism bodde. 
Jag arbetade sedan som matematik och kemilärare i cirka 10 år innan jag bestämde mig för att 
vidareutbilda mig till specialpedagog. Det är där jag är nu. En skola för alla och inkludering 
har funnits som en röd tråd genom hela utbildningen för magisterexamen i specialpedagogik. 
Parallellt med studierna arbetar jag som specialpedagog på ett högstadium där jag dagligen 
kommer i kontakt med elever med någon funktionsnedsättning. Jag upplever att jag har en 
ganska god förförståelse och en bredd då jag kommit i kontakt med barn, elever och vuxna 
inom både boende och skola samt att jag tillägnat mig teoretiska kunskaper inom området.  
 
På den 6-9 skola där jag arbetar har det under de senaste åren skett en markant ökning av 
elever med en diagnos inom autismspektra. Ökningen har skapat en hel del problem tycker jag 
och då främst organisatoriska och pedagogiska då skolan inte varit rustad för att möta denna 
elevkategori. Jag har därför funderat över vilka tankar och idéer en skola egentligen har då de 
skapar en organisation för denna elevgrupp men framförallt på hur eleverna själva och 
skolpersonal ser på skolan och dess organisation. Det dyker även upp diskussioner om social 
kompetens på skolan som för mig utgör en förutsättning för socialt samspel och delaktighet 
och som i sin tur påverkar elevernas lärande och utveckling. Skolan är en arena som alla 
elever passerar och där stöter de på många olika människor och ett ökat krav på att det sociala 



 6 

samspelet ska fungera. Ute i samhället är det också oerhört viktigt för där ställs det ännu 
större krav på att människor ska kunna möta, kommunicera och samarbeta med andra i olika 
konstellationer och sammanhang.  
 
För mig framträder speciellt två aspekter som viktiga att ta hänsyn till i denna studie gällande 
elever inom autismspektra och dessa är inkludering och socialt samspel. Delaktighet är ett 
mer vardagsnära begrepp än socialt samspel och delaktighet ses även som en aspekt i 
inkluderingsbegreppet som i sin tur har nära kopplingar till visionen om en ”skola för alla”.   
 
Intentionen med studien är att genom en hermeneutisk ansats belysa elevernas men även 
skolpersonalens perspektiv på inkludering och socialt samspel för att sedan se om de 
överensstämmer med förhoppning om att det kan leda fram till ny kunskap inom området. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet med denna studie är att skapa förståelse om hur elever med en 
diagnos inom autismspektra har det på högstadiet. Studiens syfte är också att skapa förståelse 
för hur en skola organiserar sin verksamhet för elever inom autismspektra. 
 
Frågeställningar som studien avser att besvara är: 
- Hur uppfattar några elever inom autismspektra, lärare och skolledning i grundskolan 
inkludering och socialt samspel? 
- På vilket sätt överensstämmer elevernas, lärarnas och skolledarens bild av inkludering och 
socialt samspel?  
- Hur organiserar en skola sin verksamhet för elever inom autismspektra? 
 

1.3 Uppsatsens upplägg och struktur 
  
Kapitel 2 börjar med bakgrund av relevant litteratur samt tidigare forskning inom framför allt 
autismspektra, inkludering och socialt samspel. I kapitel 3 ges en bild av de teoretiska 
referensramar studien är influerad av och det är socialkonstruktivism, systemteori, den 
utvecklingsekologiska modellen samt det specialpedagogiska perspektivet. Redovisning av 
metoddel i kapitel 4 där studiens hermeneutiska ansats, urval, genomförande, giltighet och 
tillförlitlighet samt etiska överväganden redovisas. Under kapitel 5 presenteras resultat och 
analys för att i kapitel 6 diskutera resultat och metod. Kapitlet avslutas med en avslutande 
reflektion samt förslag på vidare studier. Sist i arbetet ligger referenslistan samt bilagorna. 
 

2. Bakgrund 
 
I bakgrunden presenteras först de aktuella styrdokument av betydelse för svensk skola och 
dess strävan för en ”skola för alla” samt olika perspektiv inom specialpedagogisk forskning. 
Därefter presenteras en kort beskrivning av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning generellt 
för att därpå beskriva autism och Asperger mer specifikt. Kapitlet avslutas med en gemensam 
sammanfattning där både nationella och internationella studier om olika aspekter av 
inkludering och socialt samspel lyfts.  
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Styrdokument 
Det finns styrdokument som all skolpersonal måste förhålla sig till och som dessutom styr hur 
en skola kan och bör organisera sig. De nationella som enbart är upprättade för den svenska 
skolan är bland annat skollagen (SFS 1985: 1100), grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) 
och läroplanen, Lpo-94. De internationella är bland annat Salamancadeklarationen (Unesco, 
2006) som är en rekommendation, FN:s barnkonvention (Unicef, 2009) och FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2008:23) som är två rättsligt bindande 
överenskommelser (Brodin & Lindstrand, 2004).  
 
Skollagen och grundskoleförordningen är de styrdokument som bestämmer verksamheten i 
svenska skolor. I den nya skollagen (SFS 2010:800) som ska gälla från den 1 juli 2011 
betonas tydligare vikten av att stödja och stimulera elever för att nå målen i skolan samt att 
undervisningen måste anpassas efter eleven i den elevgrupp som eleven tillhör. Den nya 
skollagen reglerar dessutom tydligare elevernas arbetsmiljö med både trygghet och arbetsro. 
Delaktighet är ett begrepp som används i Lpo-94 och som relateras till de demokratiska 
principerna för vårt samhälle. Salamancadeklarationen är inte rättsligt bindande utan är en 
internationell rekommendation om en gemensam uppfattning av hur deltagarna i 
deklarationen ska agera. Den lyfter bland annat integrering och delaktighet som viktiga 
aspekter i kampen mot segregering. Den poängterar ett förändrat förhållningssätt med en 
positiv inställning till själva utvecklingen av visionen ”en skola för alla” krävs för att lyckas. 
FN:s barnkonvention har en bärande princip om barns bästa och allas lika värde och i FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning poängterar att utbildningen 
som erbjuds ska erbjuda individanpassade stödåtgärder, vilket är förenligt med fullständig 
inkludering.  

Olika synsätt inom specialpedagogisk forskning 
Inom skolan har ett traditionellt och dominerande synsätt varit att se svårigheter som ett 
individuellt problem och att svårigheterna härleds till brister hos individen (Isaksson, 2009). 
Inom det specialpedagogiska forskningsområdet har forskare använt sig av olika benämningar 
för att beteckna ett traditionellt perspektiv på elevers svårigheter och det är kompensatoriskt 
(Haug, 1998), medicinskt-psykologiskt (Clark, Dyson & Millward, 1998) och kategoriskt 
perspektiv (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). De har alla en gemensam 
kunskapsbas med rötter i psykologi och medicin. Specialundervisning har setts som en 
kompensatorisk åtgärd i syfte att ”normalisera” individen och där har främst speciallärare haft 
ansvaret för dessa elever (Nilholm, 1998). Så är det fortfarande menar Atterström och Person 
(2000), trots att det i våra styrdokument står att alla pedagoger i skolan skall ansvara för god 
miljö, utveckling och lärande för alla elever som tillhör pedagogens grupp. Den svenska 
specialpedagogiska forskningen har dock inte talat om en medicinsk modell i samma 
utsträckning som den internationella (Isaksson, 2009). 
 
Det strukturella/materiella perspektivet inom den specialpedagogiska forskningen brukar 
vanligtvis härföras till det kritiska perspektivet men under senare år även till det 
organisatoriska paradigmet (Nilhom m. fl., 2007). Denna typ av forskning har främst varit 
tongivande inom internationell forskning, särskilt inom amerikansk och brittisk. Perspektivet 
fokuserar sig på skolans organisation och de professionellas egenintressen där den 
gemensamma utgångspunkten är att elevernas behov av stödinsatser är ett resultat av sociala 
processer. Isaksson (2009) menar att funktionshinder och elevers behov av stödinsatser kan 
ses som produkter av vissa brister i samhället och inom skolan så skapas elevernas 
funktionshinder genom en bristande organisatorisk anpassning.  
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Inom den specialpedagogiska forskningen finns ett tredje perspektiv som är vanlig och det är 
den socialkonstruktivistiska som fått stort genomslag i Sverige och kan knytas till det 
relationella perspektivet (Emanuelsson m. fl., 2001). Den betonar samspelet mellan individen 
och omgivningen och svårigheter ses som sociala konstruktioner, därför talar man om elever i 
svårigheter snarare än om elever med svårigheter (Emanuelsson m. fl., 2001; Nilhom m.fl., 
2007). Perspektivet bygger på att den sociala verkligheten och fenomen är konstruerade. 
Skolsvårigheter eller ett funktionshinder ses som något som uppstår i samspel med den 
aktuella sociala kontexten. Alla värderingar som styr processerna är relativa och varierar från 
tid till annan, vilket gör att skolsvårigheter kan tolkas och förstås olika under olika perioder 
och kulturer (Isaksson, 2009). 
 
Skolverkets studie om skolans insatser för elever med funktionshinder (2001) visar att 
skolpersonal fortfarande tänker att det är eleven som är bärare av problemet och de ansåg att 
lärare hade en för låga kompetens om de sociala och de pedagogiska svårigheterna och ville 
därför ha kompetenshöjande insatser, vilket även elever och föräldrar efterlyste. Föräldrarna 
menade även att då eleven inte nådde målen så berodde det delvis på otillräckligt stöd från 
skolan men även på skolpersonalens brist på förståelse för elevernas specifika 
funktionshinder. I skolverkets sammanställning av särskilt stöd i grundskolan (2008) 
konstaterades det att fortfarande fanns stora brister när det gällde skolans förmåga att hantera 
de olika svårigheter som kunde uppstå till följd av ett neuropsykiatriskt funktionshinder. De 
konstaterade också att det miljörelaterade synsättet inte nått skolorna eller klassrummet utan 
skolorna sökte fortfarande orsaker till problem hos eleven och inte i den pedagogiska eller det 
sociala sammanhanget.  

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
Världshälsoorganisationen, WHO antog 2001 en ny klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa som kallas för ICF (International Classification of Functioning, 
Disability and Health) i vilken de talar om olika dimensioner av hälsa istället för 
funktionshinder. Med en funktionsnedsättning menar de att det finns begränsningar i en 
individs fysiska, psykiska och intellektuella funktionsförmåga. En neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, NPF innebär att man har begränsningar i hur hjärnan arbetar och 
fungerar vilket kan medföra svårigheter med socialt samspel, kommunikation, impuls- och 
aktivitetskontroll, uppmärksamhet och inlärning. Dessa svårigheter ger sig ofta till känna 
under barndomen och kan i olika grad inverka på individens vardag. De neuropsykiatriska 
diagnoserna är så kallade funktionsdiagnoser, vilket betyder att diagnoserna bygger på 
kriterier som har sin utgångspunkt i hur individen fungerar inom vissa områden i vardagen. 
De kan påverka en person i större eller mindre utsträckning, men det är när svårigheterna blir 
så stora att de påverkar en individs möjligheter att fungera i samhället som det blir ett 
funktionshinder. De vanligaste NPF är autism, Asperger, ADHD, DAMP, Tourette syndrome, 
tvångssyndrom och språk- och talstörningar. (www.attention-riks.se). 
Autismspektrumstörning (Autism Spectra Disorder, ASD) används som ett samlingsnamn för 
diagnoserna autism, Asperger och tre andra autismliknande tillstånd. En ASD diagnos grundar 
sig på tre typiska avvikelser; kommunikation, socialt samspel och beteendemönster 
(autismforum.se). Dessa är hörnstenarna i det som kallas för Wings triad och är mer eller 
mindre utmärkande vid alla autismspektrumstörningar (Wing, 1998).  
 
Nedan följer en kort beskrivning av diagnoserna autism och Asperger syndrom lite mer 
ingående då de två diagnoserna är aktuella i studien. 
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Autism  
Autism, vilket är en autismspektrumstörning innebär en genomgripande störning i barnets 
utveckling med början under småbarnstiden (Peeters, 1998). Autism är en 
funktionsnedsättning som sällan förekommer i ”ren” form. Tilläggshandikapp är vanliga och 
70 % av dem har även en utvecklingsstörning (Stockholms läns landsting, 2010). 
 
Begränsningar i förmågan till social interaktion är oftast mycket tydlig hos personer med 
autism enligt Wing (1998). En elev som har autism kan stöta på många problem i 
klassrumssituationerna då de har svårt att förstå människor och har stora problem att etablera 
relationer till övriga elever på grund av en nedsatt förmåga att förstå mimik, gester och 
kroppsspråk. De har även svårt att dela glädje och intressen med andra men har själva en 
normalt utvecklad känsla av sorg, ilska och glädje, vilket kvarstår oftast till vuxen ålder. 
Denna bristande förmåga att förstå att det finns en skillnad mellan det egna och andras sätt att 
tänka, känna och handla försvårar möjligheterna till sociala kontakter med de övriga eleverna 
(autism.se).  
 
Begränsningar i kommunikation är mycket vanliga hos barn med autism och innebär att 
barnen oftast har svårigheter att förstå gester, miner men även talat språk. Detta medför bland 
annat att de sociala härmlekarna som små barn börjar med är mycket svåra för autistiska barn 
att följa och därför har de oftast ett försenat tal och en försenad språkutveckling till följd. I 
jämförelse med andra barn så har barn med autism en annorlunda röststyrka och röstnivå, där 
talet ganska ofta blir mer skarpt och monotont. Kommunikationsavvikelserna vid autism 
påverkar skolgången och hänger främst samman med att de har svårt att förstå meningen med 
både kommunikation och social interaktion som skapas av olika typer av information för att få 
en känsla av helhet och sammanhang (Gillberg, 1999). 
 
Begränsningar i förställningsförmåga medför en begränsad repertoar av beteenden och 
intressen, vilket kan göra att det blir svårt att göra nya saker då de gamla inte har blivit 
automatiserade utan då gör man bara det man redan kan. Personer med autism kan ha ett 
”speciellt” beteende som består av olika repetitiva och stereotypa mönster, till exempel 
handviftningar och hög tågång (autism.se). En del barn är dessutom mycket rutinbundna och i 
stort behov av att följa strikta rutiner där en oväntad förändring kan leda till en stressökning 
och eventuella emotionella utbrott. I en skolmiljö kan detta lätt skapa problem och det är 
därför viktigt att skolor har en verksamhet där arbetssätt med tydliga rutiner och struktur 
verkar så att även dessa barn får förutsättningar att klarar av skolan (Gillberg, 1999). Andra 
vanliga symtom hos personer med autism är till exempel känslighet mot ljud, lukt eller 
smaker men även under- och överaktiviteter samt sömsvårigheter (Peeters, 1998).   
 
Asperger  
Asperger är en autismspektrumstörning som innebär att man har lindrigare 
funktionsnedsättningar än vid autism. De har oftast en begåvning som ligger inom det 
normala, men samtidigt kan begåvningen vara mycket ojämn. Dessa personer har svårigheter 
som oftast blir tydliga när de börjar skolan och därför kommer inte diagnosen förrän senare i 
skolåldern. Många med Asperger kan till exempel läsa tidigt men har däremot, vilket är 
mycket vanligt, en entonig talmelodi (autism.se). Språk- och talsvårigheter visar sig ofta så att 
de har svårt att tyda ”mellan raderna” och det som sägs eller skrivs oftast tolkas bokstavligt 
både i ett samtal och i en text vilket påverkar den sociala interaktionen. Personer med 
Asperger syndrom kan oftast skriva och har goda ord- och faktakunskaper men de presterar 
betydligt sämre när det gäller att förstå andras tankar och känslor (Wing, 1998). 
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Gillberg (1997) poängterar att det är mycket varierande symtom som förekommer, men några 
vanligt förekommande symtom är bland annat snäva intressen, ljudkänslighet och att de har 
svårt att rikta sin uppmärksamhet mot andra och att de därför gärna drar sig undan och leker 
för sig själva. Attwood (2000) i sin tur menar att stora grupper avskräcker och att barnen 
därför hellre leker själva än tillsammans med andra. De har inget större intresse av att vara 
tillsammans med barn i sin egen ålder eftersom de har speciellt svårt att tolka de osagda regler 
som finns vid umgänge med andra barn och kan därför bete sig felaktigt både socialt och 
emotionellt. Personer med Asperger har en bristande social inlevelseförmåga som visar sig så 
att de agerar som sanningssägare med få spärrar, vilket gör att de sårar kamrater utan att 
egentligen mena det. Detta har de jämnåriga svårt att acceptera vilket i sin tur gör att de med 
Asperger ofta hamnar utanför den sociala gemenskapen. Det är under skolåldern som många 
sociala problem uppstår och de största problemen skapas på rasterna, då det förväntas att man 
deltar i samvaron och leker tillsammans med andra barn (autism.se). 
 
Redan vid låg ålder brukar personer med Asperger utveckla behovet av strikta rutiner. Det kan 
handla om att saker måste göras i en viss ordning, att man alltid ska sitta vid samma plats i 
klassrummet eller att man har komplicerade ritualer kring vardagliga göromål (autism.se). 
Vidare skriver Gillberg (1997) att de oftast är grovmotoriskt klumpiga, men att de mycket väl 
kan ha en väl utvecklad finmotorik. Det är också ganska vanligt att barnen har utpräglade 
handrörelser som uppmärksammas av andra. Attwood (2000) skriver att det dessutom i 
tonåren är vanligt med andra typer av svårigheter så som att de får en motvilja att sköta sin 
hygien eller att byta kläder även val av enformig mat är mycket vanlig. Det är först i tonåren 
som personerna själva blir medvetna om sin sociala isolering, vilket medför att det är ganska 
vanligt att de utvecklar en depression i tonåren. Att bli tonåring skapar ofta problem då deras 
identitet byggs upp bland annat genom kamrater och grupptillhörighet. I skolan kommer ingen 
undan andra elever eller grupperingar och detta kan vara speciellt svårt för elever med en 
annorlunda föreställningsförmåga. Ett sätt att hjälpa dessa elever är att organisera skoldagarna 
genom att ha stor struktur och följa strikta rutiner (Attwood, 2000). 
 

2.1 Tidigare forskning  
 
Vid en genomgång av tidigare forskning inom områdena elever med en autism- eller Asperger 
diagnos, socialt samspel och inkludering fanns empiriska studier som hade kopplingar till 
någon funktionsnedsättning, inkludering samt socialt samspel och delaktighet. Det var sex 
stycken studier om inkludering varav fyra internationella och fem stycken studier om 
delaktighet varav två internationella. Åtta av studierna utgår från elever med en 
funktionsnedsättning, men endast i tre av studierna lyftes uppfattningar av elever inom 
autismspektra. 
  
