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Till min lille dotterson Jerker 

Vad tänker du på käre 

du sitter så tyst vid vårt bord. 

Vad skulle du vilja säga 

om du kunde klä dina tankar i ord. 

Hur är den värld där du lever 

då du viftar och hoppar omkring. 

För dej är det ett måste 

och jag som förstår ingenting. 

 

Jag vill tränga in i din hjärna 

jag vill hela allt som är fel. 

Men jag är ju inte Gud Fader 

jag är maktlös, jag för min del. 

Vi får slå våra världar tillsammans 

hjälpa varandra att förstå. 

Att det liv som vi ändå här lever 

betyder något ändå. 

 

Du gräver jord ur min kruka. 

Du river sönder, kastar ner. 

Men du är världens raraste pojke. 

Jag blir mjuk som vax när du ler. 

Jag ber varje kväll för dej käre 

kanske en dag du ändå 

ska kunna för mormor din säga 

vad du tänker på. 

 

                                                Signe Hovling (Åstrand & Högquist, 1988).  
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SAMMANFATTNING 

Författare: Maria Engman 

Titel: Autism i grundsärskola. En intervjustudie med fokus på lärares uppfattningar om deras 

arbete i grundsärskola, med elever som har autism och utvecklingsstörning. 

År: 2013                                                           Antal sidor: 42 

__________________________________________________________________________ 

Syftet med denna uppsats är att undersöka andra lärares uppfattningar om den undervisning de 

bedriver i arbetet med elever som har autism och utvecklingsstörning i grundsärskola. 

Undersökningen är baserad på halvstrukturerade intervjuer med lärarna där intervjusvaren är 

tematiserade utifrån studiens frågeställningar. 

Resultatet visar att lärarna upplever att deras uppdrag, att undervisa elever som har autism och  

utvecklingsstörning, är komplext.  Lärarna relaterar till läroplanen när de resonerar kring 

uppdraget men samtidigt lyfter de fram olika aspekter av kunskap som ska vara i fokus i 

undervisningen. Samtliga lärare lyfter betydelsen av att arbeta för elevernas delaktighet och 

självständighet, dock inom givna ramar. Lärarna belyser olika aspekter i undervisningen, bland 

annat kring miljöanpassningar där de lyfter fram struktur och rutiner som en anpassning. Kring 

kommunikation synliggör lärarna utmaningar i att tolka elevernas kommunikation och val av 

kommunikationsstöd. Dilemman som lärarna lyfter fram är att det finns en risk att de assisterar 

elever i situationer som de kan klara själva och att tolka elevernas kunskaper i olika kontexter. 

Vad gäller att skapa förutsättningar för eleverna att samspela med andra, i och utanför 

klassrumsmiljö, menar lärarna att det är viktigt att vara lyhörd för elevernas olika uttryck till 

samspel och att arbeta med samspel i olika vardagssituationer. Personalens roll framhävs också 

som den vanligaste samspelspartnern. Lärarna har olika inställningar till möjligheten för eleven 

med autism att gå i klasser med elever som inte har autism. Många lärare anser att det är en 

rättighet för eleverna och att det är viktigt att olika kompetenser blandas. Andra lärare är kritiska 

och menar att det inte alltid är möjligt och att den specifika kompetensen finns i klasser för elever 

med autism. Studien visar att lärares arbete, med elever som har autism och utvecklingsstörning, 

är komplext och att det finns många dilemman och utmaningar. Det är en ständig utmaning att 

erbjuda eleverna undervisning som är anpassad till elevers behov och samtidigt erbjuda flexibilitet 

och skapa möjligheter till att få eleverna aktiva och självständiga. 

 

Nyckelord: autism, utvecklingsstörning, grundsärskola, kommunikation, interaktion,  
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Förord 
Jag vill först tacka dig, Nina Klang, för ditt handledande stöd som varit ovärderligt för mig. 

Under hela arbetets gång har du haft en lugnande inverkan på mig och du har fått mig att 

förstå, tack vare din kritiska och konstruktiva granskning. Vår kontakt har varit effektfull för 

mig och din roll som bollplank har inspirerat mig till att färdigställa uppsatsen. Sedan vill jag 

tacka mina sju respondenter som ställt upp i intervjuerna, ert deltagande har varit en 

förutsättning för att jag kunnat genomföra denna studie. Det har varit en förmån att få ta del 

av era erfarenheter från ert arbete med elever som har autism och utvecklingsstörning. Till sist 

vill jag tacka min underbara familj som stöttat mig i denna tidskrävande men givande process. 

Eskilstuna juni 2013 

Maria Engman 

 

1. Inledning  
Elever med autism och utvecklingsstörning har komplexa behov (Peeters, 1998) och en 

kombination av dessa båda funktionsnedsättningar bidrar till att lärare många gånger ställs 

inför svårlösta utmaningar. Dessa elever har också behov av anpassningar vad gäller struktur 

(Åstrand & Högqvist, 1988) och kommunikation (Broberg, Almqvist, Tjus, 2003; Thunberg, 

2012). Med hänsyn till dessa komplexa behov har dessa elever rätt att gå i grundsärskola. 

Forskning om undervisning i särskola påtalar behovet av att se över huruvida verksamheten 

bedrivs utifrån ett omsorgsinriktat- eller kunskapsutvecklande perspektiv. Skolinspektionen 

(2010), har gjort en kvalitétsgranskning i ämnet svenska i grundsärskolan. Granskningen visar 

att undervisningen tenderar att bli mer omsorgsinriktad än kunskapsutvecklande vilket leder 

till att eleverna inte alltid ges tillräckliga förutsättningar som behövs för att utveckla sina 

språkliga förmågor.  

Tidigare forskning om strategier kring bemötande av elever, som har autism och 

utvecklingsstörning, är omfattande. Dock lyfter författare fram utmaningar i att anpassa 

strategier utifrån olika elever forskning (Tutt, Powell, & Thornton, 2006; Odom, Collet-

Klingenberg, Rogers, & Hattan, 2010). Östlund (2012) har studerat verksamhet i tränings-

skola och betonar vikten av att uppmärksamma både det kunskapsorienterade och 

omsorgsorienterade uppdraget i särskola. Samtidigt menar han att vi ska vara vaksamma för 

att omsorgen inte ska ta en alltför stor del och värna om att inte miljön blir alltför tillrättalagd. 

Med hänsyn till dilemman i dessa två uppdrag är det viktigt att studera hur lärare i 

grundsärskola och grundsärskola med inriktning träningsskola ser på sitt uppdrag att 

undervisa elever som har autism och utvecklingsstörning.  
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Skolverket (2011) säger att skolans uppdrag är att stimulera elevernas nyfikenhet, kreativitet 

och självförtroende. Eleverna ska ges möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 

förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 

Lärande för elever som har autism kan lätt uppfattas som mekaniskt och stelt beroende på 

begränsningar i det sociala samspelet. En utmaning är elevernas samspel med andra individer. 

Som lärare är det en prövning att stimulera och utveckla fantasin hos elever med autism 

eftersom föreställningsförmågan är begränsad (Åkerman & Liljeroth, 1998). Författarna 

hävdar att i grunden för god undervisning måste det ligga både frihet och ansvar för eleven, 

som är en föresättning för att skapa kreativitet och utveckling. Skolverket (2011) menar att det 

ligger i skolans uppdrag att skapa möjligheter för eleverna att ta initiativ och ansvar samt att 

eleverna utvecklar sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 

Eleverna agerar utifrån de erfarenheter som omgivningen erbjuder och förväntar sig av de och 

utveckling sker via samspel med andra och i skolan socialiseras eleverna in i en värld av 

handlingar och samspelsmönster som är knutna till skolmiljön. Det är en utmaning för lärare 

att skapa förutsättningar för eleverna att samspela och interagera med andra. Det finns därmed 

behov av att studera hur lärare ser på den undervisning som de bedriver och hur de ser på 

möjligheter att arbeta med samspel i och utanför klassrumsmiljö. 

 

1.1. Förförståelse 

Jag arbetar som lärare i träningsskolan med elever som alla har autism och 

utvecklingsstörning. Jag kan ibland fundera över om det finns anledning att ifrågasätta våra 

tillrättalagda lärandemiljöer. Ett skäl till det är att jag ibland upplever att vi som personal 

assisterar våra elever och att våra förväntningar på deras prestationer ibland är låga. I 

särskolan talar vi om vikten av att individanpassa undervisningen och forma strukturen för 

eleverna. Intressant är att ta reda på hur lärarna ser på hur de bedriver sin undervisning utifrån 

det tankestöd som eleverna får i skolan. En annan anledning som får mig att fundera över den 

praktik jag bedriver är att eleverna ibland saknar tillgång till möjligheten att samspela och 

vistas tillsammans med elever utan funktionsnedsättningar, sett utifrån ett förebildsperspektiv. 

Inspirationen till intresseområdet kring uppsatsen grundar sig i mina egna erfarenheter av den 

komplexitet som kombinationen av autism och utvecklingsstörning kan medföra och de 

utmaningar jag dagligen ställs inför. Jag är nyfiken på och vill gärna fördjupa mig i hur andra 

lärare uppfattar sina professionella uppdrag inom olika områden, i arbetet med autism och 

utvecklingsstörning, i särskolan. 
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2. Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången belyses autism, utvecklingsstörning, kommunikation samt teorier och 

metoder kopplade till det. Författaren har även valt att göra en fördjupning inom särskolan 

som skolform och på förutsättningar och villkor för inkludering. 

 

2.1. Att bemöta elever som har autism 

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar utvecklingen av både 

emotionella och kognitiva funktioner. Wings triad är en symptomtriad som sammanfattar de 

kriterier som enligt DSM-IV ska uppfyllas för att en autismdiagnos ska ställas. (Wing, 1998). 

Triaden kännetecknar livslånga konsekvenser som grundar sig på begränsad förmåga till 

socialt samspel, avvikande kommunikation samt begränsade beteenden och intressen. 

Kommunikationssvårigheterna hos personer som har autism bidrar till att förståelsen för 

språklig och icke-språklig kommunikation begränsas och en del utvecklar inget talat språk alls 

(Broberg et el. 2003) En typisk avvikelse för personer med autism (Wing, 1997) är ekolali där 

personen direkt upprepar det som sägs av andra utan att alltid förstå vad han säger. Det kan 

också handla om fördröjd ekolali där upprepningen av andras uttalande kommer först långt 

senare. Personer med autism utelämnar eller blandar vanligen ihop ord. Något som är extra 

vanligt är pronomen som jag och du. Exempel på det är att barnet kan säga: ”Vill du ha 

juice?” Istället för: ”Jag vill ha juice”, eftersom det är det dem hör när juice serveras (Wing, 

1997). Vissa personer med autism utvecklar sitt tal till långa, korrekta meningar men saknar 

förmågan att använda sig av dem i konversationer med andra. Det är en utmaning, som lärare,  

att undvika missbedömningar som lätt uppstår kring kommunikation.  

