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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om hur lärare formar sin undervisning för 

elever inom autismspektrumtillstånd, både i termer av lärande av kunskap samt den del som handlar 

om den sociala och kommunikativa förmågan som är en viktig förutsättning för en fungerande 

kunskapsinlärning. Vi vill ta reda på vilken kunskap pedagoger visar samt vilka verktyg de använder i 

sin undervisning och har därför intervjuat pedagoger som arbetar med elever inom 

autismspektrumtillstånd. Vi har gjort en studie utifrån en kvalitativ ansats där vi undersöker kunskapen 

om den visuella och tydliggörande pedagogiken i tre olika skolformer; särskilda skolor med inriktning 

mot elever inom autismspektrumtillstånd, särskilda undervisningsgrupper och skolor där elever inom 

autismspektrumtillstånd är inkluderade i vanliga klasser. Vi har utgått från ett sociokulturellt 

perspektiv där ett kommunikativt socialt deltagande ses som en förutsättning för lärande.  

Resultaten visar att den största kunskapen om elever inom autismspektrumtillstånd och olika visuella 

pedagogiska verktyg finns hos de särskilda skolorna. På dessa skolor görs de flesta pedagogiska och 

miljömässiga anpassningarna. Anpassningar av detta slag görs i några av de särskilda 

undervisningsgrupperna men i mindre omfattning medan det i den vanliga skolan oftare är eleven som 

måste anpassa sig efter rådande skolkultur och undervisning.  

Slutsatser som framkommit är att kunskap om vad autismspektrumtillstånd innebär och vilka olika 

visuella och pedagogiska verktyg som hjälper dessa elever i sin kunskapsinhämtning är av största vikt. 

Nyckelord: autism, autismspektrumtillstånd, inkluderade, pedagogiska verktyg, särskilda skolor, 

särskilda undervisningsgrupper, tydliggörande pedagogik, visuellt stöd. 
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1. Bakgrund 

Den amerikanska diagnosmanualen DSM-5 (Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorders), 

publicerades 2013 och i den förde man samman autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande 

tillstånd till en autismdiagnos. I den svenska översättningen Mini- D-5 (2014) används autism som den 

övergripande diagnosen (Autism– och Aspergerförbundet, 2015). Tidigare har namnet 

autismspektrumtillstånd används då forskningen visat att autism är ett spektrum där avvikelserna har 

ett stort antal variationer men att det finns gemensamma bakomliggande likheter (Autism- och 

Aspergerförbundet, 2015). Vi har valt att i denna uppsats använda oss av begreppet 

autismspektrumtillstånd då vi finner att det begreppet är det mest förklarande och visar på att det är 

just ett spektrum av olika tillstånd. På ett par ställen i uppsatsen har vi använt begreppen autism och 

Asperger då i samband med tidigare forskning. 

1.1 Inledning   

Då vi har flera års erfarenhet av elever med autismspektrumtillstånd både inom yrket och privat finner 

vi det mycket angeläget att undersöka vilka möjligheter det finns för denna grupp av elever att kunna 

tillgodogöra sig den skolkunskap som är till för alla samt hur den pedagogiska strukturella miljön kan 

hjälpa eleverna att utveckla sina starka sidor så att de ska kunna fungera i det sociala samspelet i 

skolan och på fritiden. Vår erfarenhet är att dessa elever ofta har stor potential att lyckas i sin skolgång 

om de får adekvat stöd. Vår erfarenhet är att detta stöd ofta inte ges. Många gånger har vi sett att det är 

en kombination av avsaknad av kunskap hos pedagogerna, som ibland har varit vi själva, andra gånger 

är det brist på resurser som gör att skolan inte förmår följa upp och stötta dessa elever. Vi har 

exempelvis erfarenhet av att elever i behov av särskilt stöd sätts ihop i smågrupper. Elever inom 

autismspektrumtillstånd placeras tillsammans med utåtagerande elever och elever med andra typer av 

problematik, exempelvis drogproblematik. Dessa grupper, som kunde innehålla 20-25 elever kan ha 

mentorer utan pedagogisk utbildning. Att ingå i en sådan pedagogisk miljö kan vara förödande för en 

elev inom autismspektrumtillstånd. Vår erfarenhet är att skolan ofta anställer elevassistenter utan 

pedagogisk utbildning till elever med resursbehov vilket riskerar att påverka elevens skolgång i 

negativ riktning. Men vi har också goda exempel med klasslärare som i alla fall på de lägre stadierna, 

förmår nå alla elever med tydlighet, kunskap och känslighet. Vad gör dessa pedagoger som är så 

framgångsrikt?  