Få empiriska studier handlade om elevernas egna upplevelser av deras skolvardag fanns att 
hitta. Varken om personer med eller utan en diagnos och studier gällande elever inom 
autismspektra i detta sammanhang var ännu mer begränsad. De studier som finns om 
inkludering och socialt samspel är ofta gjord utifrån de professionellas perspektiv där 
forskningen ofta kopplas samman med specialpedagogik. Specialpedagogik har dock under 
senaste decenniet utvecklats till en tvärvetenskap men har länge varit en ganska begränsad 
vetenskaplig disciplin med rötter i medicinsk och psykologisk forskning (Vernersson, 2007; 
Nilhom m. fl., 2007). Detta kan eventuellt förklara bristen på forskning. En annan förklaring 
kan vara att man internationellt har en helt annan syn och tradition på både inkludering och 
funktionsnedsättning. Bristen på forskning om hur elever inom autismspektra upplever 
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skoltiden är uppenbar, även internationellt där några tänkbara förklaringar kan vara att de ofta 
är placerade i särskild undervisningsgrupp samt att det dessutom kan vara svårt att intervjua 
dessa elever eller att genomföra en enkätundersökning eftersom eleverna ofta har brister i 
verbal och icke verbal kommunikation samt föreställningsförmåga.  

Inkludering 
Det finns starkt stöd för ett inkluderande synsätt i den värdegrund som dagens skola vilar på. 
Internationellt sett finns ett flertal deklarationer som verkar för att skapa en skola för alla och 
stöd för detta finner man bland annat i FN:s barnkonvention och Salamancadeklarationen. 
Sverige har ratificerat båda dessa dokument och avspeglas således också i svenska skolans 
styrdokument, där det klart och tydligt framgår att man på varje skola ska verka för ”en skola 
för alla”. Skolverket (2001) poängterar att ”eftersom den svenska skolan är inkluderande är 
det av vikt att de förändringar som görs gäller alla barn, då dessa förändringarna särkilt 
kommer att gagna barn i behov av stöd” (s. 41). Man kan konstatera att två styrdokument, 
skollagen och grundskoleförordningen är ganska vaga vad gäller definitionen på vilka 
eleverna är som behöver stöd, vilket gör att tolkningar behöver göras på lokal nivå och det blir 
därför väldigt stora skillnader runt om i landet. Detta slår mycket olika mot flera aktörer i 
skolan och bland annat mot elever inom autismspektra beroende på vilka hinder eller 
möjligheter till socialt samspel och inkludering en ”verksamhet” ger utifrån hur tolkningarna 
är gjorda.  
 
Inkludering som begrepp är inte lättolkat och det kan bero på att efter dess genombrott 1994 
har begreppet omtolkats flera gånger om (Nilholm, 2006) och att många författare definierar 
begreppet olika. Nilhom menar att integrering, föregångare till inkludering, står för en 
assimileringsprocess där ”avvikande barn” ska integreras in i det befintliga skolsystemet. 
Inkludering däremot står för att skolan ska anpassa sig till individen för att göra det möjligt 
för denne att passa in. Inkludering definieras som att ”Att delta i en helhet” (Vernersson, 
2007, s. 77) och innebär att alla elever har rätt till närvaro i klassrummet utan undantag. Haug 
(1998) pratar också om ”inkluderande integrering” som betyder att undervisningen ska ske 
inom ramen för den klass eleven är skriven i, så att social rättvisa och lika rätt till deltagande, 
sett från ett kollektivt demokratiskt sätt ska kunna uppfyllas.  
 
En ”skola för alla” har varit aktuell mycket länge och det är fortfarande långt kvar tills idéerna 
kan förverkligas menar Göransson (2006) och Garpelin (2004) i sin tur menar att den Svenska 
skolan har misslyckats med att skapa en skola för alla. Att inkludering inte förverkligats beror 
på att det brister i genomförande inte på grund av att principerna för inkludering är fel, hävdar 
Nilholm (2006). Ett sätt att genomföra inkludering är att man erbjuder så lite som möjligt av 
den segregerade undervisningen och istället ska specialpedagogen vara delaktig i arbetet att 
nå den inkluderade undervisningen i klassrummet menar Andersson och Thorsson (2008). En 
effektiv integrerad utbildning måste först och främst ska vara flexibel och ha högkvalitativa 
lärare som däremot inte behöver vara "experter” på autismspektra, men ha kunskap om 
inlärning, undervisning och om den mångfald som finns i människan för att lättare kunna 
hantera de olika barnen  i klassrummet utan att behöva ha något speciellt eller segregerat stöd 
enligt Jordan (2007). För att det överhuvudtaget ska vara möjligt för skolorna att uppnå 
inkludering så behövs det tydliga skolledare som omsätter styrdokumenten till konkreta mål 
som genomsyrar hela verksamheten och där rektorerna samtidigt stödjer lärarna i deras 
praktiska arbete (Andersson m.fl., 2008). 
 
På Irland får elever i behov av särskilt stöd endast i exceptionella fall placeras utanför den 
ordinarie klassen (Ring & Travers, 2005) vilket är helt i linje med inkluderingstankarna i de 
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internationella styrdokumenten. Förutsättningar för att förverkliga inkluderingstankarna har 
man även politiskt bidragit med då de kraftigt ökat både assistenter och resurspersonal på 
skolorna. Moen (2008) visar att när man försöker jobba för en inkluderande undervisning så 
är den mest kritiska faktorn läraren där lärarens inställning och attityder är mycket viktig för 
att det ska lyckas med inkludering, vilket även Ring m. fl. (2005) poängterar. I det 
inkluderade tankesättet måste man komma bort från det kompensatoriska tänkandet med 
eleven som bärare av problemet (Ljusberg, 2009) till det relationella perspektivet som 
styrdokument förespråkar vilket är i linje med inkluderingstankarna.  

I skolverkets studie (2001) skriver man att det till exempel är olyckligt att en liten grupp blir 
en lösning på gruppnivå för alla med samma diagnos och att en diagnos i sig kvalificerar för 
en plats i den gruppen. Det kan till exempel vara så att om de inkluderande stödåtgärderna är 
för vaga och därför blir det lättare för, segregerade grupper att etableras då dessa inte bryter 
mot lagen utan bara mot de ideologiska målen. Både Heimdahl Mattson (2008) och Eldar, 
Talmor och Wolf-Zukermann (2010) poängterar vikten av att en rektor har ett inkluderande 
synsätt för att på så sätt motverka bildandet av segregerade grupper. Segregerade grupper gör 
att det blir svårare att få sociala kontakter eftersom det finns färre kompisar att tillgå och 
svårare att behålla de man hade innan då de inte har närheten till varandra. Eleverna blir 
dessutom mindre delaktiga i aktiviteter eftersom de utesluts från möjliga aktiviteter som inte 
erbjuds de segregerade grupperna (Ljusberg, 2009; Eriksson & Granlund, 2004; Heimdahl & 
Pettersson, 2007). 

Socialt samspel 
Socialt samspel som begrepp är stort och komplext och det kan även vara svårt att definiera 
denna term. Speciellt svårt är det också att sätta sig in i vad det egentligen betyder för 
personer med en dold funktionsnedsättning så som autism eller Asperger. En aspekt av socialt 
samspel är delaktighet som antingen kan vara uppgiftsorienterad eller socialt orienterad 
(Eriksson, 2008). Delaktighet är också ett komplext begrepp och det finns egentligen inte 
någon direkt kort definition. Delaktighet definieras bland annat i två internationella dokument, 
ICF och FN:s standardregler. I ICF definieras delaktighet som ”en individs engagemang i 
livssituationer i förhållande till hälsoförhållanden, kroppsfunktioner och kroppens struktur, 
aktiviteter och faktorer i omgivningen”. I ICF:s förklaring lägger man fokus på samspelet 
mellan individen och omgivningen där personen är delaktig om deltagandet kännetecknas av 
att en aktivitet genomförs med ett engagemang. Tillgänglighet ses även som en förutsättning 
för att vara delaktig, men för att utnyttja en tillgänglighet krävs initiativtagande och 
engagemang från personens sida. I FN:s standardregler vill man försäkra sig om att människor 
med funktionsnedsättning kan känna delaktighet och jämlikhet som mänskliga rättigheter.  
 
När man talar om socialt samspel i skolan så handlar det oftast om att en person får fysisk 
tillgänglighet som enligt Ulf Jansson i Gustavsson (2004) bara är en aspekt av delaktighet. 
Göransson (2008) menar i sin tur att delaktighet betyder olika i olika sammanhang men att 
förklaringsmässigt så ligger delaktighet nära begreppen integrering, inkludering och 
tillgänglighet. Jansson, Nordström och Thunstam (2006) menar att delaktighet består av en 
yttre, objektiv delaktighet som innesluter en fysisk, funktionell och social delaktighet men 
även en subjektiv delaktighet som kan liknas vid ett förhållningsätt, som innehåller acceptans, 
engagemang och autonomi. Molin (2004) i sin tur anser att delaktighet består av faktorer så 
som engagemang, aktivitet, formell och informell tillhörighet, autonomi och makt. Molins 
tankar utgår delvis från ICF-dokumentet men han anser däremot att delaktighet inte alltid 
behöver innefatta en direkt handling. Molin menar att en individ kan känna sig delaktig i ett 
sammanhang utan att direkt vara engagerad eller aktiv i situationen men att maximal 
delaktighet däremot är svår att nå.  
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Studier av bland annat Eriksson m. fl. (2004) och Eriksson (2006) visar tydligt på 
komplexiteten hos begreppet delaktighet men också på hur det hänger ihop med andra 
begrepp så som interaktion, sammanhang och tillgänglighet. Delaktighet är i mångt och 
mycket en personlig upplevelse och därför kan det vara svårt att säga om någon annan är 
delaktig eller inte. Att elever inte känner sig delaktiga i skolan, att de inte ens får vara 
delaktiga i framtagandet av vilka stödåtgärder som bäst kan passa eleven utan de ofta måste 
acceptera segregerade grupper för att få ett stöd visas tydligt i studien av Heimdahl m. fl. 
(2007).  
 
Delaktighet kan alltså definieras och upplevas på många olika sätt . Sammanfattningsvis kan 
man här lyfta Gustavsson (2004a) som anser att delaktighet har olika betydelser men säger att 
många ändå syftar på en definition som liknas med att delaktighet är något som uppstår 
genom samspel mellan individen och miljön där delaktighet i första hand är en 
processbeskrivning av något vardagsfungerande. Med delaktighet menas en involvering i en 
situation, som bedöms utifrån personens egen upplevelse och samspel i specifika 
livssituationer.  
 
Moen (2008), Ring m. fl. (2005) och Hardiman, Guerin och Fritzsimons (2009) är tre 
internationella studier som berör diskussionerna om inkludering, delaktighet och socialt 
samspel. Moen (2008) anser att den viktigaste arenan är klassrummet eller där en skolaktivitet 
bedrivs. Raster är en aktivitet i skolan som då inte är strukturerad så som lektionerna. 
Eleverna själva anser att raster är en viktig arena (Ljusberg, 2009) där de måste finnas på plats 
för att kunna knyta an kamrater och skapa en gemenskap som behövs för att kunna delta i ett 
gemensamt socialt samspel tillsammans med andra. I Hardimans m. fl. (2009) studie kom 
man fram till att den sociala kompetensen som omfattade sociala, emotionella, kognitiva och 
beteendemässiga färdigheter behövdes för att kunna nå en framgångsrik anpassning, skattades 
lika högt i både de segregerade och inkluderade skolmiljöer för elever med måttlig 
utvecklingstörning. Samtidigt så konstaterade Hardiman m. fl. (2009) att sociala kontakter var 
svårare utanför klassrummet, vilket då blir en motsägelse när man först hävdar att 
strukturerade miljöer inte har en betydelse men å andra sidan blir det svårare med kontakter 
utanför klassrummet. Moen menar att just den mycket klara och strukturerade miljön i 
klassrummet är en förutsättning för att få alla elever delaktiga och samtidigt bedriva en 
inkluderad undervisning med alla i klassen tillhörande elever. Segregerade grupper i sig ger 
mindre möjlighet till både kamrater och till socialt samspel vilket då automatisk försvårar 
möjligheterna till både inkludering och delaktighet. I flera empiriska studier (Moen, 2008; 
Heimdahl Mattson, 2008; Eldar m. fl., 2010; Ring m. fl., 2005) har det framkommit viktiga 
förutsättningar för att inkludering ska lyckas så som generella och specifika kunskaper om 
funktionsnedsättningen och om inlärning, lärarens attityder, möjligheter till inflytande och 
kompisar samt statligt stöd för att förverkliga intentionerna.  Ring m. fl. (2005) lyfter i och 
med detta en viktig aspekt och det är att alla aktörer måste samverka för att man ska lyckas 
uppnå inkludering.  

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
I Skolverkets sammanställning av särskilt stöd i grundskolan (2008) beskrivs hur skolorna 
fortfarande har stor oförmåga och brister med att hantera de svårigheter som kan uppstå till 
följd av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och att det miljörelaterade synsättet 
dessutom knappt nått skolorna. Elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har i 
olika grad problem inom kommunikation, social interaktion och föreställningsförmåga (Wing, 
1998). Alla tre områdena påverkar möjligheter till socialt samspel vilket i sin tur på något sätt 
kommer att ha betydelse för deras vardag. Carrington och Grahams (2001) fallstudie från 
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Australien visar hur två pojkar med Asperger syndrom har svårigheter att skapa relationer 
med sina jämnåriga men också hur de hela tiden var medvetna om att de inte ”passade in” och 
att deras svårigheter i sin tur skapade en stress. Stressen ökade markant när någon del av den 
sociala världen blev oförutsägbar. Författarna menar att det är oerhört viktigt att lärare är 
medvetna om den press elever med Asperger syndrom lever under för att eventuellt kunna 
förhindra en depression på grund av stress. Elever inom autismspektra har svårt med att 
avkoda de sociala spelreglerna och hamnar lätt utanför klassens sociala gemenskap även då 
skolpersonalen arbetar inkluderande. De har däremot inga större problem med att bli rumsligt 
det vill säga fysiskt inkluderade (Skolverket, 2009). Flera studier (Ring m. fl., 2005; 
Carrington m. fl., 2001 och Humphrey & Lewis, 2008) visar hur viktigt det är att lärare har 
kunskap och förståelse om specifika funktionsnedsättningarna för att kunna minimera hinder.  
 
Två studier beskriver elever inom autismspektra i vanlig klass. Det är Humphrey m.fl. (2008) 
studie från Storbritannien där det framkom att eleverna framför allt kände tre hinder i 
skolarbetet och det var: För höga förväntningar och krav gjorde att de kände en ökad stress 
och att de på grund av brister med kommunikation och interaktion lätt blev isolerade och 
deprimerade samt att de upplevde att de blev mycket störda av den bullriga och stökiga miljön 
i klassrummet. En annan studie från Israel av Eldar m.fl. (2010) visar tre framgångsfaktorer 
som inkludering av elever inom autismspektra i en vanlig klass leder till. Deras resultat visar 
att alla elever i klassen drar nytta av inkludering och att de ”andras” beteende och värderingar 
förbättras. Dessutom visar alla elever totalt sett ett större engagemang och där alla även 
interagerar mer socialt. Även Jansson m. fl. (2006) menar att ”Inkluderade miljöer ger inte 
sämre utvecklings- och lärbetingelser än specialiserade och segregerade” (s.51) och att barn 
i inkluderande miljöer har mer frekvent socialt samspel. 
 

 3. Teoretisk referensram  
 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som studien utgår ifrån och i vilket 
sammanhang resultaten ska sättas in. Studien är influerad av både systemteoretiskt perspektiv 
och social konstruktivism, den utvecklingsekologiska modellen som kan kopplas till det 
systemteoretiska tankesättet men även av det specialpedagogiska perspektivet. Systemteorin 
valdes då den belyser vikten av att ta hänsyn till helheten och sammanhanget samt social 
konstruktivism då den ligger som grund för hur systemteorin förklarar verkligheten. Den 
utvecklingsekologiska modellen är ett sätt att se och förstå samspelet mellan individ och 
samhälle. Det Specialpedagogiska perspektivet valdes så den är starkt kopplad till skolan. 
 

3.1 Teorier   
 
Socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Ur ett konstruktivistiskt perspektiv betraktas verkligheten som en social konstruktion, vilket 
innebär att det vi ser och upplever tolkas genom en subjektiv verklighetsuppfattning. Det 
finns med andra ord ingen objektiv verklighet utan den skapas och rekonstrueras genom våra 
individuella erfarenheter, minnen och nuvarande samhälle. I mötet med andra människor med 
en annan verklighetsuppfattning uppstår det diskussioner och ur detta föds och skapas en ny 
gemensam verklighet där mötet mellan människor ger verkligheten mening och innehåll.  
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Systemteori 
Det systemiska synsättet är ett samlat tankebegrepp för olika empiriska vetenskaper såsom 
psykologi, sociologi och pedagogik menar Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007). I och 
med detta så kan man se systemteori inte bara som en teori utan snarare som ett 
samlingsbegrepp för flera olika teorier. Det grundläggande med systemteori är att händelser 
och relationer betraktas i ett cirkulärt perspektiv då både händelser och relationer som tidigare 
skett inom systemet påverkar hur det är idag (Öquist, 2008).  
 
Flertalet systemteoretiker har ägnat sig åt sociala system och speciellt de knutna till olika 
organisationer har väckt stort intresse hos dessa forskare. Systemteori kan appliceras på 
enskilda personer till exempel en elev eller lärare men även på grupper som till exempel ”lilla 
gruppen” eller ”en klass” samt även på organisationen eftersom skolan kan ses som en helhet. 
Varje enskild person betraktas som en del i det totala sociala sammanhanget där vi påverkas 
av varandra (Lundahl & Öquist, 2002). Systemtänk handlar om att se världen som en helhet 
där en situation eller händelse inte är isolerad utan påverkar flera aspekter runt omkring och 
detta i sin tur används som en ram för att se samband snarare än enskilda incidenter.  
Systemtänkande handlar således om att förstå omvärlden i termer av helheter, relationer, 
funktioner, sammanhang, mönster och detta tänk är likt det cirkulära hermeneutiska tänkandet 
där det återkommande betonas hur allt hänger ihop och påverkar varandra (Öquist, 2008).  
 