  Forskare beskriver svårigheter i perception hos personer med autism (Hill & Frith, 2003; 

Rajendran & Mitchell, 2007) och menar att vi inte kan bortse från den begränsade förmågan 

att sortera sinnesintryck och vad det kan medföra eftersom det är vanligt förekommande hos 

personer med autism. Människor som har autism har ett annorlunda sätt att tänka och har 

därför rätt till en annorlunda undervisning. Att vistas i för stora grupper och hastigt 

föränderlig miljö kan bidra till att eleven ställs inför orimliga krav eftersom det råder en 

begränsning i förmågan att sortera intryck (Åstrand & Högqvist, 1988). Författarna menar att 

den vardagliga miljön kan medföra oro och ångest. Struktur är en förutsättning för att skapa 

meningsfullhet för elever med autism. Förhållningssätt, bemötande och intresse är viktiga 

ingredienser i arbetet med barn med autism. Om en elev inte klarar en uppgift krävs att 

undervisningen byggs upp i detaljer (Åkerman & Liljeroth, 1998) och har eleven dessutom en 

utvecklingsstörning krävs att strukturen innehåller fler detaljer. Struktur skapar trygghet, 
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igenkännande och ett utrymme där eleven kan röra sig fritt och den definierar möjligheter och 

förändringar. Vid målmedvetet användande av strukturerad undervisning ges eleven hjälp att 

succesivt bredda det fält han klarar av.  

  

2.2. Teorier om autism 

Det finns ett flertal teorier som försöker förklara beteenden hos personer med autism. 

Rajendran och Mitchell (2007) menar att teorier om autism har tenderat att spegla trender av 

sin tid. Även om det kan hävdas att kognitiva teorier kan ses som föråldrade i att helt förklara 

autism, utgör dem ändå ramar. Det sätt som vi ser och har sett på autism har förändrats över 

tid och författarna menar att det fortfarande är under utveckling. Det beror på att vi hela tiden 

lär oss om ”det gåtfulla folket” och att andelen personer med autism med tillhörande 

inlärningssvårigheter har förändrats avsevärt och bedöms bli färre ju mer vi lär oss om 

funktionsnedsättningen.  

Tre kognitiva teorier har dominerat psykologisk forskning om autism; Theory of Mind, 

Exekutiv funktion och Weak Central Coherence (Rajendran & Mitchell, 2007). 

Theory of Mind, ToM, handlar om förmågan att sätta sig in i och förstå andra människors 

perspektiv (Holmqvist, 2004; se även Rajendran & Mitchell, 2007). De här kognitiva 

svårigheterna bidrar till att personer med autism saknar förmåga att se sitt eget agerande. I 

vardagliga skolsituationer kan funktionsnedsättningen innebära att det blir svårt för elever att 

tolka hur andra upplever en situation, att förklara andras beteenden och intentioner. Holmqvist 

(2004; Rajendran & Mitchell, 2007) beskriver en annan teori om brister i exekutiva 

funktioner. Hit räknas förmågor som att planera och styra handlingar, att styra impulser samt 

mental flexibilitet. Konsekvenser av svaga exekutiva funktioner kan bland annat bidra till att 

personen lätt blir fast i upprepade mönster och har svårigheter att anpassa sig till plötsliga 

förändringar (Holmqvist, 2004). Weak Central Coherence, WCC, står för bristande förmåga 

att se centrala sammanhang. Holmqvist (2004) samt Rajendran och Mitchell (2007) beskriver 

det med att personer som har autism tycks sakna en ”sambandscentral” (Holmqvist, 2004) för 

att interagera olika former av intryck till en helhet. Det betyder att fokus läggs på detaljer 

istället för på helheten. Hill och Frith (2003) talar om en tendens att fördjupa sig i lokala 

aspekter snarare än globala. Författarna menar att personer med autism fäster sig vid detaljer 

eller lokala aspekter som kan upplevas ointressanta för personer som inte har autism. 

Det finns ännu ingen teori som omfattar alla dessa delar och det grundar sig i att det inte finns 

någon konsensus, samsyn, kring autism. Det går inte att se personer med autism som en 

homogen grupp utan de är individer med olika medicinska bakgrunder, varierade 
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beteendemönster och skilda utvecklingsnivåer (Rajendran & Mitchell, 2007).  Författarna 

hävdar att det skulle behövas någon ny teori som integrerar språksociologiska, perceptuella 

och sensomotoriska aspekter av funktionsnedsättningen. Den variation och bredd som råder 

kring funktionsnedsättningen gör att lärare ställs inför många utmaningar i deras uppdrag att 

bedriva undervisning i särskolan för elever som har autism och utvecklingsstörning. 

 

2.3. Att bemöta elever med utvecklingsstörning  

Utvecklingsstörning definieras som en funktionsnedsättning i tankeprocessen som innefattar 

begränsningar i adaptivt beteende, anpassning till vardagens krav, i förhållande till den 

intellektuella funktionen, inlärning och problemlösning (Granlund & Göransson, 2011). Det 

är av betydelse hur man definierar intelligens och begåvning och hur det tolkas i interaktion 

med omvärlden. Utvecklingsstörning kännetecknas av ”svårigheter att ta in och bearbeta 

information samt bygga och tillämpa kunskap” (Granlund & Göransson, 2011).  

För att kunna planera undervisning och göra anpassningar för en person med 

utvecklingsstörning behöver vi veta hur personen klarar sin vardag praktiskt, socialt och 

intellektuellt. Kunskap är en konsekvens av lärande, minne och omvärldssammanhang 

(Kylén, 1971; i Granlund & Göransson, 2011). Kyléns begåvningsmodell är baserad på 

Piagets skildring av den kognitiva utvecklingen och urskiljer fem olika aspekter av 

verklighetsuppfattning: rumsuppfattning, tidsuppfattning, kvalitetsuppfattning, kvantitets-

uppfattning och orsaksuppfattning. Rumsuppfattning utvecklas via sinnesupplevelser och den 

här förmågan hjälper oss att lokalisera oss var vi är och att hitta till diverse ställen. 

Begränsningar i rumsuppfattning kan innebära en begränsad förmåga att orientera sig om 

miljön inte är anpassad. Tidsuppfattning bidrar till att förstå när och hur länge saker och ting 

varar. En utvecklingsstörning reducerar förståelsen för tid och det kan skapa oro om struktur 

saknas. Kvalitetsuppfattning är förmågan att sortera händelser och föremål. Kvantitets-

uppfattning handlar om förmågan att handskas med och förstå siffror, vikt och mängd. Via 

sinnesupplevelser och med fokus på hur många och hur mycket utvecklas 

kvantitetsuppfattning. Konsekvenser av bristande kvantitetsuppfattning kan visa sig i till 

exempel förmågan att räkna, laga mat och hantera ekonomin. Orsaksuppfattning handlar om 

att förstå varför saker och ting sker och se kausala samband. Ett exempel på en konsekvens av 

bristande orsaksuppfattning kan vara att inte se sambandet mellan att klä sig varmt och att gå 

ut på rast i minusgrader. En annorlunda verklighetsuppfattning bidrar till att en ständig 

utmaning för lärare att anpassa miljön för elever som har utvecklingsstörning.  

     Det finns ett flertal diskurser som är kopplade till utvecklingsstörning som diagnos. Det 
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handlar om huruvida utvecklingsstörning betraktas som personegenskap eller om den ses som 

en följd av att omvärlden inte är anpassad till individens förutsättningar (Ineland, 2009). 

Bortsett från den medicinska diskursen är det en viktig aspekt att resonera kring hur samhället 

ser på personer med utvecklingsstörning. Det ligger en väsentlig skillnad i att betrakta 

personen med utvecklingsstörning som sjuk och funktionshindrad mot att betrakta samma 

person som en likvärdig samhällsmedborgare med samma rättigheter som alla andra. Utifrån 

det blir det viktigt att diskutera elevernas inflytande i olika frågor kring lärares uppfattningar 

om hur de bedriver sin undervisning för elever med autism och utvecklingsstörning. 

2.4. Forskning om strategier för att bemöta elever som har autism och utvecklings-

störning 

I särskolan pratar vi om individanpassad undervisning och vi tillrättalägger miljön i vår 

övertygelse om att eleverna på bästa sätt utvecklar sina kunskaper och förmågor. Hur vi på 

bästa sätt anpassar undervisningen kan se olika ut och följande författare illustrerar metoder i 

sin vetenskapliga forskning. 

Matson och Shoemaker (2009) belyser autism i kombination med utvecklingsstörning och 

den komplexitet dessa båda funktionsnedsättningar innebär. Graden av utvecklingsstörning 

påverkar graden av autism som i sin tur påverkar graden av utmanande beteenden (Matson & 

Shoemaker, 2009). Författarna menar att förekomsten av repetitiva beteenden samt att nedsatt 

verbal och icke-verbal kommunikation var mer vanligt förekommande hos personer som hade 

båda funktionsnedsättningarna i jämförelse med de som endast hade autism. Författarna talar 

om vikten av att sätta in effektiva insatser för dessa personer och efterlyser mer forskning 

inom området kopplade till exempelvis kognition, inlärningsstilar, kommunikation och sociala 

färdigheter som påverkar livskvalitén och förmågan att leva ett så självständigt liv som 

möjligt. Peeters (1998) menar att för att kunna hjälpa en person med autism och 

utvecklingsstörning krävs att vi har förståelse och kunskap kring funktionsnedsättningarna. 

Peeters framhäver den skillnad som råder mellan personer som enbart har utvecklingsstörning 

och personer som har både utvecklingsstörning och autism. Han menar att personer med 

autism ofta har en ojämn begåvningsprofil och att det inte enbart handlar om 

utvecklingsförsening utan om en annan slags kognition och om hur hjärnan behandlar 

sensorisk information (Peeters, 1998). För många människor som har autism är vardagen till 

sin natur kaotisk och de upplever inte alltid sammanhang. De behöver därför extra stöttning i 

form av strategier för att på bästa sätt kunna förhålla sig till livets ständiga oförutsedda 

händelser, betonar Peeters. 
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Behovet av att hitta alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), för personer som har 

autism, lyfts fram i Thunbergs översikt (2012). Författaren lyfter vikten av att sätta in tidiga 

insatser för framförallt gruppen av personer som både har autism och utvecklingsstörning. 

Thunberg (2012) menar att AKK-insatser behövs för att dels öka förståelsen för språket men 

också för att underlätta förmågan till att uttrycka sig. Hon exemplifierar AKK-insatser med 

tecken som stöd, PECS, bilder, talande hjälpmedel och datorer. Flera författare lyfter fram 

betydelsen av visuellt stöd i kommunikation. Tissot och Evans (2003) har i sin forskning tittat 

på för och nackdelar med de några av de mest kända visuella undervisningsstrategierna för 

elever med autism; TEACCH, Lovaas och PECS. Rao och Gaige (2006) samt Thunberg 

(2012) lyfter fram PECS, Picture Exchange Communication System, samt Sociala berättelser 

som är två betydelsefulla verktyg som stärker den visuella kommunikationen. PECS gynnar 

alla som har autism oavsett grad av svårigheter, menar författarna. Metoden grundar sig på att 

eleven själv ska ta initiativ till kommunikation och via bild/ord/symbol visa vad denne vill 

ha/göra. Sociala berättelser skrivs eller ritas vanligtvis för den enskilda eleven och är tänkt att 

förtydliga situationer sett utifrån elevens perspektiv vilket kan bidra till att språkförståelse,  

utvecklande av sociala relationer, hantering av oönskade beteenden med mera.  