Autism och Aspergers syndrom beskrevs initialt mer eller mindre parallellt av Leo Kanner i Amerika 

och av Hans Asperger i Europa under 1940-talet. Tidigt fokuserades det på Kanners autism (Wing, 

2012).  Lorna Wing och Judith Gould genomförde på 1970-talet studier och drog slutsatsen att 

”Kanner och Asperger är undergrupper inom ett brett spektrum av störningar som påverkar social 

interaktion och kommunikation…” (Wing, s. 21, 2012). De slog även fast att autismspektrumtillstånd 
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förekommer på alla intelligensnivåer och även kan hänga samman med fysiska åkommor. Wing och 

Gould är de första som beskriver symtomtriaden som innebär begränsningar i socialt samspel, 

begränsningar i kommunikation och begränsningar i beteendet eller repetitivt beteende (Wing, 2012). I 

dag har man mer övergått till att tala om en dyad där svårigheter med socialt samspel och svårigheter 

med kommunikation är sammanslagna till en del. Stephen Safran (2008) menar att autism som 

begrepp har genomgått en förändring med början i Wings forskning på 1970-talet och 1980-talet. Från 

att autism tidigare endast varit förknippat med mental retardation har man nu övergått till att se på 

autism som ett bredare spektrum (Safran 2008). Eftersom det inte finns någon känd biologisk markör 

för autism baserar sig diagnosticeringen på karaktäristiska beteendemönster (Newman, Cashin & 

Waters, 2010). 

Holmqvist (2004) menar att det är viktigt att utgå från normaliteten när man beskriver 

autismspektrumtillstånd. Detta eftersom det är så många egenskaper som personer inom 

autismspektrumtillstånd delar med alla andra. Dessa är de egenskaper vi måste utgå ifrån i ett 

lärandeperspektiv menar Holmqvist. Intresset för bristande exekutiva funktioner, bristande theory of 

mind och svag central coherens visar på en fokusering på brister och svagheter i stället för på 

förmågor. Att visa på en brist hjälper oss inte vidare i arbetet med vilka förmågor vi kan bygga vidare 

på, menar hon. Holmqvist intresserar sig i stället för hur den kunskapsbildande processen ser ut för 

personer inom autismspektrumtillstånd. På så sätt är det möjligt att skapa positiva lärmodeller menar 

Holmqvist (2004). Hon beskriver hur personer inom autismspektrumtillstånd hanterar problemlösning 

på ett fragmentariskt sätt och menar att en autismvänlig pedagogik måste fokusera på förmågan att se 

och utveckla ett helhetstänkande. Holmqvist polemiserar sålunda mot en pedagogik som fokuserar på 

att skala bort och lyfta fram detaljer (Holmqvist 2004). Fägerblad (2011) understryker vikten av 

visuella hjälpmedel för elever inom autismspektrumtillstånd. De behöver hjälp i sitt sorteringsarbete, 

menar hon. Om eleven får adekvat stöd har eleven större möjligheter att se samband och sammanhang 

i undervisningen.  

Hejlskov (2009) för fram teorin att Aspergers som diagnos började användas när det fanns ett behov i 

skolan av att hitta förklaringsmodeller för de elever som inte klarade av skolans nya krav på att eleven 

själv ska utgöra den drivande kraften i sitt eget skolarbete. För att mötet med undervisning och skola 

ska bli framgångsrikt krävs att skolan är förberedd på att möta elever inom autismspektrumtillstånd. 

Gerland (2010) och Gillberg & Peeters (2006) understryker att pedagogernas kompetens är en viktig 

framgångsfaktor i detta hänseende. Det är också viktigt med en skolledning som ser vikten av att 

arbeta för att skapa ett gynnsamt skolklimat för elever inom autismspektrumtillstånd menar Gillberg et 

al. (2006). Eftersom elever inom autismspektrumtillstånd ofta har en fragmentiserad 

omvärldsuppfattning är det t.ex. viktigt med trygghet, något som också Wing (2012) understryker.  
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När det handlar om elever med autismspektrumtillstånd finns litteratur och forskning som visar att 

personer med autismspektrumtillstånd reagerar annorlunda på yttre stimuli än vad personer utan 

autismspektrumtillstånd gör (Powell & Jordan, 1998). Förmågan att uppfatta och sortera ljud och att 

minnas en muntlig instruktion är ofta en svårighet som man kan underlätta genom att göra 

informationen synlig. Genom att visualisera undervisningen och kommunikationen kan man underlätta 

inlärningen, förståelsen och kommunikationen för dessa elever. Avsikten med denna studie är att ta 

reda på vilka olika pedagogiska verktyg som finns för elever med autismspektrumtillstånd och i vilken 

utsträckning de används och om det dessutom är möjligt att använda samma pedagogiska 

undervisningsmetoder för fler elever. När man ser på den forskning som bedrivs inom området för 

elever med särskilda behov finns en fokusering på vilka bristerna är och då främst hos eleven själv. 