Systemteori handlar alltså om att se och förstå ett visst systems alla delar för att förstå 
helheten. Det krävs att den som tolkar ska förstå systemet och kan bilda sig en överblick av 
vad som händer inom systemet som består av kärna, kontext och omvärld men även av olika 
subsystem. Dessa delar är ömsesidigt beroende av varandra och en förändring i en av dessa 
delar kan få effekter i de andra delarna. Man bör även ta hänsyn till hur systemets nuvarande 
struktur och funktionssätt är beroende av händelser i dess historia. Ömsesidigt beroende 
mellan omvärld och organisation framhålls som en viktig poäng inom systemteori (Lundahl & 
Öquist, 2002). 
 
Utvecklingsekologiska modellen 
Ett systemteoretiskt tänkande kan bland annat intas från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, 
där individen har skapats i en historisk kontext med ett ömsesidigt beroende mellan individ 
och samhälle. Urie Bronfenbrenner har utvecklat den så kallade utvecklingsekologiska 
modellen som ett sätt att förstå samspelet mellan individ och samhälle (Nordahl m. fl., 2007). 
Det utvecklingsekologiska perspektivet ingår således i det socialkonstruktivistiska 
perspektivet där de olika nivåerna utgör en helhet och där interaktionen mellan en individ och 
dess omgivning är centrala. 
 
Syftet med den utvecklingsekologiska modellens systemnivåer är framförallt att förklara och 
förstå hur individerna i ett samhälle kan kommunicera och verka i den aktuella verkligheten 
(Björk- Åkesson & Granlund, 2001). Bronfenbrenner delar in sin modell i fyra system som är 
ömsesidigt beroende av varandra och som möjliggör att man kan betrakta flera system 
samtidigt. Dessa kallar han: mikro-, meso-, exo- och makronivå. 
 
Till mikrosystemet räknas aktiviteter och relationer som personen har med den närmaste miljö 
så som hemmet, nära vänner och senare räknas även förskolan, skolan och arbetsplatsen hit. 
När personen blir äldre så ökar antalet mikrosystem som denne ingår i och då även antalet 
individer vilket normalt bidrar till en allt högre social interaktion med omgivningen. I 
mesosystemet är det ömsesidiga förhållandet mellan de olika mikrosystemen och barnet i 
fokus. De olika mikrosystemen bildar här en helhet. Desto mer fungerande kontakter det finns 
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mellan de olika närmiljöerna desto större betydelse får det för personen. Exosystemet är 
miljöer som barnet inte direkt medverkar i men de påverkar sekundärt eftersom människor i 
mikrosystem interagerar där. Exempel på ett exosystem är kommunens riktlinjer, föräldrars 
arbetssituation, massmedia och individens sociala nätverk. Tillsammans inverkar dessa 
systemnivåer på den upplevda verkligheten som individen fungerar i. Makrosystemet ses som 
bärare av samhällsstrukturen där faktorer som politik och kultur påverkar oss. Även 
utformandet av de olika styrdokumenten och lagar har sin plats här och påverkar individer i 
olika situationer (Björck-Åkesson & Granlund, 2000).  
 
Specialpedagogiska perspektivet 
Inom den specialpedagogiska verksamheten finns två dominerande teorier och det är det 
relationella och det kategoriska perspektivet (Emanuelsson m. fl. 2001). Det val av perspektiv 
man intar ger två skilda sätt att bemöta eleverna och där konsekvensera blir mycket 
varierande. Persson (1998) menar att skolan ska tillåta båda perspektiven parallellt i en 
växelverkan med varandra, då konsus inte ska råda kring vilken lösnings som är den bästa. 
Den traditionella specialundervisningens uppgift har varit att ta hand om de som anses vara 
annorlunda och försöka göra dem normala igen för att sedan försöka få tillbaks dem till den 
vanliga undervisningen. ”Specialpedagogikens tradition återfinns inom det kategoriska 
perspektivet” (Emanuelsson et al. 2001, s. 23). 
 
I det kategoriska perspektivet ses eleven som bärare av ”problemet” och benämns ofta som 
elev med svårigheter (Atterström & Persson, 2000) där svårigheterna oftast anses bero på låg 
begåvning eller dålig hemmiljö. När eleven diagnostiseras så benämns elevens svårigheter 
och sorteras därefter utifrån ett normalitetsbegrepp. Det kategoriska perspektivet är 
fortfarande dominerande på skolorna, där speciallärare anses ha ansvaret att hjälpa dessa 
elever antingen enskilt eller i liten grupp. Arbetet ses som att elevens ska lyftas upp till 
”normal” nivå där eleven kompenseras för sina brister. Den pedagogiska kompetensen ses 
som ämnesspecifik och undervisningen är central i den kategoriska verksamheten 
(Emanuelsson m. fl. 2001). 
 
I det relationella perspektivet där inkludering är ett viktigt begrepp ser man elever i 
svårigheter och de olika organisatoriska eller pedagogiska problem som uppstår är inte 
individuella utan problemen ligger i omgivningen, i miljön. Har man ett relationellt perspektiv 
så arbetar man långsiktigt med att förändra lärandemiljöer och med individuella lösningar för 
elever i själva undervisningen eftersom det är skolan som ska anpassas till eleven. Ansvaret 
för detta ligger på läraren att tillsammans med arbetslaget att lösa (Atterström m.fl., 2000). 
Vid behov kan en specialpedagog hjälpa läraren att se hur denne ska klara av och hjälpa en 
elev i undervisningen. 
 
 

4. Metod  
 
Metoddelen börjar med att repetera studiens syfte samt frågeställningar för att sedan gå över 
på studiens hermeneutiska ansats. Därpå presenteras studiens urvalsförfarande, 
genomförande, tillförlitlighet och giltighet samt dataanalys. Sist i metoddelen beskrivs de 
etiska aspekterna för studien. 
 
Studiens övergripande syftet var att utifrån en hermeneutisk ansats skapa förståelse om hur 
elever med en diagnos inom autismspektra har det på högstadiet. Studiens syfte var också att 
skapa förståelse för hur en skola organiserar sin verksamhet för elever med autismspektra.   
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Frågeställningar som studien avsåg att besvara var: Hur uppfattar några elever inom 
autismspektra, lärare och skolledning i grundskolan inkludering och socialt samspel? På vilket 
sätt överensstämmer elevernas, lärarnas och skolledarens bild av inkludering och socialt 
samspel? och hur organiserar en skola sin verksamhet för elever inom autismspektra? 
 
Utifrån syfte och frågeställningarna designades en kvalitativ studie med en hermeneutisk 
ansats med utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt och ett specialpedagogiskt perspektiv 
där forskningsmetoden var semistrukturerade intervjuer samt deltagande observationer.  
 

4.1 Hermeneutisk ansats  
 
Hermeneutik är läran om hur man får förståelse för andras erfarenhet genom tolkning och den 
hjälper till att förklara och förstå varför människor handlar som de gör. Människors handlande 
tolkas och betoningen ligger på att uppfatta saker ur den intervjuades synvinkel eftersom man 
som hermeneutisk forskare är intresserad av hur den subjektiva människan upplever 
verkligheten, menar Westlund i Fejes och Thornberg (2009).  Författaren skriver vidare att 
den hermeneutiska teorin är kvalitativ till sin art då man försöker tolka, förstå och förmedla 
allt som rör människan och världen runt omkring henne. Metoden försöker komma åt varje 
människas subjektiva värld som kan förstås först då man sätter sig in i människors situation, 
enligt Backman (2009). Forskare med denna ansats vill ha en nära relation till de personer 
som studeras och när de sedan kommer fram till specifika teman som beskriver människornas 
erfarenhetsvärld som den är avsedd att beskriva som den först blir sann. Metoden innebär att 
det är just genom tolkning, meningskapande och förståelse som man når kunskap. En 
forskares förkunskaper får en stor betydelse eftersom när en uppfattning bildas så är man inte 
helt neutral då man bär med sig idéer om vad som utmärker det man studerar. En tolkning ger 
en ny förförståelse som i sin tur leder till ny kunskap. Tolkningen leder till meningsskapande 
som i sin tur ger förförståelse som är grunden inom den hermeneutiska traditionen.  
 
Undersökningens syfte var att undersöka upplevelser och erfarenheter av inkludering och 
socialt samspel för elever inom autismspektra samt att jämföra dessa med rektorns och 
lärarnas syn på samma skola. Denna undersökning grundar sig således på mina subjektiva 
bedömningar och tolkningar av en skolledare, två lärare och fyra elevers syn på deras 
upplevelser av skolan som en social kontext med hänseende både till inkludering och socialt 
samspel.  
 

4.2 Urval och deltagare  
 
Det hermeneutiska arbetssättet både begränsar forskaren en del men ger även en hög grad av 
frihet menar Gustavsson (2004b) eftersom forskaren inte är bunden till slumpmässiga urval 
för att få representativa informanter och behöver inte heller bevisa sina resultat eller 
tolkningar genom representativa eller stora urval. Författaren menar däremot att den 
kvalitative forskaren begränsas till hur rimliga och välgjorda tolkningarna är.  
 
I denna kvalitativa studie användes ett bekvämlighetsurval som är ett icke slumpmässigt urval 
eftersom det var av största vikt att hitta ”rätt” informanter i förhållande till undersökningens 
syfte, det vill säga elever inom autismspektra. Stratifierade urval användes när lärarna och 
rektorn valdes (Gustavsson, 2004b). De arbetade på samma skola som eleverna gick på och de 
hade någon slags koppling till de intervjuade eleverna men de tillhörde olika yrkeskategorier.  
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Kriterier för val av skola var att det skulle vara en kommunal grundskola i en större 
Mellansvensk stad som hade en särskild undervisningsgrupp för elever inom autismspektra.  
Eleverna valdes utifrån dessa tre kriterier, eleverna skulle ha en diagnos inom autismspektra, 
gå på högstadiet och ha ett godkännande av sina vårdnadshavare att delta i undersökningen. 
Det inkom sex stycken kandidater till elevintervjuerna och av dessa blev fyra intervjuade 
varav en elev som var helt integrerad i den vanliga klassen, två var delvis och en var inte alls 
integrerad i klassen. En av de två som inte intervjuades blev sjuk och den andra reste bort.  
 
Studien bygger på semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer med tre 
pedagoger samt fyra elever inom autismspektra på en och samma kommunala grundskola. 
Rektorn, klassläraren och specialläraren var alla kvinnor. De hade ett ålderspann mellan 42 
och 58 år och alla tre hade formell utbildning inom sitt respektive yrke samt att de arbetat 
mellan 10 och 30 år inom skolans värld. Eleverna, två pojkar och två flickor gick i årskurs 6 
och 9 och hade en diagnos inom autismspektra. 
 

4.3 Genomförande  
 
Skolan som uppfyllde studiens urvalskriterier kontaktades via telefon där rektorn gav tillåtelse 
att studien fick genomföras. Efter ett första besök på skolan lämnades missivbrevet till 
expeditionen som distribuerade den vidare till berörda lärare och elever. Jag som forskare 
tillbringade två hela dagar på skolan innan studiens början med två olika lärare som 
undervisade några av de tilltänkta intervjukandidaterna för studien. Detta var mycket relevant 
dels för de intervjuade elevernas skull men även för studiens skull som behövde elever med 
en diagnos inom autismspektra som informanter. Två veckor senare hade sex av sju elever 
lämnat in godkännande av sina vårdnadshavare att delta i studien. 

Intervjuer 
Intervjupersonerna fick själva bestämma var på skolan de ville vara när de blev intervjuade, 
men de uppmanades att välja en plats där de kände sig trygga och där man kunde sitta ostörda. 
Alla intervjuer genomfördes utan någon störning från omgivande miljö och spelades in på ett 
fickminne, Olympus WS 750 som ljudfil dels för att i efterhand kunna lyssna på det inspelade 
och dels för att lättare kunna vara närvarande vid själva intervjun. Fördelar med inspelade 
intervjuer är att tolkningen av intervjuerna underlättas, eftersom man ordagrant har 
transkriberat intervjuerna. En annan fördel är att man som intervjuare kan vara mer 
koncentrerad på själva intervjusituationen. Intervjuerna inleddes med en kort presentation av 
intervjuaren och studiens syfte samt en repetition av de etiska principerna. 
 
Intervjuerna var semistrukturerade och byggde på tre olika intervjuguider, en till vardera 
gruppen informanter: rektor, lärare och elever. Intervjuguiderna var utformade efter vissa 
teman utifrån studiens syfte. De relativt få men öppna frågorna gav ett ganska stort mått av 
struktur samtidigt som de intervjuade fick en möjlighet att fritt berätta. Följdfrågorna gav 
både intervjuaren och de intervjuade en möjlighet att förtydliga och utveckla sina svar. Kvale 
och Brinkman (2009) menar att följdfrågor till frågorna ger mer djup i svaren eftersom 
samspelet mellan intervjuaren och informanten utnyttjas. Det kan vara känsligt att intervjua 
elever om hur de upplever vissa saker och därför bör intervjuaren vara försiktig och visa 
förståelse menar Repstad (2007). Karlsson (2007) i sin tur klargör att ett samtal mellan en 
vuxen och ett barn alltid i grunden är ojämlikt. Dessa två aspekter var viktiga att ta hänsyn till 
vid själva elevintervjuerna så att de kände sig trygga och kände att de vågade säga det de ville 
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men att de även kände att de kunde låta bli att säga sådant som de inte ville. Detta blev 
mycket tydligt vid två olika tillfällen under elevintervjuerna. 
 
Alla informanter, elever, lärare och rektor har blivit erbjudna att ta del av den del som berör 
dem av det transkriberade material. Lärarna och rektorn har tagit del av det transkriberade 
materialet, men ingen av eleverna har tagit del av det.  
 
Elevintervjuer: Alla eleverna valde ett av rummen som tillhörde Aspergergruppen för deras 
intervju som varade mellan 22-48 minuter vardera. Frågorna till elevintervjuguiden 
utprövades först på en pedagog som har lång erfarenhet av att arbeta med barn med Asperger 
syndrom. Exempel på två frågor med följdfrågor är ”beskriv en dag på skolan. Vad händer? 
Vad gör du?” och ”Har du kompisar på rasten? Hur många? Vill du ha fler?” Ett viktigt råd 
pedagogen gav var att man under hela intervjutillfället måste tänka på att barn med autism och 
Asperger syndrom inte alltid uppfattar frågor som man tänkt sig utan som intervjuare måste 
man vara beredd att hastigt korrigera och omformulera frågan. Innan studien påbörjade 
genomfördes en förstudie med två elevintervjuer. De två eleverna har en diagnos inom 
autismspektra och gick i en vanlig högstadieklass på en annan grundskola. Vid genomgången 
av intervjusvaren upptäcktes några smärre fel i intervjuguiden som därefter justerades.  
 
Lärarintervjuer: De dagar som tillbringades på skolan både innan och under själva 
elevintervjuerna och observationerna bidrog till att det var lätt att hitta lärare som passade 
studien. Lärarintervjuerna gjordes under en och samma dag i skolans konferensrum och 
klimatet var mycket avspänt. Intervjuerna varade mellan 39-47 minuter vardera.  
Exempel på två frågor ur lärarnas intervjuguide som överensstämde med rektors intervjuguide 
var ”Vad betyder inkludering för dig?” och ”Vad är socialt samspel för dig. Ett exempel på en 
tredje fråga som ställdes till lärarna men inte till rektorn var ”Hur tar du upp socialt samspel i 
skolan?” Intervjuguiden prövades innan studiens början på två lärarkollegor och även här 
upptäcktes några smärre fel som ändrades. 
 
Rektorsintervju: Intervjun med rektorn genomfördes på hennes kontor, samma dag som de två 
lärarnas intervjuer. Klimatet var avspänt och varade i 38 minuter.  
Exempel på de två frågor i rektors intervjuguide som enbart ställdes till rektorn var ”Vad har 
läraren för skyldigheter i skolan gällande barn inom autismspektra?” och ”Vad förväntar du 
dig av läraren som har dessa elever?” Denna intervjuguide har inte provats innan då ingen av 
de två rektorer som kontaktades hade tid med att bli intervjuade och avböjde därför.  
 
Innan dataanalysen påbörjades transkriberades alla intervjuer. Det var en mycket tidskrävande 
procedur men för att inte tappa bort något viktigt så lades tid på en ordagrant skriven 
transkribering. Den bidrog till att det var enklare och tydligare att se vad respektive 
intervjuperson sagt. De intervjuade fick samtidigt fingerade namn och materialet 
organiserades så att det blev mer lätthanterligt. 
 
Observationer 
Denscombe (2009) anser att man ska försöka komplettera sina intervjuer med mer 
bakgrundsinformation för att på så sätt skapa en helhetssyn och eftersom delar av 
undersökningsgruppen bestod av elever med brister i bland annat kommunikation och socialt 
samspel så kompletterades studiens intervjuer med deltagande observationer på lektioner och 
en del raster för att skapa en helhetssyn. Kvale m. fl. (2009) förklarar att observationer kan 
användas för att ta reda på vad som faktiskt görs, inte bara vad de säger att de gör. Kunskap 
hämtas således direkt från sitt sammanhang. Att vara en synlig och deltagande observatör 
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ökar trovärdigheten då relationen mellan forskaren och informanterna skapar en tryggare och 
säkrare miljö vilket i sin tur medför att observationerna inte kan ses som helt neutrala trots en 
sådan ambition menar Karlsson (2007), vilket inte heller var studiens ambition.  
Observationerna var ostrukturerade och öppna, och genomfördes under den dag som också 
eleverna intervjuades. Under de fyra observationsdagarna fördes fältanteckningar under 
lektioner samt under delar av raster, vilka sedan kompletterades direkt efter lektionerna och 
rasterna samt efter dagens slut. Jag som deltagande observatör följde eleven under dagen och 
var deltagande i klassrum och liten klass samt under raster och lunchen. Det som observerades 
var samma saker som var tänkt att fås via intervjuerna, men fokus främst på elevens 
sammanhang med kommunikation, samspelet och ”inkludering”. 
 
Varje elev fick en dag. Först genomfördes en intervju och därefter observerades samma elev 
resten av dagen, både i helklass och i Aspergergruppen om de gick i den samt på en del raster. 
Som deltagande observatör så småpratar och hjälper man alla elever och man agerade således 
som en hjälpreda för att komma både eleverna och personalen närmare. Tillfällen gavs även 
till många intressanta informella samtal med både elever och personal under dessa dagar.  
Observationerna registrerades under dagen men mest i efterhand efter dagens slut. 
Fältanteckningar skapades således för varje elev och varje dag. Dessa skrevs ned och 
fungerade som datamaterial som komplement till intervjuerna.  
 