    Tutt et al. (2006) och Odom et al. (2010) har gjort en översikt över studier som beskriver  

strategier och metoder i arbetet med elever som har autism. Odom et al. (2010) har gjort en 

översikt över evidensbaserade metoder, i sin studie. Författarna har granskat 24 

evidensbaserade metoder och skiljer på fullständiga program, såsom TEACCH och strategier i 

undervisningen kopplade till specifika mål. De delar in evidensbaserade metoder i två 

grupper. Den ena gruppen består av beteendemässiga undervisningsstrategier bestående av 

grundläggande insatser som till exempel uppmaningar och förstärkningar, grundade i 

tillämpad beteendeanalys. Den andra gruppen innehåller den uppsättningar av strategier som 

främst används för att minska eller eliminera oönskade beteenden som exempelvis 

vredesutbrott, självskadebeteenden, aggressioner och repetitiva beteenden. Strategierna 

baseras på positivt beteendestöd.  

 Tutt et al. (2006) beskriver flera metoder som används i skolsammanhang och lyfter fram  

TEACCH som den mest använda metoden i arbetet med autism. Typiskt för TEACCH är att 

det talade ordet förstärks med visuellt material och syftar till att förbättra det sociala samspelet 

och kommunikationen med hjälp av en specialanpassad miljö och undervisningsstrategi. Avsikten 

är att skapa rutin, struktur och förutsägbarhet. Gruppaktiviteter uppmuntras och utförs under 

strukturerade former. Föräldrar sporras till att vara delaktiga i barnens skolgång och etablera 

inslag från skolan till hemmet. TEACCH, även kallad tydliggörande pedagogik, tar tillvara 



 

13 
  

elevernas visuella styrkor och ska svara på frågorna Vad? Var? Hur? När? Med vem? Vad göra 

sen? Samtidigt som Tutt et al. (2006) beskriver TEACCH lyfter de fram andra metoder som är 

baserade på eklektiska tillvägagångssätt. Ett eklektiskt arbetssätt välkomnar individuella 

skillnader och uppmuntrar utvecklingen av ett oberoende och kritiskt tänkande utifrån varje 

elevs inlärningssvårigheter, grad av autism och framförallt elevens personlighet. Flexibilitet i 

undervisningen är något som också lyfts fram av Hume et al. (2012) som betonar vikten av att 

stödja elever i att vara självständiga och att använda de förvärvade kunskaperna i olika 

miljöer och sammanhang. Författarna menar att TEACCH lätt bidrar till kunskap som kopplas 

till särskilt anpassade miljöer och inte alltid generaliseras till andra platser och därmed kan bli 

situationsbundna vilket erbjuder få möjligheter till problemlösning för eleverna.  

 Sammanfattningsvis lyfts flera olika metoder och strategier fram i forskningen. Forskare 

betonar att det inte finns någon metod som passar alla (Rao & Gaige, 2006) och att det vid val 

av metod finns ett behov av att utgå från elevers olika sätt att lära (Odom et al., 2010; Tutt et 

al., 2006). Även om det finns ett krav att applicera evidens-baserade metoder i undervisningen 

kan det också medföra att lärare känner motstånd och lätt avstår från att tänka i nya banor runt 

eleverna (Odom et al., 2010). Det finns ingen enhällig metod att basera undervisningen på och 

det gör att det är intressant att ta del av lärares uppfattningar om deras uppdrag och hur de ser 

på sin undervisning. 

 

2.5. Grundsärskola och grundsärskola med inriktning träningsskola som skolform 

 År 2011 genomfördes en ny läroplan, Lgr11 (Skolverket, 2011), och i samband med den 

bytte särskolan namn till grundsärskolan och träningsskolan blev en inriktning inom 

grundsärskolan. Grundsärskolan fungerar som ett alternativ till grundskolan för elever som 

har utvecklingsstörning. Träningsskolan är anpassad för elever som av olika anledningar inte 

bedöms klara att tillgodogöra sig grundsärskolans utbildning (Skolverket, 2011).  

I den nya läroplanen behåller träningsskolan sina fem ämnesområden och nytt är att  

strukturen med kunskapskrav finns i två grader: 1. Kunskapskrav för grundläggande 

kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar). 2.  Kunskapskrav för fördjupade 

kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar). Demokrati är ett starkt ledord i 

Lgr11(Skolverket, 2011) och är en central aspekt för skolan att arbeta med. En viktig fråga att 

belysa i denna studie är elevinflytande och hur man aktivt kan arbeta med det.  
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2.6. Grundsärskola, kommunikation och samspel 

I tidigare forskning har lärares syn på deras uppdrag studerats. Bloms (2003) intervjustudie 

lyfter berättelser från nio lärares erfarenheter av att undervisa särskoleelever. Lärarna anser att 

undervisningens mål främst handlar om att utveckla elevernas självförtroende, social fostran, 

att hitta motivation och lust till lärande samt att eleverna ska förvärva kunskaper i basämnena 

vilket lärarna menar står för praktiskt användbar kunskap som i sin tur är tänkta att användas 

för att eleven ska klara att leva så självständigt som möjligt i framtiden. Lärarna påtalar 

utmaningen med att ha heterogena klasser och menar att sammansättningen av elever 

påverkar kvaliteten av undervisningen (Blom, 2003). Undervisningens mål planeras enskilt 

för varje elev och individanpassad undervisning är en förutsättning för att tillgodose elevernas 

olikheter och skilda förutsättningar, menar lärarna. Blom anser att lärarnas arbetssätt ”per 

definition” antas vara särskolepedagogik och sammanfattas med begreppen tid, 

individualisering och konkretisering.  

Berthén (2007) har gjort en studie av en träningsskoleklass och en grundsärskoleklass för 

att ta reda på vad det ”särskilda” är med särskolans pedagogiska arbete. Hon fann att 

undervisningen i särskolan till stor del handlar om att individanpassa, konkretisera och 

tydliggöra undervisningen. Lärarna ansåg att deras uppdrag handlar om att utveckla elevernas 

självständighet och självförtroende genom att få eleverna att känna tillhörighet och undvika 

misslyckanden. Då träningsskolan arbetade med vardagsförberedande verksamhet hade 

grundsärskolan ett större fokus på undervisningsförberedande verksamhet, där elevernas så 

kallade ”skolelevskompetens” tränades. Berthén fann att lärarnas uppdrag bestod av en klar 

prevalens av fostran och förberedelse. Studien visar att elevernas utmaningar inom de 

teoretiska ämnena är små då lärarna anser att eleverna inte ska ställas inför för höga krav. 

Förberedelsen och tid har ett övertag i särskolans arbetssätt. Fostran har en stor plats i 

undervisningen medan exempelvis att skriva, läsa, räkna och kommunicera har en mindre 

viktig roll, menar Berthén. 

Skolinspektionen (2010) ställer sig kritiskt till att kunskapsutveckling tenderar att inta en 

mindre viktig roll i grundsärskola. Skolinspektionen har gjort en kvalitetsgranskning av 

undervisningen i 28 grundsärskolor spridda över landet med bas i ämnet svenska. Resultatet 

visade bland annat att undervisningen tenderar att bli mer och mer omsorgsorienterad i 

särskolan och att det medför en reducerad språklig lärmiljö som brister i kunskapsutvecklande 

prövningar. Skolinspektionen konstaterar att undervisningen bedrivs på ett individuellt plan 

till hög grad och ofta i form av avskild färdighetsträning och menar att det blir på bekostnad 

av interaktion och samspel med övriga elever. Östlund (2012) som studerat processer av 
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interaktion som sker i vardagen i träningsskolan, sätter ljus på samspel mellan elever och 

lärare. Östlund (2012) delar upp undervisningen i träningsskolan i två arenor: ”den 

kunskapsorienterade arenan” och ”den omsorgsorienterade arenan”. I innehållet som uppstår 

utifrån den kunskapsorienterade arenan är läraren den självklara ledaren där assistenterna intar 

en mindre viktig roll som går ut på att stödja eleverna utifrån förväntningar om att eleverna 

ska vara uppmärksamma och ge respons. I den omsorgsorienterade arenan är lärarens och 

elevassistentens roll mer likvärdiga och eleverna i den här arenan ges ett större utrymme för 

att initiera till interaktion. Samtidigt finns utrymme för eleven att agera passivt och vara 

ouppmärksam mot sin omgivning. Författaren är noga med att framhäva betydelsen av att 

träningsskolan ska fokusera på båda arenorna då det ena uppdraget aldrig kan utesluta det 

andra. Östlund talar däremot om betydelsen av att undvika omsorg som blir på bekostnad av 

att eleven inte utmanas inför ny kunskapsinhämtning. Med utgångspunkt i tidigare forskning 

framstår det som angeläget att studera hur lärare ser på sitt uppdrag i att undervisa elever som 

har autism och utvecklingsstörning i grundsärskola. 

Andersson (2002) och Östlund (2012) har studerat klassrumsinteraktioner och 

problematiserar kommunikation och samspel mellan lärare och elever. Andersson (2002) har 

studerat kommunikation mellan lärare och elever i särskoleklass för elever med 

utvecklingsstörning och hörselnedsättning. Andersson lyfter fram omgivningens 

betydelsefulla roll som kommunikationspartners och det som faktiskt sker i kommunikativa 

möten i särskolan. Hon menar att personal och elev sällan är jämlika vilket kan bidra till 

missförstånd eller att kommunikationen upphör. Formell kommunikation är vanligt 

förekommande i särskolan och Andersson menar att personalen lätt intar ett vuxencentrerat 

och ledande sätt att kommunicera där den vuxne ställer frågor och eleven ger de svar som 

förväntas. Motivation krävs för att eleven ska initiera till kommunikation och studien visar att 

eleverna föredrar att kommunicera med personalen framför eleverna, menar Andersson 

(2002). Varje klass har en egen slags kultur kring kommunikation som formas utifrån de 

kvalifikationer som eleverna och personalen bidrar med, konstaterar Andersson.  

Östlund (2012) betonar också betydelsen av personalens förmåga att förstå elevens signaler 

inför dennes initiativ till interaktion. Hans studie visar hur elever formas via samspelsmönster 

samt förväntningar som finns på de från omgivningen. Författaren fann att lärarna arbetade 

med individanpassade arbetssätt vilket ofta medförde att personalen följde eleverna hela tiden 

och byggde nära relationer till dem. Den nära relationen skapar lätt ett vuxenberoende som i 

sin tur kan ha en negativ inverkan på elevernas initiering till interaktion och därmed begränsa 

självständigheten och även elevernas delaktighet, menar Östlund. 
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Östlund berör också dilemmat med att dagligen umgås med kamrater som har 

funktionsnedsättningar. Det bidrar till en särskiljning från möjligheten att interagera och 

utvecklas med de som inte har funktionsnedsättning. Östlunds studie väcker en reflektion om 

möjligheter att arbeta med samspel, inte bara i klassrummet utan även utanför klassrummets 

gränser. Det finns därmed behov av att undersöka möjligheter till att arbeta inkluderande med 

elever som har autism och utvecklingsstörning. 