Detta kategoriska perspektiv fokuserar på individen och på att det är individens egenskaper som är 

orsaken till eventuella svårigheter som ska åtgärdas. Ett relationellt perspektiv å andra sidan ser på 

samspelet mellan individ och miljö, varpå eventuella åtgärder kan sättas in i mötet mellan dessa 

(Ingestad, 2006). Hjörne och Säljö (2008) lyfter fram att genom att anta ett individperspektiv så lägger 

man också fokus på insatser på individnivå i stället för att även titta på hur skolan handskas på grupp- 

och organisationsnivå med problematiken. Kan man genom att förändra undervisningen underlätta för 

fler elever att nå målen? Är det rimligt att elevens svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen 

läggas på eleven själv? Boström (2013, 2 juli) skriver i Skolvärlden att det behövs fler lärstilar i 

klassrummen. Det handlar om att alla har olika inlärningsstilar och att det även spelar roll hur 

lärmiljön ser ut. För skolan är det en ständig fråga hur man ska utveckla sin pedagogik för att ge elever 

i behov av särskilt stöd möjlighet att klara av kunskapskraven och att få möjlighet att utveckla sitt 

sociala samspel. Skolan behöver även anta ett perspektiv där alla elever med eller utan 

funktionsnedsättning har rätt att bli accepterade på sina egna villkor d.v.s. att skolan intar en 

normkritisk hållning som inkluderar alla elever (Skolverket 2009). Det vore upplyftande att se mer av 

vilka möjligheter som finns i samarbetet mellan individ och miljö för att skapa en skola för alla. 

Vår övertygelse är att det är i mötet mellan elev och pedagog och i den pedagogiska miljön som vi 

måste börja vårt sökande efter framgångsfaktorer för elever inom autismspektrumtillstånd och inte i 

eventuella begränsningar som uppstår i själva tillståndet autism. Tvärtom vill vi söka de skolor och de 

pedagoger som finner styrkor och möjligheter hos elever inom autismspektrumtillstånd. Därför har vi 

valt att ta avstamp i det sociokulturella tänkandet i vår undersökning. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv lär man sig om omvärlden och sig själv genom att interagera med andra människor. Det 

relationella perspektivet har sitt ursprung i det sociokulturella perspektivet och i detta perspektiv finns 

ett samspel mellan individ och miljö i lärprocessen (Ingestad, 2006). 

Vi vill genom det sociokulturella och det relationella perspektivet, se på tillvaron som föränderlig och 

formad genom social interaktion. Vi vill lyfta fram och samla den många gånger tysta kunskap om 

visuell tydliggörande pedagogik som pedagogerna bär med sig samt den möjlighet till möten i 
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lärsituationer som denna pedagogik möjliggör. På så sätt vill vi bidra till att denna viktiga kunskap 

samlas, förs ut och används i än högre grad också utanför specialenheterna för elever inom 

autismspektrumtillstånd. 

I uppsatsarbetet har vi delat allt ansvar och allt arbete lika mellan oss. Detta innebär att vi har delat 

intervjuerna mellan oss. Vi har läst varandras transkriberingar och diskuterat varandras 

fotodokumentation. Vi har arbetat fram resultaten och gjort analysen gemensamt. Allt som skrivits har 

lästs igenom och bearbetats av oss båda. 

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur undervisning kan formas för att stimulera 

lärandet hos elever inom autismspektrumtillstånd i grundskolan. Hur arbetar pedagogerna i särskilda 

skolor, särskilda undervisningsgrupper i den vanliga skolan samt i vanliga klasser där elever inom 

autismspektrumtillstånd är inkluderade, för att ta tillvara varje elevs potential och förmåga till lärande?  

1.3 Frågeställningar  

1. Vilka kunskaper visar de berörda pedagogerna i att forma en undervisning för elever inom 

autismspektrumtillstånd som kan stimulera till lärande? 