4.4 Tillförlitlighet och giltighet  
 
Enligt Andersson och Fejes (2005) handlar tillförlitlighet för forskarens del om att kunna 
beskriva den sanning som denne har tagit del av på ett trovärdigt sätt. Hög tillförlitlighet 
anger att resultatet inte är slumpmässigt och att mätningarna är korrekt gjorda. För att öka 
studiens tillförlitlighet så kontrollerades kvaliteten på fickminnet före användningen genom 
att rätt ljudnivå blev inställd som kontrollerades via datorn. En noggrann beskrivning av 
tillvägagångssättet har varit studiens avsikt vilket ökar studiens tillförlitlighet. 
 
Giltighet i den kvalitativa forskningen är något som man hela tiden återkommer till eftersom 
man kontinuerligt kontrollerar att man håller sig till rätt teman och syfte i studien. Hög 
giltighet innebär att man kontrollerar att man verkligen mäter det man avser att bedöma 
(Kvale m. fl., 2009). I intervjuerna gällde det att förstå det som sades och förhålla sig både 
kritisk och öppen. Intervjuerna i studien spelades in på ett fickminne och transkriberades 
sedan ordagrant. Vid observationerna fördes fältanteckningar, både under och efter själva 
observationerna. Detta tillvägagångssätt ger undersökningen en tillförlitlighet och en giltighet. 
Vad det gäller giltighet av analysen så har syftet varit att noga återge analysgången genom att 
beskriva hur man bearbetat texten, hur den delats in och hur innebörden har skapats. Det går 
inte att generalisera forskningsresultat i denna studie som har en kvalitativ ansats eftersom det 
är ett litet antal intervjuer och observationer som undersökts. Den som forskar genom den 
kvalitativa metoden anser sig komma fram till hur människor tänker och varför de beter sig så 
som de gör för den kvalitative forskaren vill förstå det undersökta (Kvale m. fl., 2009). För att 
ytterligare öka studiens giltighet användes triangulering. Elevintervjuerna kompletterades med 
intervjuer av andra personer på skolan som lärare och rektor för att få en fördjupad och vidgad 
förståelse av elevernas egna upplevelser av inkludering och socialt samspel men även 
observationer utfördes för att underbygga och säkerställa tolkningen av elevernas intervjuer.   
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4.4 Dataanalys  
 
I studien användes den hermeneutiska analysen och tolkningen.  
Transkriberingen förvandlade intervjuerna till text som sedan tolkades hermeneutiskt där 
syftet var att föra fram en giltig och gemensam förståelse av textens undermening. 
Observationer registrerades också och skrevs till text. Den hermeneutiska analysen i studien 
ska belysa intervjuerna och observationerna där tolkningsprocessen ska ses som att det förs ett 
samtal med texten. I dessa samtal var förförståelsen viktig då en grundtanke inom 
hermeneutiken är att man aldrig går in i något helt förutsättningslöst och att man alltid förstår 
något utifrån vissa ”egna” förutsättningar (Kvale m. fl., 2009). Här spelar forskarens 
bakgrund och förförståelse en viktig roll. Min förförståelse se s. 2 
Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln, som kan ses som en 
ständig växling mellan dess delar och helhet och denna process kan liknas vid en spiral som 
på sin väg dels söker nya delar, dels gräver sig djupare ner i förståelsen enligt Westlund i 
Fejes m. fl. (2009). Den som tolkar måste försöka att göra tolkningarna så uttryckliga som 
möjligt då det inom den hermeneutiska cirkeln inte finns någon förutsättningslös tolkning. Det 
finns heller ingen väg ut ur cirkeln. Detta innebär att tolkningarna från ett empiriskt material 
alltid ska motiveras genom hänvisningar till andra tolkningar gjorda i empirin eller i 
litteraturen. Den hermeneutiska cirkeln eller spiralen ska ses som ett samspel mellan 
förförståelse och förståelse, del och helhet och text och kontext. Förståelsen och tolkningen 
som framkommit i en studie ska levereras till läsaren så att denne ska finna den trovärdig. Här 
gäller det för forskaren att argumentera för en viss tolkning och samtidigt synliggöra 
analysprocessen så att läsaren blir övertygad. 
 
Den hermeneutiska tolkningen ses synonymt med den hermeneutiska cirkeln som ses som en 
oändlig process. Den växlar ständigt mellan delar och helhet för att uppnå en förståelse av 
texten genom att de enskilda delarna och helheten av texten sammanflätas. Delarna och 
helheten är alltså knutna till varandra i en oändlig ömsesidig påverkan och den blir ”klar” när 
man kommit fram till en rimlig slutsats som är fri från inre motsägelser (Kvale m. fl., 2009).   
 
I tolkningsprocessen användes den hermeneutiska tolkningen genom att först lyssna på de 
inspelade intervjuerna samt att de transkriberade texterna och observationsanteckningar lästes 
i helhet för att skapa en allmän bild av dess innehåll vilket är vanligt enligt Kvale m. fl. 
(2009). Sedan följde studier av enskilda intervjuers påståenden för att därefter koppla det 
tillbaka till texten i sin helhet för att se om det överensstämde med de slutsatser som 
framkommit. De deltagande observationerna gav en fördjupad inblick i de intervjuade 
elevernas skolvardag vilket bidrog till att ge ett rikare underlag för tolkningen. Analysen av 
data pågick under hela observationsprocessen men det är alltid observatörens subjektiva 
erfarenheter man får fram. Efter att materialet från observationerna blev genomläst 
sammankopplades det med vad som kom fram vid tolkningen av intervjuerna. Det är 
dataanalysen som leder fram till att skapa ny mening och förståelse genom att resultat kopplas 
till tidigare forskning, studiens teoretiska perspektiv samt till förförståelse då det är viktigt att 
tolkningarna grundas på kunskap där kontexten oftast är helt avgörande för tolkningen. 
Gemensamma teman och relevanta uttryck ur transkriberingen och fältanteckningarna lyftes 
fram. Fyra genomgående teman framträdde, nämligen elevernas upplevelse av skolan, 
begreppet inkludering, begreppet socialt samspel och vision. De kategorier som 
utkristalliserade sig under elevernas upplevelse av skolan var, att vara annorlunda, förståelse 
och kunskap hos andra, klassrumsmiljö och relationer med jämnåriga och vuxna. 
 



 22 

4.5 Etiska aspekter 
 
En grundförutsättning vid all typ av forskning är att man följer Vetenskapsrådets (2008) etiska 
principer som har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och informanten så 
att en god avvägning kan ske mellan forskningskravet och individkravet. De fyra krav som 
måste uppfyllas enligt de forskningsetiska principerna är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Studien uppfyller Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2008) genom att: 
Informanten fick information om forskningens syfte och att deltagandet helt bygger på 
frivillighet där informanten när som helst kan avbryta intervjun.  Denna information gavs 
både skriftligt, i ett missivbrev innan studien påbörjades och muntligt precis innan själva 
intervjutillfället för att understryka den rättigheten. Informanterna blev även informerade om  
att deltagandet bygger på samtycke där de hade rätt att bestämma, hur länge och på vilka 
villkor de skulle delta. Samtycke inhämtades skriftligt av föräldrarna till eleverna då de var 
under 15 år.  Informanterna upplystes om att deras anonymitet skulle försäkras, så varken 
deras namn, skola eller kommun skulle kunna identifieras samt att de ljudinspelade och det 
transkriberade materialet endast skulle användas för detta forskningsändamål och kommer att 
förstöras direkt när studien formellt är godkänd av Mälardalens högskola.  
 

5. Resultat  
 
Nedan presenteras först de sju informanter som ingår i studien samt en beskrivning av skolans 
organisation utifrån vad som framkommit vid intervjuerna och observationer.  Därefter 
presenteras själva resultatet och tolkningen utifrån min förförståelse. Kapitlet avslutas med en 
resultatsammanfattning. För att inte undanröja informanternas identiteter har alla fått 
fingerade namn. Kommunen och skolans namn nämns inte överhuvudtaget.  
 

5.1 Informanterna 
 
Karin - Rektor på skolan 
Karin är 58 år och har arbetat ca 20 år som lärare och som rektor i drygt 10 år var av de två 
senaste på den nuvarande skolan. Hon tycker om att arbeta med skolutveckling och att ha 
många bollar i luften vilket rektorsarbetet möjliggör. Har en lärarutbildning samt en 
rektorsutbildning. Karin har dessutom ett antal olika kompetensutvecklingskurser på en skola 
speciellt inriktad mot Asperger. Rektorn har endast kommit i kontakt med studiens elever vid 
deras respektive elevvårdskonferenser, men får varje vecka information från 
Aspergerpedagogen på elevvårdsteams möten (EVT).  
 
Annika – Speciallärare samt ”Aspergerpedagog” på skolan 
Annika är 42 år och har arbetat inom skolan totalt 11 år. Är utbildad ämneslärare för årskurs 
4-9. Hon har vidareutbildat sig till speciallärare och arbetar idag 60 % som speciallärare och 
40 % som ämneslärare. Säger att hon trivs med sitt arbete och har från första stund haft sitt 
intresse och hjärta hos ”de som inte passar in” i skolan. Hon har ingen utbildning inom 
autismspektra, förutom några enstaka fortbildningsdagar och kurser men har själv ett barn 
med autism och det är bland annat hennes egna dotter, BUP och habiliteringen som gett henne 
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mycket kunskaper om ”autism”. Annika har kontakt med tre av eleverna i denna studie två 
gånger per vecka.  
 
Monica – Lärare på skolan 
Monica är 47 år och har jobbat på skolan i 6 år som ämneslärare och klasslärare. Hon är 
utbildad ämneslärare för årskurs 4-9 och kompletterar sin utbildning för tillfället med att läsa 
upp behörigheten i ett ämne till. Monica har två skolämnen med årskurs 6 och kommer 
således dagligen i kontakt med två av eleverna i denna studie. Monica har ingen erfarenhet 
eller utbildning i olika funktionsnedsättningar. Under lärarutbildningen hade de totalt två 
timmars föreläsning om samtliga ”bokstavskombinationer” säger hon.  
 
Siv – Elev 
Siv har hela tiden gått i en vanlig grundskola och under hela skolgången har det varit stor 
frånvaro på grund av huvudvärk eller magont. Går i dag i årskurs 6 och är 50 % med klassen 
och resterande 50 % i Aspergergruppen och närvaron har nu ökat i årskurs 6.  
Siv kom i kontakt med BUP tidigt, redan vid 2,5 års ålder då hon hade sömnsvårigheter. 
Diagnosen ”genomgripande störning i utvecklingen UNS” det vill säga autism fick hon på 
vårterminen i årskurs 5, strax innan hon skulle byta skola och valet stod mellan den 
kommunala skolan eller en specialskola. Siv tycker om att läsa och läser flera böcker om 
dagen. Själv säger hon ”Läsa är det bästa i hela livet”. Hon tycker även om att rita och baka. 
Själva intervjun fungerade bra och Siv svarade utan större svårigheter på de frågor som 
ställdes. Vid observationer, både i klassen och i Asperbergruppen, framkom det att Siv i 
helklass var mycket aktiv på lektionerna, arbetade i sin takt och hade heller inga svårigheter 
att göra sin röst hörd, men frågade sällan läraren om hjälp. I Aspergergruppen arbetade Siv 
idogt med sina arbetsuppgifter och pockade ständigt på lärarens uppmärksamhet och sällskap. 
Siv hade ingen kontakt med de jämnåriga varken i helklass eller i gruppen. 
 
Anna – Elev 
Anna har klarat av den ordinarie skolan bra enligt henne själv och specialläraren. Har hela 
tiden haft alla sina lektioner i ordinarie klass. Idag går hon i årskurs 9 och till hösten kommer 
hon att börja ett vanligt gymnasium som ska vara väl förberedda på att hon börjar hos dem 
enligt eleven själv. Anna tar fullt ansvar för sina studier men anpassar sig efter hur hon mår 
och orkar. Hon har hela sitt liv känt sig annorlunda men poängterar att ”Jag är som jag är, för 
annars skulle jag inte vara jag” Anna är 100 % inkluderad men har tillgång till 
Aspergerrummet dit hon kan dra sig undan vid behov, har även veckovisa samtal med 
Aspergerpedagogen. Anna tycker mycket om att läsa och då helst äventyrsböcker.  Diagnosen 
Asperger fick hon i årskurs 7. Anna hade inga problem med intervjun och svarade mycket bra 
och nyanserat på intervjuarens frågor. Observationerna i klassen visade inte på några större 
problem. Anna arbetade med sina uppgifter och vid behov tog hon oftast kontakt med 
assistenten i klassen, men även läraren. Anna var mycket hjälpsam mot sina klasskamrater 
men hade för övrigt ingen kontakt med dem utom med ”killkompisen” som hade assistent. På 
eftermiddagsrasten begav hon sig till Aspergerrummet för att vila. 
 
John – Elev 
John gick årskurs 1 till 7 i en vanlig klass och tyckte inte att det fungerade. Lärarna förstod 
inte honom, han blev retad av de andra eleverna tills han fick utbrott och han uppvisade inga 
kunskaper enligt John själv och Aspergerpedagogen. Fick sin diagnos i årskurs fyra och har 
en ”svår” Aspergerdiagnos vilket medför att han knappt pratar med någon och han vill ha så 
lite interaktion med andra som möjligt, vilket blev mycket synligt under själva intervjun. John 
svarade inte på alla frågor och då han svarade var svaren mycket korta. John har inga 
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kompisar i skolan eller hemma och han har tackat nej till en ”kontaktperson” på fritiden. Han 
vill inte vara med andra, ”de bara stör” honom säger han. John går idag årskurs 9 och är 100 
% exkluderad från klassen, men det är sagt att han ska försöka delta på matematik, kemi och 
historielektionerna vilket sker mycket sporadiskt och oregelbundet. John vill ha alla sina 
lektioner ”på rummet”. Roligaste ämnet är historia och specialiseringen 2:a världskriget. Till 
hösten ska Johan börja på ett Aspergergymnasium. Observationer i Asperbergruppen visade 
att John aldrig tog kontakt med någon annan än den undervisande ”läraren” det vill säga 
resurspedagogen i gruppen och var heller aldrig med på några aktiviteter. Alla uppgifter var 
mycket individpassade vilka blev snabbt avklarade. Rasterna tillbringade John på ”rummet” 
 
Calle – Elev 
Calle har gått i den vanliga grundskolan och haft stöd av en assistent under flera perioder. 
Idag går Calle i årskurs 6 och har alla sina lektioner med klassen som har stöd av en assistent 
två dagar i veckan. Stöden är egentligen till för Calle, men han vill att det ser ut att ”stödet” är 
för hela klassen. Det har varit lite ”problem” kring skolsituationerna under alla år, men det var 
inte förrän i årskurs 6 som man funderade på en diagnos. För ca 3 månader sedan fick Calle 
en autismdiagnos. Har blivit erbjuden att träffa skolans Aspergerpedagog en gång i veckan 
och tackat ja, sedan tidigare har han fått kompensatoriska hjälpmedel i form av en dator och 
fickminne.  Fickminnet har han bara använt en gång. Calle tycker om musik och datorer samt 
att prata. Han säger själv att han ”är en pratkvarn och kan prata om traktorer och 
gräsklippare hur länge som helst” Halva intervjun fungerade bra och Calle pratade mycket, 
men när man sedan kom in på kamrater och socialt samspel så blev han mycket mycket kort. 
Svarade mest ja, nej och vet inte. Vid observationer som var i ordinarie klass såg man tydligt 
att Calle var okoncentrerad och att fokus ofta hamnade på klasskamrater eller något som 
hände på andra sidan klassrumsfönstren och hade inte någon fungerande struktur och arbetade 
därför ojämnt. Calle tillhörde en grupp med 5 killar som han var tillsammans med men hade 
inte lika mycket utrymme som de övriga. 
 
Nedan följer först en presentation om hur skolan organiserar sig och sedan en presentation av 
de teman och kategorier som genomgående kom fram vid intervjuerna i studien samt vad som 
visade sig vid observationerna. Detta tolkades sedan utifrån min förförståelse. Studiens teman 
är: elevernas upplevelse av skolan, begreppet inkludering, begreppet socialt samspel och 
vision. Kategorier som utkristalliserade sig under elevernas upplevelser av skolan är: att vara 
annorlunda, förståelse och kunskap hos andra, klassrumsmiljö samt relationer med jämnåriga 
och vuxna. 
 

5.2 Hur organiserar en skola sin verksamhet för elever inom autismspektra 
 
Enligt observationerna och intervjuerna med rektor och lärare är skolan är en kommunal 6-9 
grundskola. På skolan går det cirka 300 elever. Skolsköterska samt en kurator finns i byggnaden 
på 75 % vardera och ingår i skolans elevhälsoteam, EHT som rektorn träffar en gång i veckan. 
 
Den pedagogiska personalen, ca 40 stycken är organiserad i lärlag, tre vertikala lag som var 
och en leds av en lärlagsledare. Lagens huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta för ökad 
måluppfyllelse socialt och kunskapsmässigt. Lagen träffas 2 timmar en gång i veckan.   
På skolan finns en extra arbetsenhet, ett specialpedagogiskt team som består av en 
arbetsledare tillika specialpedagog som tillsammans med speciallärare och elevassistenter 
bildar teamet. Teamet är inte kopplat till ett lärlag utan arbetar i alla tre arbetsenheterna då det 
är tänkt att de olika ”resurserna” oftast ska flyttas ut i verksamheten så att eleverna har en 
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möjlighet att vara kvar i sina ”hemklassrum”. Alla elever har sin klasstillhörighet i 
ordinarieklass. Alla speciallärare, specialpedagogen, skolsköterskan och kuratorn träffar 
rektorn en gång i veckan på EVT där man går igenom skolans elever. 
 
Rektorn berättar att ”Alla barn ska delta i undervisningen på sina villkor och de ska kunna 
delta på aktiviteterna vi[skolan] har. Det är lärarnas skyldighet att göra detta möjligt … 
samma skyldighet som med alla andra barn att det blir så” och menar att det är inkludering 
så långt det är möjligt med tanke på barns bästa och att det också pågår ett nära samarbete 
med föräldrar och elevhälsan. Hon anser även att det alltid är viktigt med ordentliga 
utredningar som säkerställer att man möter barnet på rätt sätt och ser bara positiva effekter av 
utredningar, men oavsett diagnos eller inte ska varje barn mötas på rätt sätt och på rätt nivå. 
Det specialpedagogiska arbetet bedrivs därför med fyra olika inriktningar beroende på 
elevernas behov, se nedan. Övriga förfrågningar så som till exempel önskemål om en extra 
pedagog i klassrummet behandlas i specialpedagogteamet vid behov.  
• Speciallärargrupp (3 personal): För elever i behov av specifikt stöd och enskild 
undervisning vid speciella tillfällen under kortare och längre tid. 
• Aspergergrupp (2 personal): För elever med en diagnos inom autismspektra och som har 
behov av tydliga instruktioner och struktur. Maxantal i gruppen: 8 elever. 
• Resursgruppen (3 personal): För elever i behov av tillgång till en fast studieplats och som 
har sociala problem”. Diagnos behövs. Maxantal i gruppen: 7 elever. Gruppen är placerad i en 
byggnad utanför huvudbyggnaden. 
• Assistentstöd (3 personer): För elever i behov av elevassistent under lektionstid eller  
vuxenstöd i matsalen eller i idrotten. 
 