Skolinspektionen (2010) lyfter också det faktum att heterogeniteten är stor i 

grundsärskolan och att variationen av kunskapsnivåer och inlärningssätt är stora. Skol-

inspektionen menar att det ligger i lärarens ansvar att balansera mellan krav och omsorg, 

utmaningar och trygghet och menar samtidigt att det är självklart att det råder ett 

kunskapsutvecklande perspektiv parallellt med ett trygghetsperspektiv, vilket också 

kännetecknar en skola med hög kvalitet. Lärmiljöns utförande är avgörande för att väcka 

elevernas intresse för samvaro och att få eleverna att bli delaktiga då den språkliga tillväxten 

är beroende av kommunikation och samspel i klassrumsmiljön. Det finns därför behov av att 

undersöka lärares uppfattningar om hur samspel kan se ut i och utanför klassrumsmiljö, i den 

här studien. 

När det gäller att skapa möjligheter till samspel utanför klassrummets gränser blir 

begreppen integrering och inkludering viktiga att belysa. Emanuelsson (2007) och Ineland 

(2009) beskriver skillnaden mellan integrering och inkludering. Integrering som begrepp 

började användas som en lösning vid omplaceringar av elever med avvikande beteenden. 

Inkludering som begrepp baseras på varje elevs rättighet till sammanhållning utifrån deras 

naturliga förutsättningar och personligheter. Därmed handlar inkludering om att skolan ska 

framhålla ett synsätt kring varje elev som handlar om att skolan ska anpassa sig till eleven och 

inte tvärtom. 

Lärares olika syn på möjligheter att arbeta med integrering mellan särskola och grundskola 

belyses i Bloms (2003) studie. Lärarnas upplägg av deltidsintegrering var något som de tyckte 

var bra men svårt att praktisera. I intervjuerna framgår omsorg om elevernas bästa och fast 

lärarna är för integrering är det lätt att välja bort den av olika skäl: eleven kanske inte vill, 

deltidsintegreringen ses som ett självändamål eller att läraren i grundskolan inte har möjlighet 

att tillgodose elevens behov på ett tillfredsställande vis. Blom kan konstatera att 

särskoleeleverna, vid integreringstillfällena inte vistas i grundskoleklasserna under samma 

förutsättningar där lärarna beskriver elevernas uppskattade känsla av utsatthet kring 

integrering som stor. Härmed framstår uppgiften att arbeta inkluderande som en utmaning och 

det är viktigt att undersöka hur lärare uppfattar möjligheter till att arbeta med inkludering.  
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka andra lärares uppfattningar om den undervisning de 

bedriver i arbetet med elever som har autism och utvecklingsstörning i särskolan.  

Mina frågeställningar är: 

1. Hur uppfattar lärare sitt uppdrag i att undervisa elever som har autism och 

utvecklingsstörning? 

2. Hur uppfattar lärare att de bedriver sin undervisning? 

3. Hur uppfattar lärare att de arbetar med möjligheter till samspel mellan elever i och utanför 

klassrumsmiljö? 
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4. Metod 
 

4.1. Urval  

En förutsättning i mitt sökande efter lärare till mina intervjuer var att de hade erfarenhet av 

autism och utvecklingsstörning i särskolan. Jag valde att intervjua sju lärare som alla arbetar 

med elever som har autism och utvecklingsstörning, i särskolan i mellersta Sverige. Fem 

lärare har sina erfarenheter från träningsskolan och två från grundsärskolan. Jag har valt att 

benämna alla lärare med siffror, exempelvis L1 och L2, som ett sätt att göra de 

oidentifierbara.  

Samtliga av träningsskolans fem lärare är utbildade förskollärare varav en av dem har  

specialpedagogisk påbyggnad med inriktning utvecklingsstörning och två av lärarna är ut-

bildade specialpedagoger utan inriktning. En av lärarna läser speciallärarprogrammet med 

inriktning utvecklingsstörning och den sista läraren har läst fristående kurser i autism och 

specialpedagogik. Två av lärarna har gått TEACCH-utbildning steg 1 och 2.  

De lärare som arbetar i grundsärskolan är förskollärare och har grundskollärarutbildning 

 med inriktning matte, no och bild. Förutom ett flertal fristående kurser inom autism och 

specialpedagogik läser båda lärarna till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. 

 

4.2. Procedur 

Jag tog kontakt via mail och skickade information om studien via missivbrev (bilaga 1). Min 

tanke med det var att lärarna skulle ha en möjlighet att begrunda sitt deltagande innan de 

återkopplade till mig.  

Inför intervjuerna formulerade jag en intervjuguide som innehöll flera intresseområden  

med underfrågor (bilaga 3). Därefter gjordes en kortare översikt som distribuerades till varje 

lärare innan intervjun (bilaga 2). Översikten gav information om mina frågeområden så att de 

hade möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på lärarnas 

respektive arbetsplats förutom två intervjuer som verkställdes hemma hos respektive lärare. 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon kopplad till en extern mikrofon. Varje 

intervjutillfälle genomfördes på tu man hand i ett avskilt rum och tiden för intervjuerna 

varierade mellan 46 minuter och 1 timme och 35 minuter. Min intervjuguide med underfrågor 

inom varje område fungerade som ett stöd i intervjun. Det gav mig möjlighet att göra 

förändringar i frågornas utformande och ordningsföljd beroende av vilka svar jag fick. 
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4.3. Datainsamlingsmetod 

Undervisningspraktiker i särskolan har studerats på olika sätt och som exempel har Östlund 

(2012) och Berthén (2007) använt sig av deltagande observationer i sina studier. Likt Blom 

(2003) undersöker jag lärares uppfattningar om hur de anser att de bedriver sin undervisning 

och därför valde jag att använda mig halvstrukturerade intervjuer.  

Kvale (1997) beskriver intervjun som ett hantverk och framhåller flexibiliteten och öppen- 

heten som fördelar. Dessa fördelar öppnar upp för berikande möjligheter till att intervjuaren 

breddar sin insikt, kunskap och intuition via intervjuerna, menar Kvale. Backman (2008) 

menar att man i en kvalitativ undersökning konstruerar en verklighet kulturellt, socialt och 

individuellt. Intresset ligger i att studera hur människan tolkar och registrerar omvärlden och 

det kvalitativa synsättet riktas mot individen. I mitt fall handlade det om att ta del av lärares 

uppfattningar om sitt arbete med elever som har autism och utvecklingsstörning i särskolan. 

Backman menar att den kvalitativa forskningsprocessen är anpassningsbar och dynamisk 

vilket gör att det ges utrymme för ändringar under processens gång. Fejes och Thornberg 

(2009) beskriver innebörden av kvalitativ forskning som att forskaren skildrar verkligheten 

via termer som innehåller till exempel observationer, fältanteckningar eller bandupptagningar 

av intervjuer. Mångsidigheten i tillvägagångssättet med intervjun ställer höga krav på 

intervjuarens skicklighet och förberedande. Kvale (2009) menar att intervjuer kan likställas 

med hantverk och han lyfter en stor fördel med intervjuer och det är bland annat 

mångsidigheten och att det står intervjuaren fritt att välja teknik och tillvägagångssätt. Jag 

använde mig av halvstrukturerade intervjuer för att ge lärarna chans att uttrycka sig så fritt 

som möjligt.  

Kvale (2009) skriver om intervjuarens kapacitet att uppfatta betydelsen i svaren och vikten 

av att spinna vidare på dem så att nästa fråga vävs samman till ett givande samtal. För att få 

till ett meningsfullt samtal krävs att intervjuaren har ett genuint intresse för och kunskap om 

forskningsämnet samt känsla för naturligt samspel. Forskningsintervjun är en samverkan 

mellan två deltagare som förenas i ett gemensamt ämne (Kvale, 2009).  

Validitet beskriver kvalitet i forskning och används vanligtvis i kvantitativa 

forskningsarbeten (Fejes & Thornberg, 2009) men begreppet används även en del inom 

kvalitativ forskning. Validitet redogör för i vilken omfattning den genomförda forskningen i 

kombination med aktuella metodval undersöker det som ämnas undersökas. För att 

tillförsäkra validiteten i studien har en intervjuguide utformats (bilaga 3).  

Tillförlitligheten handlar om hur grundlig och objektiv forskaren varit under 

forskningsprocessen (Fejes & Thornberg, 2009). Tillförlitlighet är ett resultat som en följd av 
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tillvägagångssättet i hantering av datainsamling och analyseringen av empirin. Författarna 

beskriver kvalitet som ett sammanfattande begrepp som innefattar en grundlig, konsekvent 

och väl genomförd studie där ett nyskapande tänkande håller jämvikt med kritisk analys. 

Studiens resultat och konklusioner ska vara välformulerade och förankrat i empirin (Fejes & 

Thornberg, 2009). I en intervjustudie kan sakfel uppstå vid tolkning av data och fel kan uppstå 

av olika anledningar som till exempel trötthet och minnesproblem. I min strävan efter god 

tillförlitlighet har jag använt mig av bandspelaren. Mina inspelade intervjuer med god 

ljudkvalitet har gett mig möjlighet att skriva av alla intervjuer ordagrant. Jag har försökt göra 

en grundlig bearbetning av materialet för att på så sätt tillförsäkra trovärdigheten. 

 

4.4. Forskningsetiska reflektioner 

Vetenskapsrådet (2011) föreslår riktlinjer för hur personer som medverkar i forskning får 

behandlas. Kvalitativt god forskning ska utföras med ett viktigt syfte och samtidigt skydda de 

individer som deltar i forskningen. I den här uppsatsen har respondenterna fått information 

om undersökningens syfte genom missivbrev (bilaga 1). De fick även information om att de 

när som helst kunde avbryta intervjun och att deltagandet var frivilligt. Samtycke inhämtades 

från deltagarna innan intervjuerna påbörjades. All information har behandlats på ett 

konfidentiellt sätt och inspelningarna har förvarats på säker plats. All data kopplad till 

undersökningen kommer att förstöras och inte användas mer än till denna uppsats.   

 

4.5. Databearbetning 

Fejes och Thornberg (2009) samt Kvale (1997) beskriver dataanalysen som den process där 

forskaren iordningställer och fördjupar sig i det insamlade materialet för att säkerställa 

resultatet. Det handlar om att organisera, bryta ner data i små enheter, koda dem, göra 

sammanställningar och söka gemensamma nämnare. Den stora utmaningen i kvalitativ analys 

är att, ur en massiv mängd data, försöka skapa mening.  