Aspergergruppen 
I Aspergergruppen jobbar en speciallärare samt en resurspedagog. I gruppen går det 8 elever 
med en diagnos inom autismspektra. 2 elever går heltid i Aspergergruppen, 4 elever går delvis 
i gruppen och 2 av eleverna utnyttjar inte platsen men har tillgång till ”Aspergerrummet” vid 
behov under både lektioner och raster. ”Aspergerrummet” är ett kombinerat vilo- och rastrum 
men där undervisning ibland kan förekomma. Specialläraren/Aspergerpedagogen har 
huvudansvaret för eleverna i gruppen. Gruppen håller till i huvudbyggnaden och har sina tre 
rum i nära anslutning till det specialpedagogiska teamet. 
 

5.3 Elevernas upplevelse av skolan 
 
Eleverna intervjuades om hur de upplevde sin skoldag och det framkom att tre elever trivs och 
känner sig trygga i skolan. Observationer: Vissa elever såg man att de var annorlunda. Siv har 
speciella handrörelser men det verkar som hon är accepterad för den hon är. Likaså med Anna 
som har ett speciellt tonfall, en annorlunda klang i sitt prat. John i sin tur tittar på folk på ett 
annorlunda sätt men hos Calle finns inget yttre iögonfallande som man lägger märke till. 
Samspelet mellan elever och lärare varierade mycket. Hos lärarna i den lilla gruppen fanns 
naturligt en positiv uppmuntran och uppmärksamhet samt att de hade tid att prata med 
eleverna. I klassrummet var det mycket ojämnt vilket till stor del berodde på lärarens intresse 
och dennes kunskaper. I lilla gruppen hade man alltid en genomgång av dagen och eleverna 
hade individuella scheman och lärarna tog sig tid att prata med var och en. Alla har sin 
arbetsbänk i både klass och lilla gruppen. I klassrummen var det olika lärare som undervisade 
i sina respektive ämne. Strukturen i klassrummen varierade i takt med lärarbyten. Vid 
närvarokontrollerna i början av lektionerna uppdagades det en stor frånvaro i klassrummet 
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bland de elever som ansågs vara i behov av stöd. Eleverna i klassrummet frågade ofta var de 
”andra” eleverna var och kommenterade deras frånvaro. 
 

Att vara annorlunda  
Två elever pratar om att andra ska acceptera dem som de är och att de känner att de inte får, 
inte kan vara hur de vill. Det är inte accepterat att avvika för mycket. Två elever lyfter inte 
detta alls. Alla fyra säger att de accepterar andra. Yttre avvikelser gör att det är lättare för 
elever att förstå en avvikelse, men när de yttre saknas så är det svårare att förstå. Samtliga 
elever minns något som har varit svårt och tre av eleverna kopplar det till deras egen 
funktionsnedsättning.  
 

Folk tycker kanske jag är lite konstig och annorlunda… men jag är ju jag… fast jag 
kände mig som vanlig, inte annorlunda alls, men sen så kände jag mig annorlunda, men 
de flesta har accepterat mig. De vet att jag har Asperger.   Anna 
  
Vissa saker har jag svårt med å… de är koncentration… så har det varit ända sen 
början… så länge jag kommer ihåg i alla fall.  Calle 

 

Förståelse och kunskap hos andra 
Eleverna trivs med de flesta lärarna och säger att lärarna har bra kunskaper i sina ämnen och 
att de lär ut bra och några av lärarna har dessutom en bra förståelse för deras 
funktionsnedsättning eller problem. Men det fanns fortfarande många lärare som inte hade 
kunskaper om deras problem. Eleverna anser att personalen ska vara kunniga och lyhörda om 
vilka svårigheter som kan uppstå vid de specifika funktionsnedsättningarna. Två av eleverna 
pratar om att de upplevde för stora krav på sig under lektionerna. De ansåg inte att 
skolmaterialet som användes varit anpassat till dem. Vid observationerna såg man att vissa 
lärare alltid undvek ”elever i behov” vilket medförde att eleven inte fick hjälp.  
 
Alla elever kunde berätta om situationer där de känt sig ledsna och arga när de inte har blivit 
förstådda av både andra elever och lärare. En elev kände sig ofta missförstånd av sina tidigare 
lärare vilket skapade stora problem för honom på lektionerna. Han tycker att lärarna på denna 
skola är mycket bättre eftersom de ha bra kunskaper i ämnet som gör att de kan lära ut på ett 
bra sätt. 
 

Lärarna var för jävliga dom vi hade. Dom kunde inte lära ut på rätt sätt.  
      Calle 

 
Tre elever tycker det är viktigt att informera både lärare och andra elever om elevernas olika 
funktionsnedsättningar. På så sätt får alla mer kunskap och förståelse, vilket underlättar 
skolgången för elever med en funktionsnedsättning. 
 

Jag tror säkert det är bra att de andra eleverna får lära känna någon med 
funktionshinder. Lärarna tar bra hänsyn, men inte eleverna... de [eleverna] som inte vet 
om mitt problem.    Anna 
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Klassrumsmiljö 
Alla de intervjuade uppger att det är skillnad mellan liten grupp och stor klass. Den lilla 
gruppen är mer individpassad och man får mer hjälp. Tre elever uppger att de trivs i stor klass 
och skulle vilja tillbringa mer tid i stor klass där de anser att de lär sig bättre och har fler 
kompisar. Alla fyra elever vill ha lugn och ro för att lära sig och för att koncentrera sig bättre. 
Alla fyra upplever också att det finns så mycket störande moment i klassrummet som 
”vanliga” personer inte tänker på. Dessutom är det mycket stökigt i stor klass. Så här uttrycker 
eleverna det 
 

Helt för jävligt! Springa fram och tillbaks och mellan olika hus och klassrum…
      Calle 

Det är stökigt. Folk skriker, gapar, springer, ja ungefär så… 
     Siv  
 

John tycker att alla stör honom och säger ”de bara stör mycket” och att det i klassrummet är 
”Högljutt… och annat brus”     John 
 
Alla har gått i en vanlig grundskola hela sin skoltid och periodvis även i en liten grupp. Två 
har gått i vanlig klass hela tiden. Alla upplever inte att de fått den förståelse och det stöd de 
behövt. Krav och struktur har oftast inte varit anpassade till dem. Det tyder på att lärare på 
skolorna inte har haft kunskap om vilka svårigheter funktionsnedsättningen kan ge och vilket 
stöd de behöver. Att tillhöra klassen eller lilla gruppen är tudelat 
 
Bättre att vara i större klass för att 
 

Man känner att man har en samhörighet någonstans. Det känns som man hör hemma 
någonstans. Man går med personer och man får lära känna nya personer som inte har 
samma problem.    Anna 
 

Bättre att var vara i liten grupp för att 
 

Siv: Mycket mer hjälp, mycket mer! 
Intervjuaren: Så det är bättre i lilla gruppen? 
Siv: Ja, faktiskt, vi har mindre stök, läraren kan hjälpa oss mera i så fall
     Siv 

Relationer med jämnåriga och vuxna     
Alla fyra elever berättar om svårigheter i det sociala samspelet och två elever uttrycker att det 
är på grund av deras funktionsnedsättning det är så och det är framförallt mot de jämnåriga 
det blir svårt.  Relationer till vuxna upplevs enklare av alla fyra. Tre av eleverna är alltid 
ensamma på rasterna och träffar heller aldrig några klasskamrater utanför skolan. En av 
eleverna är ibland med en av klasskompisarna på fritiden, fast oftast så umgås han med de 
yngre barnen vid kvarteret där han bor. Tre uppger att de har haft fler kompisar både hemma 
och i skolan när de var yngre. En elev har aldrig haft en kompis. 
 

De andra pratar inte med mig, vet inte vad jag tycker om… fast de tycker inte om 
fantasy böcker och det är konstigt faktiskt…   Siv 

 
Tre har upplevt att de har blivit mobbade på deras förra skola.  
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För att vara ärlig så var det skit på förra skolan. Jag blev mobbad och ingen, inte ens 
lärarna eller jag själv visste vad jag hade för problem. Min frånvaro var stor och jag 
kände mig dålig.    Anna 

 
Siv upplever inte att hon har blivit mobbad och det kan vara en orsak till att hon ser alla 
klasskamrater som kompisar.  
 

Jag har många kompisar i klassen, faktiskt. Alla i klassen är mina kompisar. Jag har 
många kompisar.    Siv 
 

Dialogen nedan visar tydligt att Siv inte umgås med någon men att hon eventuellt skulle 
önska att umgås med någon.  
 

Intervjuaren: Brukar du vara tillsammans med någon klasskompis på rasterna? 
Siv: Nej, faktiskt inte. 
Intervjuaren: Skulle du vilja vara tillsammans med någon ur din klass på rasterna? 
Siv: Jaaa… kanske Veronica 
Intervjuaren: Varför just hon? 
Siv: Hon är lugn, sansad och springer inte runt i klassrummet. 
Intervjuaren: Vill du ha fler kompisar? 
Siv: Jag vet inte. 
 

Sedan finns det de som väljer att vara själv 
 

Intervjuaren: Har du någon kontakt och pratar med dina klasskamrater? 
John: Nej!  
Intervjuaren: Varför inte det?  
John: Vill inte, de stör.  
Intervjuaren: Hur då? 
John: Lämnar mig inte i fred. 
 

När det gäller kamratrelationer nämner tre av eleverna att de kan tänka sig att ha någon 
kompis till men att de inte orkar ha för många kompisar.  
 

5.4 Informanternas uppfattning om begreppet inkludering  
 
Alla informanter hade svårigheter att ge en konkret definition av begreppet inkludering. En 
skola för alla nämns av rektorn. Integrering nämns av specialläraren. Begreppet var inte alls 
känt hos eleverna och svaren tydde även på att begreppet inkludering vållade problem bland 
lärare och rektor. Observationer: Alla elever utom resursgruppen var lokalintegrerade i 
skolan. Eleverna var antingen hel- del- eller inte alls integrerade i klasserna. Graden av 
organiserad inkludering styrdes och anpassades efter eleven och dennes behov och 
förutsättningar.   
 
Elever 

Inkludering??? Vet inte.    John 
 
Som Integritet. Det är att man håller sig… sitt för sig själv och sånt… Calle 
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Lärare  
Jag kan förstå det här med inkludering, att de ska va med och allt de här men samtidigt 
verkligheten ser så himla… Vi har ju inte resurserna och har inte tiden… Inkludering 
för mig är ett så himla negativt ord för att man har sett i skolans värld att de inte 
fungerar. Man sätter in elever i klassrummen och sen aaa, nu är ni inkluderade och nu 
är de bra… De e så de funkar men man anpassar ingenting… eeh, de har blivit så 
negativt, de är inge positivt… de är ju bara ett spel för galleriet, som jag ser det …
     Annika 

 
Jag ska svara riktigt från hjärtat. Inkludering för mig är, för de första just nu ett 
modeord som vi är pålagda uppifrån. Vi får absolut inte diskutera exkludering alls och 
naturligtvis möter jag ordet så. Jag känner att det är de som man politiskt sett eller 
pedagogiskt sett, utifrån olika forskningar sagt att så här ska de vara… att vi gör 
klassen till en helig klass, grupp och där ska eleven sen gå hela tiden, oavsett vilka 
behov den har. Jag tror vi romantiserar det här. Jag tror elever kan hamna i annan 
klass, om man är en elev inom autismspektra och få det bättre och det tycker inte jag e 
fel.     Monica 
 

Rektor 
Inkludering! En skola för alla så att alla barn får undervisning och aktiviteter på lika 
villkor som innebär att kontexten förändras runt barnet så att barnet kan delta på lika 
villkor” och det ska vara ”inkludering på barnets villkor.  Karin 
 

På vilket sätt överensstämmer elevernas och skolpersonalens bild vad gäller inkludering 
Rektorns syn på ordet inkludering bygger på att hon anser att alla är integrerade i 
skolverksamheten. Hon menade att alla elever tillhör en klass och alla grupper är fysiskt 
integrerade i skolans lokaler, utom resursgruppen. Eleverna i resursgruppen har ett annat 
behov, anser rektorn, och menar därför att skolan måste utgår från elevernas behov och 
förutsättningar, vilket gör att de inte är fysiskt integrerade i skolans lokaler.  
 
Skolor har ett uppdrag utifrån styrdokument och rektorn menar att de aktivt arbetar för 
inkludering. Lärarna säger att det är inkludering som gäller men ser problem med det i 
verkligheten. Båda lärarna tyckte att skolan hade goda intentioner och trodde också att skolan 
skulle greja att i största möjliga mån genomföra ”verklig” inkludering under förra året. 
Intentionerna finns men lärarna anser att det inte går att genomföra praktiskt då det behövs 
förutsättningar och resurser för lärare att klara målet med inkludering, vilka inte finns. 
Eleverna förstår inte begreppet inkludering men under intervjuerna kunde de sedan diskutera 
olika aspekter av det. Tillgänglighet och delaktighet i ett visst sammanhang för alla kom fram 
och eleverna var överens om att alla inte hade samma tillgång till detta. Eleverna tyckte det 
var bra att de fick vara med och bestämma om de skulle gå i stor klass eller i en liten grupp, 
men de såg inga andra förändringar i miljön som tydde på inkludering och håller därmed med 
lärarna om att det inte fungerar på skolan så som det är tänkt.  
 

5.5 Informanternas uppfattning om begreppet socialt samspel 
 
Alla fyra elever tyckte att det var svårt och känsligt att prata om socialt samspel. I intervjuerna 
kom eleverna fram till andra begrepp så som kamrater, acceptans, delaktighet, tillgänglighet 
och kunskap men med mycket olika definitioner på begreppen och på socialt samspel.  Tre av 
eleverna väljer enligt egen utsago att inte prata eller vara med andra eftersom de tycker om att 
vara för sig själva. De väljer också ofta bort aktiviteter så som friluftsdagar, klassens 
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”aktivitetsdagar” eftersom de upplevs som svåra av eleverna. Observationer: interaktionen 
och det sociala samspelet var många gånger haltande i klassrummet mellan lärare och elever 
men på några lektioner fungerade det riktigt bra. Elever inom autismspektra har brister inom 
området och trots elevens brister så såg man att det faktiskt fungerade med vissa lärare. Där 
interaktionen inte fungerade såg det ut att hänga på lärarens vilja att interagera med alla 
elever.  
 
Elev  

Nää faktiskt så pratar jag inte med alla… Vill inte prata med dom bara, bara de jag 
tycker om.  Jag tyckte om han, killen som var på besök. När kommer han på besök 
igen?     Siv 
 

Två elever hade ingen lust alls att prata om socialt samspel och så här svarade en av eleverna 
på frågan ”När jag säger socialt samspel. Vad tänker du på då?” 
 

Ingenting     Calle
     
Efter att ha diskuterat och benat upp begreppet så ställs frågan ”Så nu har vi pratat om socialt 
samspel. Vad är viktigt med socialt samspel?” 
 

Håller ändå inte på med sånt    Calle 
   

Delaktighet var ett begrepp som diskuterades med eleverna och de var alla tydliga med att de 
många gånger väljer bort olika aktivitetsdagar som skolan anordnar och alla uppvisar en större 
frånvaro på dessa dagar. De väljer bort det eftersom de inte vet vad som kommer att hända 
och de upplever att det inte finns en klar och tydlig struktur. Dessutom är många fysiska 
aktiviteter för påfrestande att de inte klarar av det.  
 
På frågan ”Känner du dig delaktig i skolans olika aktiviteter?” svarar en informant så här 
 

Jag vet faktiskt inte. Bara lite grann. För det mesta håller jag mig utanför… men säger 
ibland till om det är något jag tycker är viktigt. Tar promenader oftast på friluftsdagar 
och är bara med halv dagar.    Anna 
 

Lärare 
Socialt samspel… är att tolka signaler i såna fall då, att man ska kunna se med, nån 
aaa… hur dom mår kanske, men inte riktigt så, man kan tolka signaler, för nån kanske 
inte säger alltid, att dom inte vill att man ska komma fram, eller nått sånt där, såna 
grejer… sen är de väl de är också att bara vara trevlig, prata med varandra å så… 
Eleverna jag har behöver inte men, de måste i alla fall klara av vardagssaker även om 
de inte är sociala.     Annika 
 
I socialt samspel lägger jag in att bli, att se varandra, att se och kunna läsa av att här 
finns de folk, runt om kring. Lära in ett kroppsspråk att kunna tyda ett kroppsspråk, att 
kunna veta hur jag tar mig in i grupper eller koder som att tala om att här går min 
integritet. Så de är inte bara den verbala kommunikationen utan de är ju även vad vi 
inte gör osv. och sen alltså… man lär sig ju ett socialt samspel… alltså de är ju en källa 
till att få ny kunskap.    Monika 
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Rektor 
Att man samtalar och läser umgängeskoder automatiskt. Eleverna ska tränas efter 
förmåga. Viktigt att barnen lär in detta för att kunna fungera i ett socialt samspel i 
vuxen ålder. Detta tar Aspergerpedagogen hand om.  Karin 
 

På vilket sätt överensstämmer elevernas och skolpersonalens bild vad gäller socialt 
samspel 
Lärarna lägger in aspekter som tolka signaler, lära och tyda kroppsspråk, läsa koder, prata 
med varandra det vill säga både verbal och icke verbal kommunikation. Elever inom 
autismspektra har oftast svårt för de olika kommunikativa bitarna. Eleverna ser inte vikten av 
varför det ska vara så viktigt med socialt samspel utan de tycker att det fungerar bra utan att 
vara social. Att vara social hade inte samma innebörd och var inte lika betydelsefullt för de 
båda lärarna. Annika beskrev socialt samspel som mer innehållande ett vardagligt fungerande 
tillsammans med andra t ex sa hon ” man behöver inte vara social för att lyckas. Det finns 
jobb för dom med och trivs de att sitta i sin lilla värld så varför inte låta dom ha det”. 
 
Monika och rektorn ansåg att det är oerhört viktigt med socialt samspel som de beskrev som 
att förstå de underliggande koderna när man är med andra. Enligt rektorn så ligger det på 
Aspergerpedagogen att lära dessa elever detta. Eleverna och de vuxnas syn på socialt samspel 
skiljer sig åt vilket inte är så konstigt då eleverna har svårt med både den verbala och icke 
verbala kommunikationer och detta är just det som lärare lägger in i ordet.   
 

5.6 Visionen 
 
Informanternas bild av hur de vill att en skola ska vara liknar i många avseenden varandras, 
men med en del variationer. Alla elever är olika menar både elever och lärare och det måste 
man ta hänsyn till. Informanternas svar om visionen speglar väl vad de anser som problem 
och hinder i skolan. Det alla diskuterade var den fysiska miljön. Rektorn tog även upp andra 
aspekter av vikt för att lyckas med en skola som passar alla elever. Några aspekter som hon 
tog upp var pedagogiska lärmiljöer, kompetens, lärverktyg, utomhusmiljö samt förutsättningar 
och en tydlig genomgående röd tråd . Alla är viktiga aspekter på faktorer som behövs för att 
lyckas med inkludering. 
 
Elev 

Småklasser med 5-6 elever och varje lärare har fyra sådana grupper som ibland kan ha 
helklasslektioner ihop. Alla småklasser har sitt grupprum bredvid stora klassrummet. 
Alla grupper skapar sitt eget så att man får den miljön som eleverna där vill ha. Lugn 
och ro, musik, kuddar osv. Lärare har kunskap och ska kunna förstå eleverna och 
anpassa undervisningen så att eleverna förstår… Rätt material och på rätt nivå. 
Kännedom om alla funktionshinder i klassen och lärarna ska även fråga varje elev 
själva hur de har det. Olika uppehållsrum med till exempel läshörna och filmhörna… 
På högstadiet fungerar inte att göra i ordning skolgården, tror jag inte… 
     Anna 
 
Mindre att göra och ha kvar eget rum.    John 
 
Minska klasserna jaa, 24.  Kanske 20 är perfekt för att alla ska hinna få hjälp… Inte 
långa lektioner och spel, mera spel i klassen… för vi är för lite utomhus för vi har för 
lite gungställningar som man kan hoppa och gunga, svinga sig i gunga. Det har vi för 
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lite av. … frisk luft är bra… Gardiner så det inte blir varmt i klassrummen är bra... Det 
kan vara som i den lilla gruppen tycker jag faktiskt!  Siv 
 

En elev tyckte inte om diskussionerna om inkludering och socialt samspel och det smittade av 
sig på nästa område 
 

Intervuaren: Hur skulle skolsituationen se annorlunda ut?  
Calle: Vet inte.  
Intervuaren: Hur skulle skolan vara uppbyggd?  
Calle: Vet inte.  
Intervuaren: Inga förslag?  
Calle: Nej.  
 

Efter lite småprat och följdfrågor så svarade eleven  
 

Vanliga klassrum med några grupprum till varje klassrum och klassen  
själva bestämmer hur det sen ska se ut och hur det ska vara  Calle. 
 

Lärare 
Grupprum, då behövs inte fler personal heller… Vi sätter in fler vuxna för att hålla koll 
på klassen i klassrummen. Material och lärverktyg i alla klassrum för på så sätt tror 
jag att ingen behöver vara… känna sig annorlunda. Vem som helst kan hämta hörlurar, 
ta en dator, lyssna musik i mp3…Mycket pengar! Men så här skulle ingen känna sig 
utpekad… Neej… en sak jag tänkte på nu… jo, om man nu organiserar klassrummen 
så, då skulle man ju inte behöva ha dom här små grupprummen. Inte så många i alla 
fall. En elev sa att hon ville ha en gammaldags bänk för att slippa spring. Det är en bra 
idé. Det är många som glömmer sina saker och det blir onödigt spring när dom ska 
hämta det…     Annika 
 
Mitt största behov är grupprum. Hanterbara klasser, storleksmässigt eller annars två 
pedagoger per klass… Jag behöver få förutsättningar tillgodosedda uppifrån… Från 
skolledningen     Monika 

 
Rektor 

Bättre lämpade lokaler för barn inom autismspektrat. Högre kompetens hos all 
personal kring hur man undervisar och bemöter dessa barn. Större lärartäthet. En 
större vilja att arbeta inkluderat bland lärarpersonalen önskas och en fortsatt bra och 
nära samarbete med elevhälsa och elevvården  Karin 

 

5.7 Resultatsammanfattning 
 
Aspergergruppen håller till i huvudbyggnaden och har tre rum i nära anslutning till det 
specialpedagogiska teamet. I gruppen arbetar en speciallärare samt en resurspedagog och där 
går i varierad grad 8 stycken elever med en diagnos inom autismspektra. Specialläraren har 
huvudansvaret för eleverna i gruppen. Hur eleverna upplevde sin skolvardag diskuterades i 
termer av att vara annorlunda, förståelse och kunskap hos andra, klassrumsmiljö samt 
relationer med jämnåriga och vuxna. Det visade sig att tre av eleverna trivdes och kände sig 
trygga i skolan. De uppger att de accepterar andra och vill själva också bli accepterade, men 
att avvika för mycket, inte var acceptabelt. Eleverna önskade även att både lärare och elever 
skulle ha mer kunskap och förståelse om deras specifika funktionsnedsättningar. Alla uppger 
att de har svårt med det sociala samspelet men att det är lättare att umgås med vuxna. 
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Skillnaderna i lilla gruppen och klassrummet var att i helklass upplevdes det vara mer stökigt 
och mer andra ljud samt att undervisningen i lilla gruppen var mer individanpassad med 
möjlighet till mer hjälp. Tre elever önskade ändå vara mer i helklass då de upplevde att de 
lärde sig bättre och hade fler kompisar i helklass. Begreppet inkludering betydde väldig olika 
för informanterna och alla hade svårigheter att ge en konkret definition av begreppet. En skola 
för alla nämndes av rektorn. Integrering av specialläraren. Eleverna pratade i termer av 
tillgänglighet och delaktighet i ett sammanhang som alla inte hade samma tillgång till.  
Socialt samspel var också ett begrepp som för informanterna hade olika innebörd, alla fyra 
elever tyckte var svårt, dessutom upplevdes det känsligt att prata om detta. Lärarna och 
rektorn plockade fram aspekter som att tolka signaler, tyda kroppsspråk och läsa koder det vill 
säga sådant som har att göra med både verbal och icke verbal i kommunikationen att göra. I 
intervjuerna kom eleverna fram till andra begrepp så som kamrater, acceptans, delaktighet, 
tillgänglig och kunskap men med mycket olika definition på de olika begreppen och på socialt 
samspel.  Informanternas vision om hur de ville att en skola ska vara liknar i många 
avseenden varandras. Alla elever och vuxna menade att elever är olika och att man måste ta 
hänsyn till det. Informanternas svar om visionen speglade väl vad de ansåg som problem och 
hinder i skolan. Alla diskuterade den fysiska miljön flitigt. Några andra aspekter som kom 
upp var kompetens, lärverktyg, utomhusmiljö samt förutsättningar och tydlig genomgående 
röd tråd.  
 

6. Diskussion  
 
I detta kapitel presenteras först resultatdiskussionen utefter syfte och de tre frågeställningar 
som studien grundar sig på. Resultatet sätts i relation till delar av tidigare forskning, relevant 
litteratur samt till den teoretiska referensram som ligger som grund för studiens analys och 
resultat. Det specialpedagogiska perspektivet bakas in i diskussionen medans den 
utvecklingsekologiska modellen lyft ut och diskuteras mycket lätt. Därefter resoneras det om 
de metoder som användes vid genomförandet av studien för att sedan avslutas med avslutande 
reflektion samt förslag på vidare forskning. 
 
Studiens övergripande syfte var att skapa förståelse om hur elever med en diagnos inom 
autismspektra har det på högstadiet. Studiens syfte var också att skapa förståelse för hur en 
skola organiserar sin verksamhet för elever med autismspektra.   
Frågeställningar som studien avsåg att besvara och som redovisas i resultatdelen var: Hur 
uppfattar några elever inom autismspektra, lärare och skolledning i grundskolan inkludering 
och socialt samspel? På vilket sätt överensstämmer elevernas, lärarnas och skolledningens 
bild av inkludering och socialt samspel? och hur organiserar en skola sin verksamhet för 
elever inom autismspektra? 
 
Utifrån elevintervjuerna framkom det; att vara annorlunda samt relationer med jämnåriga och 
vuxna hade starka kopplingar till socialt samspel men även att förståelse och kunskap hos 
andra samt klassrumsmiljö i sin tur hade kopplingar till inkludering. 
 

6.1 Resultatdiskussion  

Hur organiserar en skola sin verksamhet för elever inom autismspektra? 
Ett resultat som visade sig var att det i stor klass var vanligt att arbeta i grupp och göra 
skriftliga inlämningsuppgifter. Detta arbetssätt skapade problem för bland annat de elever 
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som har stått i studiens fokus, de inom autismspektra. Som det tidigare har framkommit, så 
har dessa elever begränsningar i kommunikation, socialt samspel och föreställningsförmåga 
(Wing, 1998). Har man svårigheter vad gäller sociala samspelet så faller man direkt då man 
till exempel inte förstår betydelsen av att interagera med andra i ett grupparbete likaså om 
man har svårigheter i kommunikation för att man kan vara i behov av mycket tydliga 
instruktioner. I studien hade John dessa svårigheter vilket medförde att han föredrog 
undervisning i lilla gruppen. Attwood (2000) beskriver hur fasta rutiner håller oron borta och 
reducerar ångest och depression, vilket är vanligt hos elever inom autismspektra. Både 
Gillberg (1997) och Peteers (1999) rekommenderar att elever inom autismspektra ska få en 
organiserad och lugn plats där de får sin dag tydliggjord så mycket som möjligt, vilket skapar 
en trygghet för individen. Vidare rekommenderar han även en organiserad lugn och trygg 
miljö för olika aktiviteter, så som raster eftersom visuella och auditiva intryck ofta blir för 
jobbiga för dessa elever. I studien uppgav Hanna att hon var trött på alla ljud och övriga 
intryck och behövde ha en tyst och lugn plats att vila upp sig på och därför gick hon ofta till 
”Aspergerrummet” på eftermiddagsrasterna. Ett annat resultat som visade sig var att lärarna i 
lilla gruppen gav eleverna goda förutsättningar att klara av både undervisning och raster 
genom att erbjuda struktur, tydlighet och rutiner.  
 
Utifrån Lpo 94 ska alla pedagoger i skolan anpassa undervisningen efter alla elevers behov 
och FN:s barnkonvention betonar att alla barn har rätt att utvecklas fysiskt, andligt, moraliskt, 
psykiskt och socialt. Här är pedagoger ett mycket viktigt redskap för att få det att fungera. En 
fråga som kom upp under intervjuerna, då främst med lärarna, men även med eleverna till en 
viss del var ”Har pedagoger kunskap och förutsättningar för att lyckas med sitt arbete och 
uppdrag?” som kommer att diskuteras nedan. Politiskt förespråkas inkludering i svenska 
skolor utifrån en önskan ur ett socialt rättviseperspektiv (Haug, 1998). Hur är det i 
verkligheten?  Hur var det på skolan som studerades? Får elever inom autismspektra plats i 
skolan och är den anpassad efter elevernas behov? Resultaten visade att elevgrupperna var 
stora och att eleverna fick ta ett stort eget ansvar. Flertalet av elever hade svårt att klara av 
detta på grund av sin funktionsnedsättning. 
 
Den verksamhet som studerades var dels vanlig undervisning, det vill säga en stor klass men 
även en liten grupp, det som enligt Haug (1998) kallas för en segregerad integrerad 
verksamhet och vilken är den vanligast förekommande specialpedagogiska verksamheten på 
grundskolan i Sverige.  Skolverket (2001; 2008) samt Atterström m.fl. (2000) visar att 
skolpersonal fortfarande tänker i det kompensatoriska tänkandet trots att det i styrdokument 
står att alla pedagoger i skolan ska hjälpa alla elever. Detta traditionella synsätt karakteriseras 
av att eleverna ska kompenseras för sina brister med hjälp av en kunnig person, en 
speciallärare med spetskompetens inom det specifika området och helst i en segregerad grupp. 
Studien visade att rektorn i sitt sätt att fördela resurserna även hade ett kompensatoriskt 
tänkande trots att hon muntligt presenterade de ”korrekta” tankarna bakom inkludering. 
Rektorns sätt att organisera verksamheten med olika särskilda specifika grupper där en 
diagnos krävs är typiska attribut i ett kompensatoriskt tänk. Styrdokumenten däremot intar ett 
så kallat socialkonstruktivistiskt synsätt med ett miljörelaterat tänk, som även kallas för det 
relationella perspektivet (Emanuelsson m.fl., 2001).  Det finns ett starkt stöd för ett 
inkluderande synsätt i den värdegrund som dagens skola vilar på och Vernersson (2007) 
beskriver en inkluderad verksamhet där eleverna får allt sitt stöd i den ordinarie klassen och 
menar att den är den mest gynnsamma för elever i behov av särskilt stöd, vilket går hand i 
hand med det relationella synsättet. Salamancadeklarationen lyfter både integrering och 
delaktighet som viktiga aspekter i kampen mot segregering. Grundskoleförordningen och 
skollagen är dock vaga i sin definition på vilka elever som är i behov av särskilt stöd. Detta 



 35 

tror jag kan bidra till att de olika segregerade grupperna kan tillåtas bildas.  Resultaten tyder 
på att eleverna tyckte om det som lilla gruppen erbjöd det vill säga struktur, tydlighet och 
uppmärksamhet från läraren men saknade samtidigt det som den stora klassen hade att erbjuda 
det vill säga tillgång till kamrater och en gemenskap, en tillhörighet till något. Alla utom en 
elev önskade kunna vara mer i stor klass. 
Utifrån den utvecklingsekologiska modellen påverkar alla system och subsystem varandra, 
där alla system har sina normer och värderingar. Rektor, lärare och elever är egna subsystem. 
Hur en rektor tolkar och uppfattar styrdokument som finns på makronivå med mer generella 
värderingar, normer, traditioner och politik samt utifrån sina intressen bygger upp en 
organisation, ett övergripande system som påverkar elever och lärare på både mikro- och 
mesonivå.  En ideologisk förändring som införandet med Lpo-94 med det relationella 
perspektivet påverkar alla nivåer i systemet.  

Hur uppfattar studiens informanter inkludering och socialt samspel? 
Alla informanter, rektor, lärare och elever i studien menade att alla elever är olika och ska ha 
individanpassat material vilket också är förenligt med Lpo-94.  Trots tydliga riktlinjer om hur 
begreppet inkludering ska förverkligas i Salamancadeklarationen och FN:s konvention om 
rättigheter för barn med funktionsnedsättning går åsikterna isär. Informanterna pratade snarare 
om integrering än om inkludering och menade att eleverna skulle vara delaktiga efter sina 
förutsättningar. Att begreppet inkludering definierades olika av informanterna är inte så 
konstigt eftersom allt sedan integreringsbegreppets uppkomst och via flera erkända forskares 
definitioner har begreppet omformulerats och ändrats flera gånger om (Nilholm, 2006). Ett 
mycket tydligt resultat var att ”verkligheten” krockade med visionen av inkludering. Det var 
alltså tydligt att inkludering inte helt slagit igenom, vilket jag tror kan bero på att skolans 
styrdokument är vaga och inte samverkar med ”verkligheten” vilket även Haug (1998) menar 
då det är upp till varje kommun att tolka styrdokument och då pratas det alltid om visionerna 
och inte om hur det är i verkligheten och därför saknas en naturlig koppling till verksamheten. 
 
Resultat visade att eleverna inom autismspektra tyckte att speciellt två aspekter var mycket 
viktiga. Det var lärarnas kunskap om funktionsnedsättningar och klassrumsmiljö. Eleverna 
menade att de ganska ofta möttes av oförståelse och okunskap och menade därför att lärarna 
hade stora kunskapsbrister, vilket även bekräftades av rektorn och lärarna. Vikten av kunskap 
om olika funktionsnedsättningar poängteras även internationellt (Carrington m. fl., 2001; 
Humphrey m. fl., 2008; Ring m. fl., 2005). Resultat visade att elever ofta upplevde att 
klassrumssituationerna i stor klass var stökiga och även att andra störande moment som ljud 
och ljus men även ett otillräckligt arbetsätt inte var ovanligt. Detta mötes ofta av okunskap 
både från lärarna och av andra elever uppger eleverna. Flera studier har visat att stora klasser 
och brist på kunskap hos lärare leder till ökade problem för ”elever i svårigheter” (Humphrey 
m. fl., 2008; Skolverket, 2001 och skolverket, 2008). Resultat visade tydligt att flera av 
eleverna fick sitta utan hjälp och stöd av läraren under helklasslektionerna. Detta får en att 
fundera på om det är på grund av okunskap och/ eller ett kategoriskt perspektiv. Oavsett vilket 
så är det inte rätt mot eleverna och inte förenligt med gällande styrdokument. En slutsats jag 
drar är att en elevvald ”semiintegrerad” verksamhet kan erbjuda det bästa av två världar och 
detta är en flexibel lösning i en inkluderad verksamhet som både lyssnar och tar hänsyn till 
individens behov och förutsättningar. Flexibla lösningar förespråkas av Jordan (2008). 
 
Rektorn menade att man arbetade inkluderande och lärarna bekräftade att direktiven var 
korrekta, men på grund av att det inte gavs förutsättningar för lärarna och tillsammans med 
den resursbrist och den organisatoriska lösning som finns på skolan så fungerade inte 
inkluderingen fullt ut. I ett relationellt perspektiv utgår man från elevens möjligheter och 
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utvecklar därefter en pedagogik och lärmiljöer så att alla elever ska kunna inkluderas i skolan. 
Under observationerna såg man få tecken på detta. Enligt Salamancadeklarationen bör 
specialklasser vara undantag och endast avsedda för sällsynta fall. På skolan fanns det flera 
segregerande grupper, där verksamheten förordade speciallärare, vilka är tecken på ett 
kategoriskt perspektiv. Här dyker en fråga upp om vilken lärarkompetens och 
kompetensutvecklig som skolan egentligen önskar och prioriterar då detta har kopplingar till 
vilket synsätt man intar, ett relationellt eller ett kategoriskt. Det kategoriska perspektivet 
dominerar i samhället och politiskt och därför är det inte konstigt att även skolledning intar 
detta synsätt. Jag tror inte att det går att genomföra ett relationellt synsätt om man inte har en 
samverkan mellan olika instanser, nivåer och där den röda tråden är genomgående klar hela 
vägen ned till lärarna och eleverna. Hur en skola väljer att organisera arbetet är avgörande för 
om skolan verkar i en inkluderande eller exkluderande riktning och där rektorn har en mycket 
viktigt roll (Andersson m. fl., 2008). Ett bra exempel på hur samverkan mellan olika instanser 
fungerade visar Rings m. fl. (2005) studie där staten hade tillsatt medel för att skolorna skulle 
kunna realisera målet att inkludera eleverna med inlärningssvårigheter i ordinarie klass. 
 