Jag skrev av samtliga intervjuer ordagrant och jag har valt att analysera mitt material med 

utgångspunkt från mina frågeställningar. Jag har utgått från empirin, mitt insamlade material, 

och läst igenom utskrifterna av intervjuerna flera gånger. Jag skrev ner tankar som dök upp på 

respektive utskrifter och utsagorna kopplades därefter till kategorierna, som har sitt ursprung i 

studiens frågeställningar. Efter det läste jag materialet ytterligare en gång och kopplade 

samman svaren till respektive frågeställning. Jag använde mig av datastyrd kodning (Fejes & 

Thornberg, 2009) vilket innebär att jag startade mina intervjutranskriptioner utan kod för att 

senare utveckla kodningsanteckningarna via min materialtolkning.  
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5. Resultat 
Resultatanalysen har formats utifrån en tematisk sammanställning av intervjuerna direkt 

kopplade till syftet med studien och tillhörande frågeställningar. De kompilerade 

intervjusvaren exemplifieras med citat för att läsaren lättare ska kunna relatera till den praktik 

lärarna bedriver. I relation till studiens frågeställningar redovisas hur lärare uppfattar sitt 

uppdrag i att undervisa elever som har autism och utvecklingsstörning i särskolan, hur lärarna 

uppfattar att de bedriver sin undervisning och hur de uppfattar att de arbetar med möjligheter 

till samspel i och utanför klassrumsmiljö. 

 

5.1. Hur uppfattar lärare sitt uppdrag i att undervisa elever som har autism och 

utvecklingsstörning? 

Samtliga lärare är ansvariga för upplägget av den pedagogiska undervisningen och anser att 

de är skyldiga att se till att eleverna får den undervisning de har rätt till. Alla upplever att de 

kan påverka sitt arbete och att de arbetar med frihet under ansvar. Några lärare lyfter fram sin 

yrkesstolthet i sammanhanget och hävdar att uppdraget är spännande och varierande. Flera 

säger att arbetet är kreativt och roligt och några lärare beskriver uppdraget som svårt. 

Samtidigt beskriver flera sitt uppdrag som ett hantverk och med det menas att det inte finns 

några enkla lösningar till de prövningar och utmaningar som arbetet medför.  

 

”- Det är supersvårt och faktum är att de är superindivider och ju mer vi tränger in i 

det och ju mer vi lär oss om det ju svårare blir det”. (L4)   

 

Att se individen och utifrån den anpassa undervisningen är något som kommer igen i alla 

intervjuer. Några lärare beskriver uppdraget med att det gäller att hitta den mest effektiva 

inlärningskanalen hos varje elev och jämför det med att hitta nyckeln till elevens sätt att lära. 

 

”- Det handlar om att hitta nyckeln till hur dem lär sig och det är inte lätt. Ibland 

hittar man inte nyckeln och det kan komma lite senare när man lämnat dem”. (L2) 

 

När det gäller lärares uppfattning om sitt uppdrag i relation till läroplanen så menar de att i sitt 

upprättande av undervisningen så har de sin utgångspunkt i läroplanen; ”- Jag är skyldig i mitt 

uppdrag som lärare att se till att eleverna får den undervisning dem behöver och har rätt till 

med utgångspunkt från läroplanen”. (L7) 

 



 

22 
  

Samtidigt, menar lärarna, att målen i läroplan är en generell modell och kan utgöra hinder som 

behöver bemästras genom att anpassa undervisningen på olika sätt.  

 

….Det handlar om att ha läroplan/kursplan som någon annan, än jag, bestämt och 

det är dit jag ska. Jag vet målen men det behöver inte eleverna veta och sen handlar 

det om att ta sig över, under och runt hindren för att nå målen. ….. (L1) 

 

När det gäller demokrati och inflytande, som är återkommande ledord i läroplan, har lärare 

varierade uppfattningar om vad det innebär för eleverna. En lärare anser att demokrati delvis 

handlar om att ha rätt till sina känslor och menar att det inte är relevant att kräva att alla ska 

vara glada jämt. Några anser att det handlar om att eleverna ska ha rätt att påverka sin egen 

skoldag och uppmuntras till att göra egna val. 

 

”- Som lärare tänker jag jättemycket på att låta eleven välja men samtidigt vet man 

ju av erfarenhet att många autister väljer bort det de inte känner till. Man måste 

lägga ner tid och engagemang på det”. (L3) 

 

Samtidigt, menar lärarna, handlar det om att göra val i tillrättalagda miljöer och utifrån ett 

antal val som personalen upprättat. 

 

”- Eleverna får göra val även om vi sätter ramarna för det. Jag vill att eleverna ska 

kunna påverka sin dag men då måste jag lägga upp en struktur för det, så är det på 

träningsskolan”. (L7) 

 

Olika syn på kunskap som behöver fokuseras framkommer i lärarnas intervjusvar. Värdet av 

att koppla samman teori och praktik i undervisningen är något som en lärare lyfter fram. Hon 

menar att det är lätt att tappa den ena biten om eleven saknar ett naturligt intresse för någon av 

delarna. 

 

”- Många som har lätt för teorin missar lätt det praktiska och tvärtom. Man behöver 

få med sig både teori och praktik. Vardagen kan bli så mycket större om man får 

med sig både och”. (L4) 

 

En lärare lyfter fram vikten av att utgå från vad som är användbar kunskap i ett längre 

perspektiv. 
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”- Vi ska alltid titta framåt, vad behöver vi jobba med/ träna på inför framtiden? Vad 

ska vi göra i vardagspraktiken, vad är livskunskap? Att knyta skor, klä på sig o.s.v.”. 

(L4) 

 

Något som flera lärare betonar är värdet av att ha en samsyn kring eleverna och vikten av att 

avsätta tid för reflektion. 

 

”-Vi har möte med klassen varje onsdag. Ibland sitter vi klassvis och ibland sitter vi 

hela skolan och då har vi handledning av psykolog och specialpedagog. Då 

bestämmer vi saker och då följer alla det.” (L5) 

 

5.2. Hur uppfattar lärare att de bedriver sin undervisning? 

Lärarna ger olika uttryck för huruvida undervisning kring elever med autism skiljer sig från 

undervisning av andra elever, eller inte. Flera lärare anser att det råder en betydande skillnad i 

att undervisa elever med autism, i jämförelse med övriga elever, och menar att elever med 

autism kräver en annan struktur. En lärare framhäver en skillnad i hennes spontanitet; ”- Det 

finns en skillnad i att undervisa elever med autism och utan autism. Jag kan vara mer spontan 

med elever som inte har autism.” (L2) 

 

Några lärare nämner specifika metoder kopplade till arbetet med eleverna såsom exempelvis 

TEACCH, som nämns av tre lärare. En lärare menar dock att TEACCH inte enbart är en 

metod utan också ett slags förhållningssätt. 

 

”- Ja, vi arbetar efter TEACCH men jag ser inte TEACCH som en metod, det är ett 

program. En metod har en början och ett slut. TEACCH går ut på att se individen 

och helheten och värdefullt med samarbete med hemmet. Vi jobbar absolut med 

TEACCH men det handlar inte bara om korgar, det är ett pedagogiskt arbetssätt.” 

(L4) 

 

En lärare berättar att hon i huvudsak arbetar med särskolepedagogik men hävdar att metoder 

är diskutabla eftersom de är moderna i sitt sammanhang. De övriga tre lärarna säger sig inte 

arbeta efter någon specifik metod; ”- Nej, jag plockar, vi känner att vi har ett helt smörgås-

bord att plocka av efter alla år som verksam lärare i särskolan.” (L2) 
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Kring ämnet kommunikation anser samtliga lärare att det är ett område som ständigt medför 

utmaningar. Lärarna menar att det krävs en förförståelse kring varje elev och att personalen 

måste ha förståelse för all slags initiering till kommunikation från eleverna. Detta på grund av 

att många elever med autism inte använder det talade ordet på samma sätt som andra. Lärarna 

exemplifierar det med att eleverna kan börja tala mitt i en mening eller upprepa andras tal, 

använda sig av ekotal. Utmaningen ligger ofta i att tolka elevernas kommunikation och det 

finns behov av att vara lyhörd inför elevernas olika uttryck; ”-Kommunikation är det som 

eleven uttrycker: nyp, skrik, blickar. Alla uttryck är kommunikation”. (L4)  

 

Betydelsen av alternativ och kompletterade kommunikation lyfts fram och lärare nämner 

PECS, tecken som stöd och sociala berättelser som exempel. Flera lärare påpekar även vikten 

av att använda bilder i kommunikation med eleverna; ”- Det är bättre att jobba med bilder än 

tecken, bildkommunikation kan alla delta i”. (L4) 

 

Sociala berättelser praktiseras av flera lärare som tycker att det är ett bra verktyg att använda 

sig av i problematiska situationer. 

 

”- Framförallt i matsituationer, när det kör ihop sig och när vi ska göra besök 

någonstans och när vi gör något som inte är så vanligt, så att säga. Då sitter vi och 

bearbetar det genom att rita tillsammans. Det är ett jättebra sätt.” (L7) 

 

PECS som alternativt kommunikationssätt används av flera lärare fast olika mycket. Flera 

menar att det är komplicerat att få till spontan kommunikation och påvisar att PECS 

praktiseras mest i hänvisade situationer och på platser då eleven förväntas förmedla sig. Några 

belyser vikten av att personalen är engagerad. 

 

”-Man får jobba med PECS hela tiden och ibland får man vara nöjd om det fungerar 

i en situation bara. Det är svårt att hitta det som fängslar och motiverar och det gäller 

att personalen är med på det också”. (L4) 

 

Flera lärare menar att det handlar om motivation för att få till stånd spontan kommunikation 

och lyfter fram matsituationen som ett tillfälle då kommunikationen fungerar som bäst; ”-Vid 

maten, då ser man verkligen att det fungerar”. (L5) 
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När det gäller miljöanpassningar för elever talar flera lärare om behovet av struktur och 

rutiner. Den fysiska miljön anpassas på olika sätt med exempelvis skärmväggar, hörselkåpor, 

minimering av väggdekorationer och skynken för bokhyllor för att minimera överflödet av 

sinnesintryck. Innebörden av struktur beskrivs att det handlar om att dela upp det stora 

uppdraget i små portioner så att det blir hanterbart samt att ge eleven svar på vad, när, hur och 

med vem. Några lärare uppger att de använder individuella scheman som ett led i att eleverna 

ska få en överblick över sin skoldag och framhäver betydelsen av att eleven har ett 

individanpassat schema; ”- Det är en rättighet att ha tillgång till ett personligt schema. Varför 

ska eleven behöva vara beroende av personalen? Var är självständigheten i det”? (L4) 

 

Samtidigt tycker flera lärare att individanpassade scheman är viktigt i lägre åldrar och att, allt 

eftersom tiden går, räcker ett gemensamt schema för att täcka schemastrukturen. 