Utifrån den utvecklingsekologiska modellen så bildas det på Mesonivå en helhet av de olika 
subsystemen där man ser skolan som en helhet, ett övergripande system av de olika delarna 
rektor, lärare och elever. Där samspelet mellan dessa olika subsystem kan ge problem på 
mikronivå för elever inom autismspektra att socialt interagera med delar av sin närmiljö på 
grund av sina begränsningar i kommunikation och socialt samspel. Detta kan bland annat 
förhindras genom att bygga på med kunskap om funktionsnedsättningarna. På exonivå styrs 
alla subsystem av vad massmedia tar upp om socialt samspel och inkludering vilket i sin tur 
påverkar normer och värderingar i de olika nivåerna. 

På vilket sätt överensstämmer informanternas bild av inkludering och socialt samspel? 
Resultatet visade att informanternas visioner i många avseende var lika samt att de tydligt 
visade vilka brister man ansåg att skolan hade och vad som således måste utvecklas för att få 
en så bra skola som möjligt. Flera studier (Eldar m. fl., 2010; Moen, 2008; HeimdahlMattson, 
2008) och författare (Peeters, 1999; Jordan, 2008) har belyst olika aspekter för en lyckad 
inkludering och alla tar mer eller mindre upp att personalen ska ha adekvat utbildning, att 
miljön är anpassad efter eleverna, en individanpassad undervisning, att lärare drar åt samma 
håll samt rektorns viktiga position med ett inkluderande synsätt. Dessa är positiva aspekter 
som alla vill hålla med om men, är en bra skola liktydligt med inkludering för alla? Det 
behöver det inte alltid vara menar några av informanterna som menar att om man gå från sin 
ordinarie storklass till något annat behöver det inte vara negativt utan det kan även vara 
positivt. Det beror på vad eleven själv tycker och känner och vad lärare och andra elever visar 
upp för attityd. Alla informanter kom in på hur en skola ska vara fysiskt utformad. Eleverna 
hade många bra förslag som till exempel Annas förslag som bygger på en mycket flexibel 
organisation med både den stora och den lilla gruppens fördelar. Lärarna önskade sig 
grupprum och rektorn ville anpassa lokalerna för denna grupp, vilket ger ett ypperligt tillfälle 
för ”skolan” att på allvar lyssna på elevernas förslag om den fysiska miljön och samtidigt ge 
eleverna mer reellt inflytande över skolsituation.  
 
Socialt samspel i skolan handlar mycket om att elever får fysisk tillgänglighet, som anses vara 
en aspekt av delaktighet och som förklaringsmässigt ligger nära begreppen integrering och 
inkludering enligt Jansson (ref. i Gustavsson, 2004). Delaktighet definieras bland annat i två 
internationella dokument, ICF och FN:s standardregler. I ICF:s förklaring lägger man fokus 
på samspelet mellan individen och omgivningen och att tillgänglighet där ses som en 
förutsättning för att vara delaktig. Göransson (2008) poängterar dessutom att delaktighet 
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betyder olika i olika sammanhang och att det är en personlig upplevelse och därför kan det 
vara svårt att säga om någon annan är delaktig eller inte. 
 
Resultat visade att informanternas syn på socialt samspel skiljer sig åt kraftigt och att 
begreppet både är komplext och definieras mycket olika. Alla fyra elever tyckte dessutom att 
det var både svårt och känsligt att prata om socialt samspel. Eleverna kom fram till andra 
begrepp på socialt samspel, så som kamrater, acceptans, delaktighet, tillgänglighet under 
intervjuerna. Lärarna däremot pratade om aspekter som att tolka signaler, tyda kroppsspråk, 
läsa koder, prata med varandra det vill säga både verbal och icke verbal kommunikation. 
Rektorn anser dessutom att det är oerhört viktigt med socialt samspel och att lära eleverna 
inom autismspektra ”social samspel” vilket åligger Aspergerpedagogen.  Rektorn tar inte upp 
vad hon anser gäller för ”de andra” eleverna och jag som intervjuare tappade den tråden, men 
frågorna jag ställer mig nu är flera, till exempel varför är det inte viktigt för ”de andra ” 
eleverna att lära sig socialt samspel? eller är det så att rektorn anser att de kan ”socialt 
samspel” men även varför hon anser att det åligger olika arbetsuppgift för lärare och 
Aspergerpedagog? För det är väl inte så att ingen annan elev utom de inom autismspektra kan 
ha den problematiken. Att informanternas syn på socialt samspel skiljer sig åt är inte heller så 
konstigt då eleverna har svårt med både den verbala och icke verbala kommunikationen och 
detta är just det som lärare och rektor lägger in i begreppet. Elever inom autismspektra har 
oftast svårt för de olika kommunikativa bitarna. Deras förmåga att umgås och socialt 
samspela med andra är annorlunda och de förstår ofta inte miner eller kroppsspråk och kan 
heller inte sätta sig in i andras perspektiv (Gillberg 1997) och detta bidrar till att eleverna inte 
ser vikten med socialt samspel. Jag tror att om man lyssnade på elevernas betydelse av 
begreppet socialt samspel som har att göra med kamrater, delaktighet, acceptans och 
tillgänglighet och inte bara på lärarnas och rektorers betydelse, så kanske skolorna skulle 
kunna arbeta på ett annat sätt omkring delaktighet där man låter elevernas syn få 
genomslagskraft på ett helt annat sätt.  
 
Eleverna pratade mycket om kamrater men även om känslan att vara annorlunda under 
intervjuerna. Några av eleverna kände sig annorlunda redan tidigt men kunde även nu ibland 
känna sig annorlunda vilket inte är ovanligt enligt tidigare forskning (Humphrey m. fl., 
2008;Carrington m. fl., 2001). Jag tror att en orsak till varför de känner sig annorlunda kan 
vara hur lärare försöker förstå dem och deras funktionsnedsättning. Traditionellt har det varit 
speciallärargruppen som tagit hand om dessa elever och där möts de av personer med mer 
kunskap vilket även bekräftades av eleverna och via observationerna. Den mest besvärligaste 
perioden i ungdomarnas liv anses vara högstadieperioden (Humphrey m. fl., 2008) men i 
denna studie har det visat sig att de intervjuade eleverna mår bra på högstadiet och att de 
upplever att deras mellanstadietid var den mest jobbiga tiden. Eleverna uppger att de var 
trygga och trivdes i skolan vilket skolverket (2001) poängterar är viktigt. Eleverna tycker att 
relationer till vuxna var lättare men att det också var viktigt med kamrater fast det var mycket 
svårare (Carrington m. fl., 2001). Tre av eleverna var oftast ensamma på rasterna och enligt 
egen utsago så valde de det eftersom de tycker om att vara för sig själva.  Här kan jag inte 
bekräfta eller förneka påståendet på något sätt. Forskning bekräftar dock att raster oftast är 
problematiska eftersom bristen på social kompetens gör raster till en sårbar plats och därför 
förespråkas rastaktiviteter (Attwood 2000). Resultaten visade att interaktionen och det sociala 
samspelet många gånger var bristfällig mellan lärare och elev, men att den fungerade riktigt 
bra på några håll. Min tolkning är att kompisar och att ha en fungerande social relationen i 
skolan verkar vara av betydelse för eleverna (Gillberg, 1989) då de gärna önskar interagera 
med jämnåriga, men att de har svårt med detta. Jag tror även att desto äldre eleverna blir desto 
svårare blir det nog att behålla kompisar i skolan både ur social och kunskapsmässiga 
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aspekter. Jag tror också att de sociala relationerna kan vara av en underordnad betydelse för 
ganska många elever inom autismspektra. Jag uppfattade även en ambivalens med att ha och 
inte ha kompisar vilket även beskrevs av Heimdalh Mattson m. fl. (2007). 
 
Den slutsats jag kan dra av studiens resultat tyder på att det inte finns en enda lösning som 
fungerar för alla elever, varken med eller utan en viss diagnos i skolan. Varje elev är unik och 
ska så även ses, med egna behov och förutsättningar men där alla kan vara med och bidra. Det 
skolor, med rektor och lärare först och främst borde göra är att lyssna på eleverna och ge dem 
både inflytande och delaktighet i det gemensamma uppbyggandet av en flexibel skola som per 
automatik skulle passa fler. Då tror jag att alla skulle känna att man arbetade med inkludering 
och delaktighet. 
 
Utifrån den utvecklingsekologiska modellen som har kopplingar till systemteori som är ett 
analysredskap för att titta på händelser ur flera olika perspektiv och hur dessa perspektiv 
påverkar och påverkas mellan olika system i olika miljöer som utvecklas genom tiderna. I 
mötet med andra människor uppstår det diskussioner och utifrån det skapas det eventuellt en 
gemensam konstruerad verklighet. I denna studie var det långt mellan de olika 
substrukturernas verklighet.  
 

6.2 Metoddiskussion  
 
Studiens ansats och tolkningarna har sin grund i hermeneutiken och resultatet har satts in i ett 
socialkonstruktivistiskt synsätt med ett systemteoretiskt samt ett specialpedagogiskt 
perspektiv, vilket utgör studiens referensram. Gustavsson (2004b) poängterar att varje enskilt 
syfte och forskningsfråga kräver sin ansats och metod och därför går det inte enkelt att säga 
att en eller en annan ansats och metod är bättre än en annan. Men däremot ger en väl 
genomförd studie med val av en passande metod bättre slutsatser och säkrare resultat, vilket 
även var studiens avsikt. 
 
Semistrukturerade intervjuer som ofta används i kvalitativ forskning är tidsödande 
(Gustavsson, 2004b), vilket jag också märkte. Semistrukturerade intervjuer valdes för att 
försäkra mig om att man verkligen ”pratade” om det som var avsikten med studien och 
samtidigt få ett djup i och med följdfrågorna. Studien bygger på intervjuer med elever inom 
autismspektra och med ”skolpersonal” som hade kontakt med dessa elever. Då eleverna har 
begränsningar i kommunikation, social interaktion och föreställningsförmåga så kompletteras 
studien med deltagande observationer för att underbygga och säkerställa tolkningarna.  Vid 
observationer var det viktigt att notera det som verkligen hände och inte upplevelser, då det 
lätt blir observatörens upplevelser och inte den observerades som noteras. Trianguleringen 
användes således för att säkerställa slutresultatet. Metoderna som användes kan vara etiskt 
svårhanterliga där ingen involverad får komma till skada och allas identiteter ska skyddas. Det 
var av största vikt för forskaren att följa de etiska kraven vid studiens genomförande.  
Intervjuer som bygger på kvalitativa metoder anses bäst lämpat för att få en så riktig bild av 
personens berättelser som det bara går. De kvalitativa intervjuerna har inte kvantifiering som 
mål utan bygger på ett samspel mellan forskaren och intervjuaren där man samtalar om ett 
gemensamt intresse det vill säga ett samtal om den intervjuades erfarenhetsvärld. 
Intervjuernas syfte är att förstå erfarenhetsvärlden ur den intervjuades perspektiv, där man får 
beskrivningar av specifika situationer och handlingar (Kvale m. fl., 2009), vilket även var 
studiens mål. Under hela undersökningsprocessen har ambitionen således varit att förhålla 
”sig sann” gentemot informanterna och studien framhäver inte på något sätt att vara objektiv 



 39 

men däremot en önskan att arbetet ska ha en så hög giltighet och tillförlitlighet som möjligt. 
Under intervjuerna så återkopplade jag direkt om hur jag uppfattade svaren som eleverna, 
lärarna och rektorn gav.  Jag erbjöd även alla informanter den transkriberade texten för att på 
så sätt säkerställa giltigheten, men ingen av eleverna ville ha den transkriberade texten. 
Giltigheten har underbyggts genom att samtliga informanter har erbjudits att ta del av den 
färdiga studien. För att öka tillförlitligheten i studien använde jag mig av triangulering men 
för att ytterligare öka tillförlitligheten i studien skulle man även ha kunnat låta en annan 
”forskare” välja ut utskrifter av några intervjuer som denne skulle ha bedömt för att sedan 
jämföra och se om vi båda kommit fram till samma resultat, men på grund av tidsbrist så var 
inte detta möjligt.  
 
Skulle studiens informanter få samma frågeställningar i något annat sammanhang och vid en 
annan tidpunkt, så är det mycket troligt att ett annorlunda resultat skulle nås. Även om en 
annan forskare skulle få möjlighet att göra samma studie med utgångspunkt i samma material 
och kontext som denna studie så är jag övertygad om att de skulle nå ett något annat resultat 
eftersom intervjuarens förförståelse, men även hur denne ställer frågor skiljer studierna åt. 
Intervjusituationerna är mycket kritiska vid elevintervjuerna då de har vissa begränsningar i 
kommunikation, socialt samspel och föreställningsförmåga, vilket kan försvåra 
intervjusituationerna. Här är forskarens fingertoppskänsla och kunskap av autismspektra samt 
intervjuteknik avgörande för vilket resultat som uppnås. När det gäller lärarintervjuerna och 
rektorintervjuen är det en helt annan sak och där tror jag att man sannolikt hade kunnat nå 
samma resultat eftersom inkludering är något man arbetat länge med på skolorna och har 
idéer om. 
 
Tillsammans med de genom åren förvärvade kunskaper av funktionsnedsättningen samt den 
diskussion som fördes med den erfarna Aspergerpedagog som tittade på elevintervjuguiden 
gav en enorm hjälp och ett stöd som man hade nytta av speciellt vid en av intervjuerna med en 
elev som har en ”svår” Aspergerdiagnos. Han kunde inte berätta eller beskriva något utan var 
i behov av att intervjuaren kunde bena upp frågorna så att han endast hade en fråga att svara 
på. Han svarade alltid så kort som möjligt och om det gick så bara ja och nej. Sättet att göra 
urvalet påverkar givetvis även det resultatet. Om man valt en annan skola eller stadie så hade 
resultatet blivit annorlunda men då varje elevs erfarenheter och upplevelser är unika så bidrar 
detta ändå med en värdefull kunskap om skolan lever upp till inkluderingstankarna eller inte 
enligt eleverna. Det kan alltså vara ett stort värde för en skola att ta del av elevernas 
upplevelser och erfarenheter för att på så sätt hjälpa sig själva att fungera bättre. 
En hel del hinder har dykt upp under studiens genomförande. Ett hinder i början var att hitta 
en kommunal grundskola med en särskild undervisningsgrupp för elever med autism och 
Asperger. De flesta skolor med en sådan grupp var inte kommunala ordinarie grundskolor 
utan så kallade resurskolor. Med hjälp av en skoldatatekspedagog så fick man kontakt med 
denna skola.  Sedan dök nästa hinder upp och det var studiens avgränsning eftersom 
ämnesområdet är brett och det finns en uppsjö av litteratur att tillgå så blev det svårt att 
begränsa sig. Tanken var att intervjua alla sex eleverna som tackat ja men när intervjuerna var 
igång och dagarna för dessa planerade så blev en elev sjuk och en annan elev reste bort så det 
blev bara fyra elevintervjuer gjorda. På grund av elevernas funktionsnedsättning så fanns det 
ingen möjlighet att möblera om bland tiderna. Tidsbristen gjorde sedan det omöjligt att boka 
om för att genomföra intervjuerna vid ett senare tillfälle. Det allra största hindret var dock 
saknaden av en samtalspartner som var lika insatt i studien som jag. Att diskutera och 
resonera med sig själv är inte alltid så givande. Även vid intervjuerna kan jag se en fördel av 
att vara två. Speciellt vid en intervju där eleven inte gillade frågorna om kamrater och socialt 
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samspel hör jag i efterhand hur jag tappade många trådar och kopplingar så där önskade jag 
mig en som hade sett de ”tappade trådarna” på en gång. 
 

6.3 Avslutande reflektioner 
 
Studien gav flera olika svar på vad inkludering och socialt samspel kan betyda men däremot 
inte ett enhälligt svar. De är komplexa begrepp som används i skolan men som inte på något 
sätt är befäst hos varken de vuxna eller eleverna. Att bara använda dessa begrepp förändrar 
inte en verksamhet. Det behövs ett gediget arbete på skolorna med en klar röd tråd från 
politiker och styrdokument till den praktiska verksamheten på skolorna. Precis som Allan 
(2004) poängterade så finns det en motsättning mellan inkludering i teorin och den i 
praktiken. För att underlätta inkluderingen på skolorna är det viktigt för skolorna att tänka på 
hur de organiserar sig och samtidigt tillåta alla elever känner sig delaktiga genom att tillåta 
dem att vara en resurs som får bidra.  
 
Jag kan inte låta bli att inte bli upprörd över att den vetenskapliga forskningen faktiskt inte 
nått längre och att det miljörelaterade synsättet med bland annat en av lärarnas viktigaste 
verktyg, Lpo-94 som än idag i maj 2011 inte har slagit igenom på skolan med tanke på att det 
inom två månader kommer en ny läroplan, Lgr-11. 
 