 
”-Han har inte ett eget schema i dagsläget. Nu har vi inte det behovet längre utan han 

har sitt klass-schema i form av Pictogram men sen har vi även vanliga bilder och sen 

har han sin Ipad, där man kan lägga schema om man vill. Men, i dagsläget vet han 

vad som händer och är nöjd med det”. (L7) 

 

En utmaning som lärarna beskriver handlar om att förstå elevernas intentioner och deras 

varierade uttryck då de ofta förvärvar kunskaper som är kopplade till en specifik kontext. En 

lärare exemplifierar det med en elev som bara kunde benämna färg i en specifik kontext;  

-”När eleven fick frågan; -Vilken färg är det?, så kunde han inte svara men när frågan 

formulerades: -Färgen heter?, då visste han direkt”.(L5) 

 

Ett dilemma, i uppdraget av undervisningen, som lärarna lyfter är att det är lätt att assistera 

eleverna för mycket. Lärarna förklarar att elever som har autism i särskolan är beroende av ett 

hjälp-jag och det medför oftast en hög personaltäthet i klasserna. Det framkommer i 

intervjuerna att för mycket personal kan bidra till passivitet. Lärarna menar att det handlar om 

att inte föregå eleverna och inte vara alltför hjälpsam.  

 

”- När eleverna gnäller och inte vill klä på sig så måste vi stoppa händerna i fickan, 

vi vill ju inte ha 18-åringar som inte tar på sig jackan själv. Det går ju fortare att 

hjälpa eleven men….”. (L1) 
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5.3. Hur uppfattar lärare att de arbetar med möjligheter till samspel med andra elever i 

och utanför klassrumsmiljö? 

När det handlar om interaktion i klassrummet har elevens språkliga och sociala förmåga 

många gånger avgörande betydelse för hur det sociala samspelet ser ut, betonar flera. Några 

lärare beskriver att elevernas samspel kan ta sig olika uttryck som inte per automatik alltid 

tolkas som samspel av utomstående.  

 

”-Samspel kan vara att sakna någon som är borta, att sitta vid samma bord och 

bygga med duplo, pussla. Att äta ihop, sitta vid ett bord och rita. Jag tror att de flesta 

känner gemenskap med någon i gruppen”. (L4) 

 

Lärarna lyfter även fram de vuxnas roll i sammanhanget. Flera påtalar att det största sociala 

utbytet vanligast finns i kontakten mellan elev och personal. Några slår ett slag för hur viktigt 

det är att vara lyhörda för elevernas uttryck till interaktion; ”-Ja, vi är deras rullstol, käpp, 

högerhand. Vi måste vara lyhörda för det lilla samspel som bjuds in till”. (L4) 

 

Lärarna arbetar på olika sätt för att främja samspel och interaktion mellan eleverna i 

klassrumsmiljö. Samlingen kommer upp som ett exempel på en aktivitet där eleverna 

uppmuntras till att interagera med andra. Det är ett tillfälle då det konstateras vilka som är i 

skolan och personalen verkar för att eleverna ska se varandra. Olika styrda aktiviteter 

anordnas som till exempel spela spel, åka stjärtlapp eller sitta tillsammans vid datorn. En 

lärare menar att det också handlar om att lära sig samspela; ”- Nästan allt är under inlärning 

som vi gör, även turtagning och saker vi gör tillsammans”. (L5) 

 

När det handlar om möjligheter för elever med autism att gå i klasser med elever utan autism 

framkommer varierade åsikter bland lärarna. Flera lärare är övertygade om att det bästa är att 

blanda klasserna. En lärare har tidigare arbetat i en klass för elever med autism men är idag 

verksam i en klass där elever med olika funktionsnedsättningar finns. Hon säger med 

övertygelse att hon tror på att blanda elever med olika funktionsnedsättningarna.  Hon menar 

att det öppnar upp för att eleverna får olika förebilder och det bäddar för ett helt annat 

arbetssätt; ”-Jag tycker att det är bra med förebilder. I autismklassen tycker jag att dem tog 

efter varandras dåliga beteenden alldeles för mycket”. (L2)  
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Synpunkter som också lyfts fram är att det är en rättighet för varje elev att få ingå i ett 

sammanhang. 

 

”- Jag föredrar inga stängda dörrar och våra barn ska inte isoleras på något sätt utan 

de ska ha samma rätt att synas i samhället som alla andra och vara i samhället. För 

så kommer deras liv att se ut, att tillhöra ett sammanhang, dock med ett hjälp-jag 

eller med ett stöd.” (L7) 

 

Flera tycker att en vinst med integrering av olika skolformer är att andra elever får lära sig att 

alla är olika. 

 

”- Vi har grundsär och grundskola i byggnaden bredvid så vi träffas dagligen i 

matsalen och ute på gården som exempel. Alla pratar med varandra, vi är integrerade 

fast vi är själva i vår byggnad”. (L7) 

 

En fördel som också lyfts fram, kring blandade klasser, ses utifrån ett förebildsperspektiv där 

eleverna ges möjlighet att möta elever utan autism och deras olika sätt att agera. Flera lärare 

ser det som en rättighet för elever att delta i gemensamma aktiviteter på samma villkor som 

andra och menar att olika människor kan bidra med olika kompetenser.  

 

…… även om vi tycker att en person med autism inte behöver inga kompisar eller 

interaktion med andra. Det stämmer inte! Människan är mer komplext än så. Jag ser 

på min elev att han har stor behållning av sina kompisar även om han inte tar 

initiativ till lek och så. Det får man hjälpa honom med men intressen finns och det är 

farligt på något sätt att stänga……(L7) 

 

Ett dilemma som lärarna lyfter fram är specialkompetensen, som personalen ofta har, i klasser 

för elever med autism. autismklasser. Ett annat dilemma är att elever inte självklart är 

delaktiga i klassens aktiviteter trots att de vistas fysiskt på plats. En lärare som arbetar i en 

blandad klass beskriver ett fall med en elev, som har autism, som inte känner tillhörighet i 

klasrummet med andra elever. Eleven blir som en egen liten ö i klassrummet, menar läraren.  

 

”-Han blir som en liten ö i klassen och han har inte så mycket intresse för de andra 

barnen. Till slut vill inte de andra barnen vara med honom för han visar inget 

intresse för att vara med någon. Han är nöjd att vara själv”. (L1) 
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Två lärare menar att det inte fungerar för deras elever att gå med andra elever utan 

funktionsnedsättningar och det är de lärarna som arbetar i träningsskolor där samtliga elever 

har autism.  

 

”-Varför ska det finnas en skolform? En del behöver det lilla, det lugna. 

Kalla det för anpassning istället för segregering. Ska inte jag få finnas 

om jag inte kan anpassa mig till den här världen, är inte jag godkänd 

då?”. (L4) 

  

Flera lärare menar att det är av betydelse att verksamheten ligger i nära anslutning till aktuell 

skola. På det sättet skapas de bästa förutsättningarna för samarbete och att utbyte av material 

finns tillgängligt på nära håll, menar flera. Lärarna är eniga om att samarbete inte, per 

automatik, måste fungera bara för att den fysiska närheten finns utan påvisar att samarbete 

baseras på initiativ från personalen; ”-Alltså det skulle vara en fördel om man samarbetade 

men det verkar som att det bara är vi som vill det”. (L6) 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med studien har varit att ta del av och fördjupa förståelsen för hur lärare uppfattar sin 

undervisning i arbetet med elever som har autism och utvecklingsstörning. Resultatet, från 

intervjuerna, påvisar att lärarna uppfattar sitt uppdrag som utmanande och komplext. Något 

som samtliga lärare sätter ljus på är betydelsen av att få eleverna att bli delaktiga och 

självständiga, utifrån givna ramar. Lärarna framhäver vikten av att anpassa miljön runt 

eleverna där bland annat struktur och rutiner är tongivande. I intervjuerna betonas också 

utmaningen i att välja passande kommunikationsstöd, för eleverna. Att tolka elevernas 

kommunikation är många gånger en prövning och vanligt är att det kräver en viss 

förförståelse från personalen och det finns en lyhördhet för alla kommunikativa uttryck. 

Likaså krävs lyhördhet hos personalen för att uppfatta elevernas initiering till samspel och 

interaktion med andra. Samtidigt visar resultatet att den vanligaste samspelspartnern, för 

elever med autism och utvecklingsstörning, är personalen. Lärarna belyser det faktum att det 

är lätt, som personal, att assistera eleverna för mycket i situationer som de klarar själva. Att 

kunna uttyda elevernas kunskaper i olika kontexter är något som lärarna lyfter fram som 

betydelsefullt. Huruvida elever med autism ska gå i klasser med elever som har autism eller 

inte, har lärarna delade åsikter kring. Här anser några lärare att det bästa för de här eleverna är 

att gå i blandade klasser, sett utifrån ett förebildsperspektiv. Andra lärare menar att det inte 

alltid är möjligt och att eleverna är i behov av det specialkompetens som personalen ofta 

bidrar med i klasser där alla elever har autism. 

 

 

6.2. Metoddiskussion 

Samtliga sju genomförda intervjuer, med kvalitativ ansats, har varit intressanta att ta del av.  

Kvale (2009) menar att strukturen på intervjun är avgörande för hur frågorna formuleras och 

att det är upp till intervjuarens omdömesförmåga och känsla att avgöra i vilken ordning 

frågorna följs. En bra fråga bidrar tematiskt direkt till resultatet och dynamiskt till ett bra 

samspel i intervjun och att den intervjuade bidrar med sina erfarenheter och uppfattningar på 

bästa sätt, menar Kvale (2009). Samtliga intervjuer, i studien, fortskred på olika sätt och ingen 

intervju blev den andra lik, på ett berikande vis. Förklaringen till det är att ordningsföljden på 

mina frågor grundade sig på mitt omdöme och på de svar jag fick. Det bidrog till att alla svar 

kom i olika ordning vilket i sin tur resulterade i en större utmaning att sammanställa svaren i 

tematisk ordning. Kvale (2009) menar att resultatet lätt speglar forskarens intressen och det är 
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möjligt att resultatet blivit annorlunda om någon person med annan bakgrund och 

förförståelse analyserat mitt material. 

 Uppsatsens resultat grundar sig på sju intervjuer av lärare, vilket gör att det inte är möjligt 

att göra någon generalisering kring de praktiker lärarna använder. Däremot kan situerad 

generalisering relateras till min studie (Fejes & Thornberg, 2009). Logiken i situerad 

generalisering ligger i att läsaren kan ta del av studiens innehåll och i framtiden kunna koppla 

den till andra situationer eller forskningsstudier. Min förhoppning är att min studie ska bidra 

till en berikande kontext kopplad till lärares uppfattningar om olika aspekter i arbetet med 

elever som har autism och utvecklingsstörning. Kontexten framgår av mina 

resultatsammanställningar bestående av mina beskrivningar av lärarnas intervjusvar och 

lärarnas direkta citat.  

Tillförlitligheten i studien grundar sig på hur noggrant jag analyserat all data jag samlat in 

och hur jag sammanställt den.  Tillförlitligheten baseras på studiens resultat som i sin tur har 

sin förankring i empirin (Fejes & Thornberg, 2009). Tillförlitligheten har tillförsäkrats genom 

att jag använt mig av bandspelare. Samtidigt finns en begränsning i tillförlitligheten som 

kopplas till hur jag tolkat och sammanställt empirin utifrån min förförståelse och mina 

förkunskaper. I arbetet kring dataanalysen sammanställde jag svaren och kopplade de till 

respektive frågeställning. Jag har försökt att eftersträva god forskningsetik (Vetenskapsrådet, 

2011). Ett dilemma i sammanhanget är att jag valt att inte ta med de delar i intervjusvaren där 

lärarna haft negativa vinklingar kopplade till övrig personal, för att på så sätt inte riskera att 

lämna ut någon lärare, eftersom det finns en risk att denne kan spåras. 

 

6.3. Resultatdiskussion 

 

6.3.1. Hur uppfattar lärare sitt uppdrag i att undervisa elever som har autism och 

utvecklingsstörning? 

Skolinspektionen (2010) lyfter fram riktad kritik mot grundsärskola som baseras på att 

verksamheten tenderar att bedrivas på ett omsorgsinriktat vis. Skolinspektionen menar att det 

blir på bekostnad av kunskapsutvecklade prövningar och att det medför en reducerad språklig 

miljö. Särskolan framstår som omsorgsorienterad verksamhet i Skolinspektionens granskning. 

Östlund (2012) problematiserar träningsskolans uppdrag och menar att det finns behov av 

både ett omsorgsorienterat och ett kunskapsorienterat fokus i verksamheten. Det har varit 

intressant att studera lärares syn på sitt uppdrag att undervisa elever med autism och 

utvecklingsstörning i den här studien. 
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I den här studien menar samtliga lärare att de planerar sin undervisning utifrån läroplanen 

men tycker också att de känner sig manade att anpassa undervisningen för att eleverna ska nå 

målen. Lärarna lyfter också fram olika syn på kunskap som ska stå i fokus för undervisningen 

såsom vardagskunskap och koppling mellan teori och praktik. Det är intressant att olika syn 

på kunskap framträder i intervjuerna och det skulle vara spännande att göra en studie med 

fokus på hur lärare tolkar kursplanerna och arbetar med dessa. I sammanhanget vore det även 

intressant att undersöka hur lärarna dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. 

Flera lärare, i den här studien, lyfter den komplexitet som lätt uppstår i undervisningen 

med elever som har autism och menar att det gäller att hitta inlärningskanalerna och nycklarna 

till hur eleven bäst lär sig för att hitta lusten och motivationen till kunskapsinlärning. 

Forskning belyser annorlunda verklighetsuppfattning hos personer med autism och 

utvecklingsstörning (Rajendran & Mitchell 2007; Granlund & Göransson, 2011). Det framstår 

som en utmaning att göra anpassningar kring dessa elever och visuella strategier lyfts fram 

som ett sätt (Tissot & Evans, 2003; Rao & Gaige, 2006). Samtidigt menar Rao och Gaige 

(2006) att det är av betydelse att minska det visuella stödet vid behov. I arbete med elever 

som har autism och utvecklingsstörning verkar det finnas ett behov av att pröva olika 

strategier.  

Demokrati är ett starkt ledord i Lgr11 och är en central aspekt att arbeta med i 

undervisningen (Skolverket, 2011). Lärarna i den här studien enas om att en viktig del av 

deras uppdrag är att verka för elevers självständighet och delaktighet. Flera talar om att 

eleverna har rätt till och ska ges möjlighet att kunna påverka sin skoldag, men menar att det 

ska göras i tillrättalagda situationer. En lärare belyser att det handlar om att hon måste sätta 

ramarna för att skapa förutsättningarna till elevens egna val. Ineland (2009) lyfter fram 

problematiken med diskurser kring funktionshinder och menar att det är viktigt att personer 

som har utvecklingsstörning ses som likvärdiga samhällsmedborgare som har samma 

rättigheter att göra val och att agera som alla andra. Det framstår som en viktig del av lärarnas 

uppdrag att skapa förutsättningar för eleverna att påverka sin skoldag och därmed utveckla sin 

självständighet och delaktighet. 

 

6.3.2. Hur uppfattar lärare att de bedriver sin undervisning? 

Forskning om metoder, som används med elever som har autism, är omfattande (Odom et al., 

2010; Tutt et al., 2006). Odom et al. (2010), belyser betydelsen av att lärare använder evidens-

baserade metoder samtidigt som Tutt et al. (2006) lyfter fram eklektiska metoder som baseras 

på elevers olika sätt att lära sig. Svensk forskning om undervisning i särskolan lyfter fram 
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särskolepedagogik som kännetecknas av individualisering, konkretisering och tid (Blom, 

2003; Berthén, 2007). Samtidigt ifrågasätts det särskilda med särskolepedagogiken (Berthén, 

2007). Generellt i denna studie anger lärarna att de arbetar efter metoder som TEACCH och 

särskolepedagogik. Samtidigt omnämns att metoderna mer används som förhållningssätt och 

flera lärare anger också att de inte arbetar efter någon specifik metod utan kombinerar 

samman lite av varje från flera metoder. Trots att det inte går att generalisera utifrån studiens 

intervjuer, som är för få till antal, är det ändå intressant att ta del av lärarnas resonemang kring 

arbetsmetoder där det framstår som viktigt att anpassa undervisningen till varje elevs behov.  

Den komplexitet som funktionsnedsättningarna autism och utvecklingsstörning innebär i 

vardagen ställer stora krav på anpassningar i miljön (Åstrand & Högqvist, 1988; Holmqvist, 

2004). Peeters (1998) och Matson och Shoemaker (2009) menar att extra stöttning behövs för 

de här eleverna i form av strategier för att på bästa sätt kunna förhålla sig till livets ständiga 

oförutsedda händelser utifrån den annorlunda verklighetsuppfattningen som råder. 

Vad gäller miljöanpassningar, lyfter lärare fram betydelsen av struktur och rutiner i den här 

studien. Det handlar om allt från att anpassa den fysiska miljön till att dela upp det stora 

uppdraget i mindre delar så att det blir greppbart, på individnivå, menar lärarna. Struktur ses 

som en förutsättning för att anpassa undervisningen. Samtidigt lyfter flera lärare 

problematiken med att det är lätt att assistera eleverna för mycket. Personaltätheten är hög hos 

samtliga vilket kan leda till att assistansen till eleverna höjs och det i sin tur kan bidra till en 

ökad passivitet hos dem. Östlund (2012) menar att alltför nära förbindelser kan bidra till att 

eleven överbeskyddas och hamnar i beroendeställning till personalen i den särskilt anpassade 

miljön. Det kan vara en utmaning att erbjuda undervisning som är anpassad till elevens behov 

och samtidigt erbjuda flexibilitet och skapa möjligheter till att få eleverna aktiva och 

självständiga.  

En utmaning i undervisningen, som lärarna i den här studien lyfter fram, är att uppdraget 

handlar mycket om att förstå elevernas intentioner och deras varierade uttryck då elevernas 

kunskaper ofta är kopplade till en specifik kontext. Hume et al. (2012) problematiserar att den 

kunskap som eleverna förvärvar, i den särskilt anpassade miljön, inte alltid generaliseras till 

andra miljöer. Det är en utmaning att skapa möjligheter för eleverna att visa sina kunskaper 

men även att stödja eleverna i att tillägna sig och använda olika kunskaper i olika miljöer. Det 

är intressant att undersöka hur graden av struktur påverkar kunskapsinlärning och hur den i 

sin tur används i olika sammanhang.  

Andersson (2002) och Östlund (2012) problematiserar kommunikation och samspel mellan 

lärare och elever där Andersson (2002) belyser det faktum att personal och elev sällan 
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kommunicerar på lika villkor. Andersson (2002) poängterar också att personalen måste vara 

lyhörd inför elevens lust att meddela sig och menar att en brist på det kan leda till 

konsekvenser som gör att eleven tappar motivationen och slutar initiera till kommunikation. 

Lärarna i den här studien lyfter betydelsen av att vara uppmärksam på elevernas olika initiativ 

till kommunicering och ha förmåga att tolka budskapet. Flera lärare nämner att de använder 

alternativ kompletterande kommunikation, (AKK), i sitt arbete med eleverna där PECS, 

sociala berättelser och tecken som stöd exemplifieras. Samtidigt påvisar lärarna i den här 

studien att det råder en komplexitet i användningen av olika kommunikationsstöd och talar 

om att det många gånger är svårt att få PECS att fungera som en spontan del i 

kommunikationen. Det sker vanligtvis i strukturerade situationer där personalen inväntar 

elevernas uttryck till kommunikation. Thunberg (2012) lyfter fram betydelsen av att sätta in 

tidiga insatser av AKK för framförallt elever som har både autism och utvecklingsstörning. 

Författaren menar att insatserna behövs för att utveckla språkförståelsen och underlätta 

förmågan att uttrycka sig. Det framstår som en viktig del att arbeta med kommunikation och 

kommunikationsstöd. 

 

6.3.3. Hur uppfattar lärare att dem arbetar med möjligheter till samspel med andra 

elever i och utanför klassrumsmiljö? 

En kritik som Skolverket (2010) bland annat lyfter fram att det finns en risk att 

individanpassad undervisning utövas på bekostnad av interaktion och samspel med andra 

elever och påtalar att den språkliga tillväxten är beroende av kommunikation och samspel i 

klassrumsmiljön. Lärarna i den här studien menar att den språkliga och sociala förmågan är 

ofta avgörande för hur samspelet ser ut i klassrummet. Lärarna beskriver samspel på olika sätt 

och några menar att det som lärarna uppfattar som samspel inte alltid uppfattas som samspel 

av utomstående. Lärarna säger att de arbetar medvetet med samspelsaktiviteter och framhäver 

de vuxnas roll och det betonas i intervjuerna att det är viktigt att vara lyhörd för alla initiering 

till samspel. Östlund (2012) betonar också vikten av personalens förmåga att förstå elevens 

signaler till initiering till samspel. Östlunds studie visar att elever formas via samspelsmönster 

och förväntningar som finns på de från omgivningen. Möjligheterna till att arbeta kring 

samspel i klassrummet är kopplade till de förutsättningar som råder utifrån 

elevsammansättningar i klassen.  

Östlund (2012) belyser dilemmat med att elever som dagligen umgås med elever som har 

funktionsnedsättning undgår möjligheten till att interagera med dem som inte har 

funktionsnedsättning. Lärarna i den här studien har delade åsikter och förhåller sig olika till 



 

34 
  

möjligheter att arbeta för att elever som har autism och utvecklingsstörning ska studera i 

klasser med elever som inte har autism. Emanuelsson (2007) och Ineland (2009) har studerat 

förutsättningar och villkor kring integrering. Det förefaller viktigt att arbeta med integrering 

för att alla ska ha rätt att tillhöra ett naturligt sammanhang och en tillhörighet. Emanuelsson 

(2007) menar att begreppen integrering och inkludering lätt förväxlas. Han påvisar att 

integrering är komplext och menar att inkludering, som begrepp, ofta missbrukas och grundar 

sig på omplaceringar av avvikande elever. Ineland (2009) lyfter fram samverkan mellan 

skolformer och elevers rätt till att vara en del av ett sammanhang, oavsett olikheter eller 

oförmågor, där de accepteras som en naturlig del av undervisningen. 