6.4 Förslag på vidare forskning 
 
Kunskapsutvecklingen i skolan är både central och viktig för eleverna, så även för elever 
inom autismspektra. Det vore intressant att göra en studie om den faktiska 
kunskapsutvecklingen i de olika skolmiljöerna det vill säga titta på likheter och skillnader i 
kunskapsutvecklingen i helklass och liten/särskild grupp. En annan intressant studie skulle 
vara att titta på detta ur ett genusperspektiv det vill säga att titta på likheter och skillnader 
mellan pojkar och flickor i respektive grupp.  En tredje möjlig studie skulle vara att utöka 
denna studie genom att även intervjua elever som inte har någon diagnos på samma skola för 
att på så sätt även få deras syn på hur de upplever att de har det på skolan för att på så sätt se 
om resultatet hade blivit annorlunda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

Referenser 
 
Allan, J. (2004). Deterritorializations: Putting postmodernism to work on teacher education 
and inclusion. Educational Philosophy and Theory, 36, (4), 417-432  

Andersson, P. & Fejes, A. (2005). Kunskapers värde – Validering i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur 

Andersson, B. & Thorsson, L. (2008). Därför inkludering. Stockholm. Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten. Hämtad från 
http://www.butiken.spsm.se/produkt/katalog_filer/Inkl_bokTOT.pdf 

Atterström, H., & Persson, R. (2000). Brister eller olikheter? Specialpedagogik på alternativa 
grundvalar. Lund: Studentlitteratur 

Attwood, T. (2000). Om Aspergers syndrom. Vägledning för pedagoger, psykologer och 
föräldrar. Stockholm: Natur och Kultur 

Backman, J. (2009). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur 

Barnkonventionen. FN:s konvention om barns rättigheter. Unicef  (2009). 
http://www.unicef.se/assets/barnkonventionen.pdf 

Björck-Åkesson, E., & Granlund, M. (2000). Att arbeta med gemensam problemlösning i 
förskola och skola. Västerås: Mälardalens högskola, Institutionen för Samhälls- och 
Beteendevetenskap 
 
Björck-Åkesson, E. (2001). Specialpedagogiken – ett mångfacetterat kunskapsfält. Att 
Undervisa: specialpedagogisk tidskrift, (5), 13-17  
 
Brodin, J., & Lindstrand, P. (2004). Perspektiv på en skola för alla. Lund: Studentlitteratur 

Carrington, S.,& Graham, L. (2001). ”Perceptions of school by two boys with Asperger 
syndrome and their mothers: a qualitative study.” Autisme SAGE Publications and The 
National Autistic Society, 5, 37-48 
 
Clark, C., Dyson, A. & Millward, A. 1998: Theorising special education. London: Routledge 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 

Eitan Eldar, E.,  Rachel Talmor, R., Wolf-Zukerman, T. (2010) Successes and difficulties in 
the individual inclusion of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in the eyes of their 
coordinators. International Journal of Inclusive Education, 14 (1), 97–114 



 42 

Emanuelsson, I. Persson, B. & Rosenqvist, J. (2001). Forskning inom det specialpedagogiska 
området. En kunskapsöversikt. Skolverket. Hämtad från 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=800 

Eriksson, L. & Granlund, M. (2004). Conceptions of participation in students with disabilities 
and persons in their close envionment. Journal of Developmental and Physical Disabilities. 
(3), 229-245  

Eriksson, L. (2008). Delaktighet i skolan. En litteraturgenomgång kring elevers delaktighet i 
skolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hämtad från 
http://www.spsm.se/Documents/Forskning%20och%20utveckling/Delaktighet/Delaktighet%2
0i%20skolan.pdf 

Fejes, A. & Thornberg, R. (2009). Handbok I kvalitativ analys. Stockholm: Liber 

Garpelin, A. (2004). Accepted or Rejected in School. European Educational Research 
Journal, 3, (4), 729-742  
 
Gillberg, C. (1997). Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom – normala, geniala, 
nördar. Falun: Cura AB  

Gillberg, C. (1999). Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna., 
omarbetad och rev.utgåva. Stockholm: Natur och kultur. 

Gustavsson, A. (Red.). (2004a). Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur 

Gustavsson, B. (Red.). (2004b). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Lund: 
Studentlitteratur 

Göransson, K. (2006). Pedagogical traditions and conditions for inclusive education. 
Scandinavian journal of disability research, 8, (1), 67-74 

Göransson, K. (2008). Man vill ju vara som alla andra: Elevers röster om delaktighet och 
inkludering med fokus på elever med funktionsnedsättning. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Hämtad från 
http://www.spsm.se/Documents/Forskning%20och%20utveckling/Delaktighet/Man%20vill%
20ju%20vara%20som%20alla%20andra.pdf 

Hardiman, S. & Guerin, S. & Fitzsimons, E. (2009). A Comparison of the Social Competence 
of Children with Moderate Intellectual Disability in Inclusive versus Segregated School 
Settings. Research in Developmental Disabilities: A Multidisciplinary Journal, 30, (2), 397-
407 webbplats: http://www.elsevier.com 

Haug, P. (1998). Pedagogisk dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Skolverket/Liber 



 43 

Heimdahl Mattson, E. & Roll Pettersson, L. (2007) Reading and writing difficulties in relation 
to inclusion and exclusion. Scandinavian Journal of Educational Research, 51, (3), 239-152 

Heimdahl Mattson, E. (2008) Mot en inkluderande skola? Skolledares syn på 
specialpedagogiska insatser. En jämförande studie 1996 och 2006. Hämtad från 
http://www.butiken.spsm.se/produkt/katalog_filer/52.pdf 
 
Humphrey, N. & Lewis, S. (2008). “Make me normal: The views and experiences of pupils 
on the autistic spectrum in mainstream secondary schools.” Autisme SAGE Publications and 
The National Autistic Society, 12, 23-46 
 
Isaksson, J. (2009). Spänningen mellan normalitet och avvikelse: om skolans insatser för 
elever i behov av skärskilt stöd. Umeå universitet: Institutionen för socialt arbete 

Jansson, U., Nordström, I., Thunstam, L.( 2006). Funktionell olikhet och kamratskap I 
förskola och skola – en kunskapsöversikt. Specialpedagogiska institutet. Hämtad från 
http://www.spsm.se/Documents/Forskning%20och%20utveckling/Delaktighet/Funktionell%2
0olikhet.pdf 

Jordan, R. (2008): Autistic Spectrum Disorders: a Challenge and a Model for Inclusion in 
Education. British Journal of Special Education 35(1), 11-15 

Karlsson, Y. (2007).  Att inte vilja vara problem. Social organisering och utvärdering av 
elever i särskild undervisningsgrupp. Linköpings universitet: Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande 

Kvale, S. & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 

Ljusberg, A-L. (2009). Pupils in remedial classes. Doktorsavhandling, Stockholms 
universitet: Institution för barn- och ungdomsvetenskap 

Lundahl, C. & Öquist, O. (2002). Idén om en helhet. Lund:Studentlitteratur 

Moen, T. (2008). Inclucive educational practice: Results of an empirical study. Scandinavian 
Journal of Educational Research, 52, 1, 59–75 (16) 

Nilholm, C. (1998). Special education, inclusion and democracy. European Journal of Special 
Needs Education, 21, (4), 431-445 

Nilholm, C. (2006). Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd”- Vad betyder det och vad 
vet vi? Stockholm. Myndigheten för skolutveckling 

Nilholm, C., & Björck-Åkesson, E. (Red.). (2007). Reflektioner kring specialpedagogik – Sex 
professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna. Stockholm: Vetenskapsrådet 



 44 

Nordahl, T., Sørlie, M.-A., Manger, T., & Tveit, A. (2007). Att möta beteendeproblem bland 
barn och ungdomar - Teoretiska och praktiska perspektiv. Stockholm: Liber. 

Peeters, T. (1998). Autism. Från teoretisk förståelse till praktisk pedagogik. Stockholm. Liber 

Persson, B. (1998). Den motsägelsefulla specialpedagogiken Motiveringar, genomförande 
och konsekvenser. Specialpedagogiska rapporter Nr 11. Göteborgs universitet: Institutionen 
för specialpedagogik 

Regeringskansliet, Socialdepartementet, FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (2008:23) Hämtad från http://www.sweden.gov.se/sb/d/10055/a/101918 

Repstad, P. (2007). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur 

Ring, E. & Travers, J. (2005) Barriers to inclusion: a case study of a pupil with severe 
learning difficulties in Ireland. European Journal of Special Needs Education, 20, (1) 

Salamancadeklarationen och Salamanca + 10. (2006/2). Stockholm: Svenska Unescorådet. 
Hämtad från http://www.unesco.se/Bazment/Unesco/sv/Svenska-Unescoradets-arbete/Bestall-
broschyrer.aspx 

SFS skollagen (1985:1100) Hämtad från http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19851100.HTM 

SFS skollagen (1994:1194)  Grundskoleförordningen Hämtad från http://www.skolverket.se 

SFS skollagen (2010:800) Hämtad från https://lagen.nu/2010:800 
 
Skolverket. (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo 94. Stockholm: Skolverket 

Skolverket. (2001). Tre magiska G:n. Skolans insatser för elever med funktionshinder. 
Stockholm: Skolverket 

Skolverket. (2008).  Särskilt stöd i grundskolan – En sammanställning av senare års 
forskning och utvärdering.  Stockholm: Skolverket  

Skolverket. (2009). Skolan och aspergers syndrom. Erfarenheter från skolpersonal och 
forskare. Rapport 334. Hämtad från            
www.skolverket.se/sb/d/256/url/.../target/pdf2282.pdf%3Fk%3D2282 

Stockholms läns landssting (2010). Regionalt vårdprogram. ADHD, lindring 
utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Hämtad från 
http://www.vardsamordning.sll.se/Global/Vardsamordning/Dokument/Publikationer/Vardpro
gram/RV_ADHD_webbversion.pdf 



 45 

Vernersson, I-L. (2007). Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur  

Vetenskapsrådet (2008). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 
forskning. Hämtad från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Wing, L. (1998). Autismspektrum. Handbok för föräldrar och professionella. Stockholm: 
Cura bokförlag AB 

World Health Organization. (2001). International Classification ofFunctioning, Disability 
and Health (ICF). Geneva: WHO  Hämtad från http://www.who.int/classifications/icf/en 

World Health Organization. (2003). Klassifikation av funktionstillstånd,funktionshinder och 
hälsa (svensk version). Stockholm: Socialstyrelsen. 

Öquist, O. (2008). Systemteori i praktiken: konsten att lösa problem och nå resultat. 
Stockholm: Gothiaförlag 

http://www.attention-riks.se/index.php/faktablad.html 

http://www.autism.se/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

Till målsman för _______________________________________________ Bilaga 1   
 
Hej!  
Jag studerar på magisterprogrammet i specialpedagogik på Mälardalens högskola i Västerås. 
Nu under våren kommer vi att skriva en magisteruppsats och för detta ändamål ska jag 
intervjua elever som går på högstadiet och som har ett funktionshinder inom 
autismspektra. Jag är utbildad matematik och no- lärare för åk 4-9 och jobbar idag som själv 
som Aspergerpedagog på en högstadieskola. 
 
Både i skolvärden och ute i samhället pågår det ständigt diskussioner relaterade till 
inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Jag vill titta närmare på hur man på en skola 
tänker kring sin organisation för att kunna möta elever inom autismspektra. Jag kommer att 
genomföra intervjuerna med elever som helt, delvis eller inte alls är integrerade i den 
ordinarie skolan. Jag kommer dessutom att intervjua rektorn och lärare på skolan. 
Jag vill i elevintervjuerna ta reda på elevernas egna upplevelser och erfarenheter av 
inkludering och socialt samspel i skolan. Målsättningen med studien är att ta reda på hur en 
grundskola organiserar sig för med tanke på skolans uppdrag om inkludering och 
funktionshindret autismspektra.  Jag vill till sist se om skolans och elevens upplevelser och 
erfarenheter överrensstämmer. Detta innebär att elevens berättande kommer att vara det 
viktigaste i undersökningen. 
 
Alla intervjuer kommer att spelas in på ljudfil för utskrift. Barnen kommer givetvis att 
avidentifieras och i den slutliga rapporten kommer ingen kunna spåra vilken elev, skola eller 
kommun det gäller. Deltagandet är frivilligt och de inspelade intervjuerna kommer att raderas 
när studien är genomförd.  
 
För att jag ska kunna genomföra intervjuer krävs ert godkännande som vårdnadshavare för x. 
Om ni godkänner att ert barn intervjuas sänd tillbaka svarstalongen i det medskickade 
kuvertet. 
 
Om du är intresserad av att ta del av den färdiga studien eller har frågor så går det bra att nå 
mig på mobilnummer xxx-xxxxxxx. 
 
Med vänlig hälsning/ Tuula Koljonen 
 
Min handledare vid Mälardalens högskola heter Jenny Wilder och det går bra att nå henne på 
telefon: xxx-xxxxxx eller via mail: jenny.wilder@mdh.se 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

�   Jag godkänner att mitt barn får delta i studien. 
 
Elevens namn: _______________________________________________________________ 
 
Målsmans underskrift: _________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande: __________________________________________________________ 
 
Om ni själva skulle vara intresserade av att ställa upp på en intervju med mig så lämna ert 
telefonnummer här så återkommer jag. 
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Intervjuguide – Elev     Bilaga 2 
 
1. Inledning 
Vem är jag och varför jag är här 
Genomgång av informationskravet. 
 
2. Skoldag – Idag och tidigare mer allmänt 
Beskriv hur en dag kunde se ut tidigare under din skolgång. Vad känner och tänker du då? 

Berätta något bra som hänt tidigare? 
Berätta något dåligt som hänt tidigare? 
 

Beskriv en dag på skolan. Vad händer? Vad gör du? 
Berätta något bra som hänt ganska nyligen  
Berätta något dåligt som hänt ganska nyligen  
Beskriv något dåligt som hänt ganska nyligen  
Vad är viktigt för att du ska trivas? 
Var trivs du bäst i skolan? Varför? 

 
3. Skoldag – lektionerna 
Berätta hur du haft det tidigare på lektionerna och hur är det idag? 

Vilken hjälp/stöd får du på lektionerna? Vad behöver du ha mer av? 
Bra/dålig lärare? Lätta/svåra ämnen? 
Hur upplever du din kunskapsutveckling? Hur lär du dig? 
Är det någon skillnad mellan hur du lär dig i klass och i gruppa? Motivera! 
Hur trivs du med de övriga eleverna? Lärarna? 
Hur ska en bra lärare var?  

 
4. Socialt samspel 
Hur är dina relationer till dina klasskamrater? 

Har du kompisar på rasterna? Har du många? Vill du ha fler? 
Vad gör du på rasterna? Med vem? Får du vara med på det du vill? 
Har du någon att jobba ihop med på lektionerna? Hur organiseras detta? 
Hur känner du att du är delaktig i skolans alla aktiviteter? Får du vara med på 
allt? Ge exempel. Ev. ge förslag så som klassråd, val av aktiviteter, idrott osv 

 
 
5. Visionen: 
Om din skolsituation skulle kunna se annorlunda ut? Hur skulle den i så fall se ut?  

 Rasterna? Lektionerna?  
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Intervjuguide – Lärare      Bilaga 3 
 
1a. Inledning 
Vem är jag och varför är jag här 
Genomgång av informationskravet. 
 
1b. Allmän information från den intervjuade 
Namn? Ålder? Tid i yrket? Utbildning? Funktion på skolan? 
 
 
2. Skolan och klassrummet 
Berätta vad du har för erfarenhet av elever inom autismspektra. 

Vad vet du om funktionshindret? Både allmänt och specifikt. 
Hur skulle du beskriva att det är att ha en elev inom autismspektra i klassen/gruppen? 
 
När du som lärare tänker igenom och planerar dina lektioner. Hur tänker du då att du får med 
alla elever?  

Hur ser du på lärandet?  
Skillnad på lärande i klass och grupp? Beskriv vilken i så fall. 
 

Vad har du mest behov av för stöd? 
Om en elev har assistent. Hur fördelar ni uppgifterna er emellan? 
Hur nyttjar ni den specialpedagogiska kompetensen på skolan? 

 
 
3. Inkludering 
Vad betyder inkludering för dig? 

Vilka fördelar/nackdelar ser du med inkludering? 
Hur fungerar inkludering på din skola? 
Hur fungerar inkludering för elever inom autismspektra på din skola? 

Hur ser du på inkluderingens visioner enligt styrdokument kontra verkligheten? 
Hur tänker du kring ”miljö” på skolan? Ändras den efter elevernas behov? 

 
 
4. Socialt samspel 
Vad är socialt samspel för dig? Ge exempel  

Tillgänglighet? 
Delaktighet? 

 
Hur tar du upp socialt samspel på skolan?  
Hur tycker du att de andra eleverna i klassen ställer sig/reagerar på en elev inom 
autismspektra? 
 
 
5. Visionen 
Om du fick bestämma hur skolan skulle organiseras. Hur skulle det då se ut? 

Vad skull vara annorlunda?  
Varför och hur skulle det då vara på skolan? 
Har du då tänkt på elever inom autismspektra? Hur i så fall? 
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Intervjuguide – Rektor      Bilaga 4 
 
1 Inledning 
Vem är jag och varför är jag här 
Genomgång av informationskravet. 
 
2 Berätta om dig själv! 
Ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet och vad du har för kunskap om Autismspektra. 
 
3. Skolans organisation 
I skolplanen står det; skolan är till för alla barn. Vad innebär detta för dig? 
 
Hur ser er organisation ut på skolan? 
Hur har man tänkt kring eleverna inom autismspektra? 
Vilken policy har skolan till att utbilda personal och förändra lokaler när ett barn inom 
autismspektra kommer till skolan eller får en diagnos? 
Med eller utan diagnos? Har det betydelse enligt din uppfattning? Fördelar/nackdelar med en 
diagnos? 
 
Vad har läraren för skyldigheter i skolan gällande barn inom autismspektra? och vad förväntar 
du dig av läraren som har dessa elever? 
Hur nyttjar ni den specialpedagogiska kompetensen på skolan? Använder ni er av någon typ 
av kompetens utifrån? Vilken i så fall? 
 
4. Inkludering  
Vad innebär begreppet ”en skola för alla” för dig? 
Hur arbetar man idag i kommunen för att förverkliga intentionerna om en skola för alla? 
 
Ordet inkludering används när vi pratar om en skola för alla. Vad betyder inkludering för dig? 
Kan alla inkluderas? 
Hur ofta, när? 
Finns det skäl och i så fall vilka skäl finns det till exkludering? 
Vilka kostnadsaspekter finns det med inkludering? Exkludering? 
 
Är det skillnad på integrering och inkludering? Vad är då skillnaden? 
Hur fungerar inkludering av barn inom autismspektra på er skola? 
 
5. Socialt samspel 
Vad är social samspel för dig? Ge gärna exempel 
Elever inom autismspektra har svårigheter inom socialt samspel. Hur tycker du att skolan och 
dess personal ska förhålla sig till socialt samspel? 
Hur tar ni upp socialt samspel på skolan? 
Vilken attityd tycker du att du ser finns hos både elever och lärare på skolan gentemot elever 
inom autismspektra? 
 
5. visionen 
Om du fick bestämma helt själv hur skulle du organisera skolan då? Hur skulle den se 
ut?(lokaler, ledning och personal men även värdegrund, inkludering och speciallärarnas roll) 
Vad skulle vara annorlunda? Har elever inom autismspektra fått plats i skolan och i så fall hur 
ser det ut för dem? 