 Emanuelsson (2007) talar om vikten av att utgå från hela grupper och gemenskaper istället 

för att fokusera på avvikelser hos varje enskild elev. Han menar att inkludering handlar om 

utveckling och kräver god planering parallellt med ett bra och genomtänkt genomförande. 

Flera lärare, i den här studien, menar att det är en mänsklig rättighet för elever att gå i klasser 

som generellt är delaktiga i samhället. Samtidigt lyfter lärarna också dilemman med de såsom 

specialkompetens samt att känna tillhörighet och att det inte bara handlar om en fysisk 

placering. Lärarna betonar det värdefulla i att ha den fysiska närheten till grundskolan och att 

möjligheten till samarbete finns även om det inte förekommer något uttalat samarbete idag. 

En annan positiv infallsvinkel som exemplifieras är att personalen lätt kan byta material med 

varandra och ge varandra tips. Trots att det är en rättighet för elever att känna delaktighet och 

tillhörighet är flera lärare överens om att det råder flera hinder. Det krävs mycket arbete för att 

få det att fungera och det skulle vara intressant att undersöka möjligheter för strategier kring 

det. 

 

6.4 Specialpedagogisk relevans 

Temat för uppsatsen berör frågor som är centrala i specialpedagogik. Mitt problemområde 

bidrar till utökad förståelse kring den komplexitet som råder och exempel på utmaningar som 

lärare ställs inför, i sin undervisning av elever som har både autism och utvecklingsstörning. 

 

6.5 Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar intervjuer med lärarna att det finns en komplexitet i arbetet med 

elever som har autism och utvecklingsstörning i grundsärskola. Komplexiteten består bland 

annat i behov av anpassningar. Lärarnas resonemang tyder på att det är en utmaning att 

tillrättalägga miljön för eleverna och att arbeta flexibelt med eleverna.  Hume et al. (2012) 

sätter ljus på flexibilitet i undervisningen och menar att det är betydelsefullt att stimulera 
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eleverna till självständighet och att jobba för att eleverna ska kunna generalisera förvärvade 

kunskaper i olika kontexter.  Skolverket (2011) menar att i skolans uppdrag ingår att inspirera 

eleverna till självständighet och stimulera deras nyfikenhet och kreativitet samt stärka deras 

självförtroende. 

En annan utmaning består i att arbeta med samspel i och utanför klassrumsmiljö. Lärarna i 

den här studien lyfter fram betydelsen av att samspel kan ta sig uttryck på olika sätt och att det 

är viktigt att vara lyhörd inför elevernas uttryck till interaktion och samspel av olika former. 

Lärarna menar att det största sociala utbytet oftast sker i samspel med personalen. Östlund 

(2012) styrker lärarnas uppfattning om att vanligaste samspel som råder är kopplat till den 

vuxne. Östlund menar att elevernas möjligheter till att samspela med andra elever är kopplade 

till de förutsättningar som finns i klassens elevsammansättning. Det är ett dilemma, menar 

Östlund, att de elever som dagligen vistas med elever som har funktionsnedsättning går miste 

om att interagera med elever utan funktionsnedsättning. Det finns inga enkla svar på hur 

sammansättningarna av klasser ska se ut, för elever som har autism och utvecklingsstörning, 

men det känns angeläget att placeringarna är väl genomtänkta och att de utgår från varje elev. 

Frågan är om tillvägagångssättet alltid är så?  

Lärarna ser olika på möjligheter för elever med autism och utvecklingsstörning att studera i 

klasser med elever med andra funktionsnedsättningar. Flera tycker att det är en rättighet och 

lyfter fördelen med är att elever, som har autism, har andra förebilder. Andra lärare är kritiska 

och lyfter dilemmat med att det finns en viktig specialkompetens hos personalen i klasser där 

alla har autism och påtalar att det inte får handla om en fysisk placering bara. Emanuelsson 

(2007) och Ineland (2009) belyser skillnaden mellan integrering och inkludering som lätt 

förväxlas. Emanuelsson talar om vikten av att fokusera på hela grupper och gemenskaper 

istället för avvikelser hos elever. Han menar att inkludering handlar om utveckling och kräver 

bra planering och genomtänkt genomförande. Lärarna tycker att det är bra att ha en geografisk 

närhet till grundskolan för att lättare kunna samarbeta trots att de som har nära till annan skola 

inte har något uttalat samarbete. Det är viktigt att fundera över för vems skull en fysisk närhet 

till annan skola ska vara och vad är huvudsyftet med eventuell integrering? 

En prövning som lärare ställs inför är arbete med kommunikation och kommunikations-

stöd. Fast eleverna har anpassade kommunikationsstöd menar lärarna att ett dilemma är att det 

är svårt att få till spontan kommunikation. Utmaningen ligger i att vara lyhörd och tolka 

elevernas uttryck och för det krävs många gånger en förförståelse.  

Struktur är en ständig utmaning och lärarna menar att det är en förutsättning för att anpassa 

undervisningen. Lärarna belyser både individanpassade scheman och gemensamma scheman. 
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Individanpassade scheman gynnar självständigheten, menar några lärare. Andra lärare menar 

samtidigt att det räcker med ett gemensamt schema för hela klassen eftersom eleverna ”vet” 

vad som komma skall under dagen. Här är det intresseväckande att fundera över vilket syfte 

schemat ska ha och för vems skull det ska upprättas 

 

Sammanfattningsvis visar lärarnas uppfattningar, tillsammans med forskning, att 

kombinationen av autism och utvecklingsstörning bidrar till ständiga prövningar och 

utmaningar vilket gör att uppdraget kräver konstant arbete med många anpassningar.  
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7. Förslag på framtida forskning 

Dagens existerande vetenskapliga forskning kring autism och utvecklingsstörning är 

begränsad, sett utifrån ett lärarperspektiv. Det finns mycket forskning som fokuserar på 

undervisningen för elever som har autism. Mer forskning efterlyses kring hur lärare arbetar 

med elever i direkt klassrumsmiljö. En förklaring till den begränsade mängd av forskning kan 

vara att målgruppen av elever, i sammanhanget, är liten. Jag skulle gärna se denna typ av 

forsking expandera och att dessa specifika elev- och lärargrupper uppmärksammas i större 

omfattning än den gör idag. I min egen praktik funderar jag mycket över klass-

ammansättningar och interaktion elever emellan. Det är delar av grunden till denna studie och 

trots resultatet av min studie känner jag mig fortfarande villrådig. Jag vet fortfarande inte hur 

jag tycker att den optimala lösningen för samspel, elever emellan, ska se ut. Likaså gäller 

sammansättningen av klasser och om det bästa är att ha autismklasser eller blandade klasser. 

Forskning efterlyses även här på ett djupare plan.  
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(Bilaga 1) 

 

 

 

Hej! 

Jag heter Maria Engman och arbetar i en träningsskola i Eskilstuna med elever som har 

autism. För tillfället läser jag till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning på 

Mälardalens högskola i Västerås. Just nu håller jag på att skriva en D-uppsats och jag är 

nyfiken på hur andra lärare, med liknade uppdrag som jag, upplever sin arbetssituation.  

Målet med studien är att få en djupare förståelse för hur verksamma lärare, i träningsskolan, 

ser på sitt arbete med elever som har autism. 

Vad innebär deltagandet i studien? 

Jag hoppas att du vill dela med dig av dina erfarenheter till mig. Att delta i studien innebär att 

jag intervjuar dig om din arbetssituation med fokus på lärare, undervisning och elever i 

samspel med andra. Jag bifogar stödfrågor som du kan ta del av innan om så önskas. Intervjun 

kommer som spelas in på band, dels för att jag ska få med allt som blir sagt men också för att 

jag ska ha möjlighet att fokusera på vårt samtal, på bästa sätt. 

Konfidentialitet 

Ditt namn eller annan personlig information används inte vid anteckningar, analys eller 

rapportering av uppsatsens resultat. De inspelade intervjuerna samt fältanteckningarna 

kommer användas endast i studiens syfte. De kommer att förvaras på säker plats och raderas 

efter uppsatsens färdigställande. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och Du har rätt att när som helst avbryta din medverkan i studien. 

Om du samtycker till att delta i studien, var vänlig hör av dig via mailen så kontaktar jag dig 

per telefon för bokning av träff. 

Vänliga hälsningar 

Maria Engman 

Maria.engman@eskilstuna.se 

Telefon 070/ 2124024 

Handledare: Nina Klang, telefon 070/4711621  

 

mailto:Maria.engman@eskilstuna.se
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(Bilaga 2) 

 

Intervjufrågor till lärare inom särskolan som arbetar med elever som har autism 

 

Intervjun är baserad på frågor inom följande områden: 

Lärare: 

Information om dig vad gäller till exempel utbildning och erfarenhet och hur du ser på ditt 

uppdrag med koppling till läroplan. 

 

Undervisning: 

Information om hur du planerar och genomför undervisningen, hur du anpassar miljön och 

vilka utmaningar du ställs inför. 

 

Eleverna och interaktion: 

Information om hur du bemöter enskilda elever och hur du arbetar med möjligheter till 

samspel och interaktionen i och utanför klassrummet. 
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(Bilaga 3) 

Intervjuguide 

 

Hur uppfattar lärare sitt uppdrag i att undervisa elever som har autism och 

utvecklingsstörning? 

1. Vad har du för utbildning? Arbetsplats, bakgrund, antal år i arbete med autism? 

2. Har du någon utbildning inom autism? Hur ser möjligheterna till fortbildning ut? 

3. Vad innefattar ditt uppdrag som lärare? 

4. Vad kan demokrati och inflytande betyda i träningsskolan? 

 

Hur uppfattar lärare att dem bedriver sin undervisning? 

5. Hur planeras och genomförs undervisningen? 

6. Använder du någon specifik metod i din undervisning? 

7. Är miljön anpassad på något speciellt sätt för eleverna med autism? Struktur? 

8. Hur arbetar ni med kommunikation? 

9. Ge exempel på utmaningar som du ställs inför. 

10. Vad upplever du för möjligheter i ditt arbete med elever som har autism? 

11. Vad upplever du för eventuella begränsningar i ditt arbete med elever som har 

autism?? 

12. Tycker du att du kan påverka ditt arbete som du vill? Ge exempel. 

13. Hur ser du på din undervisning ur ett omsorgsinriktat perspektiv kontra ett 

kunskapsinriktat perspektiv? 

14. Hur ser du på för- och nackdelar kring integrering/segregering? 

 

Hur uppfattar lärare sina elever och deras interaktion med andra? 

15. Hur bemöter ni elevernas specialintressen?  

16. Ge exempel på fysisk aktivitet som anses viktig för eleven med autism. 

17. Hur ser kontakten ut elever emellan? Är den styrd, spontan, obefintlig o.s.v. 

18. Hur ser du på att elever med autism går i klasser med elever utan autism? Hur ser du 

på integrering och segregering?  

 

Något du önskar tillägga? 
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