 

2. Vilka exempel på pedagogiska verktyg finns som används i undervisningen av elever inom 

autismspektrumtillstånd som går i särskilda skolor, särskilda undervisningsgrupper samt de 

elever som går i vanliga klasser. 

 

2. Teoretisk referensram  

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivets grundtankar är att människor skapar och reproducerar kunskap 

genom att interagera med varandra. Lev Vygotskij anses vara grundare till det sociokulturella 

perspektivet. Han menade att människan är skapad i sitt kulturella sammanhang. Människan lär sig 

och för kulturen vidare genom att samspela med andra (Vygotskij, 1934/2010). Ett utmärkande drag 

för människan är att hon ständigt lär sig nya saker och skaffar sig erfarenheter och kunskaper som hon 

senare kan använda i andra sammanhang. Hon för dessa kunskaper vidare till omgivningen och till 

efterföljande generationer. De nya generationerna lär sig genom den sociokulturella samvaron om de 

tidigare generationernas erfarenheter och kunskaper och kan sedan utveckla dem och föra de nyvunna 

kunskaperna vidare (Säljö, 2000, 20013). 
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2.2 Kommunikation och artefakter 

Inlärning är en social process och ingen utveckling kan ske utan social kommunikation där man är 

delaktig i en gemensam kultur (Vygotskij, 1934/2010). I ett sociokulturellt perspektiv är man 

intresserad av hur individer och grupper använder sina fysiska och kognitiva resurser samt hur de 

samspelar med varandra (Säljö, 2000). Vad vi lär oss och hur mycket vi lär oss förändras över tid, det 

är beroende av vilken tid vi lever i och hur våra sociala och kulturella omständigheter ser ut. Hur vi lär 

oss är beroende av vilka verktyg och redskap vi har tillgång till. Dessa verktyg kallade Vygotskij för 

artefakter. Artefakter kan vara språkliga d.v.s. intelligenta artefakter eller fysiska redskap. 

Artefakterna, de verktyg och redskap som människan skapar för att kommunicera och interagera med 

varandra avgör hur vi lär oss. Om vi inte har tillgång till att skriva ned det vi säger lär vi oss att 

memorera. Har vi däremot tillgång till papper och penna samt kunskap om skriftspråket kan vi skriva 

ner det vi behöver minnas och ökar därmed vår minneskapacitet.  Om vi har tillgång till dator så ökar 

vår förmåga att minnas ytterligare (Säljö, 2000). Vi kommunicerar med varandra i huvudsak genom 

det talade språket vilket gör oss delaktiga i det sociokulturella sammanhang vi befinner oss i. 

Kommunikation är dock mer än verbalt språk då det finns många fler sätt att kommunicera på. Det är 

även kommunikation att förmedla sig med skrift, bild, tecken symboler och scheman etc. (Möllås, 

2009).  

Genom att använda oss av yttre verktyg kan vi utveckla och utöka vår inlärnings- och minneskapacitet. 

Exempel på detta är miniräknaren som hjälper oss att utföra en intellektuell handling och som 

samtidigt hjälper oss i den praktiska vardagen med att t.ex. räkna pengar (Säljö, 2000). Det är genom 

att ta del av den sociokulturella utvecklingen och kunskapen om vilka redskap och verktyg som finns 

till förfogande som människan kan utveckla sin egen sociala identitet och lärande. Människan har en 

biologisk begränsning för vad hon kan göra med sin fysiska styrka och sina kognitiva förmågor. Men 

genom att skapa verktyg och redskap utvecklar människan den sociokulturella miljön och tar sig förbi 

biologiska hinder. Detta menar Säljö (2000) gör att kulturen är dynamisk vilket innebär att skapandet 

av redskap och verktyg utvecklar oss och flyttar gränserna för den intellektuella och praktiska 

förmågan. När vi inte längre är begränsade utan har tillgång till olika slags hjälpmedel och verktyg kan 

vi nå långt bortom våra egna kroppars förmåga (Säljö, 2000). De kulturella redskap som vi har idag är 

ett resultat av våra förfäders strävan efter att utveckla intelligenta och fysiska verktyg. Då det 

sociokulturella samhället är i ständig förändring är det vår uppgift att förädla dessa artefakter, förkasta 

eller komma på nya (Strandberg, 2006). 

2.3 Mediering 

Det är genom kommunikation som de sociokulturella värdena och verktygen skapas. Det är när 

människor interagerar med varandra som dessa värden och verktyg förs vidare. I det sociokulturella 

perspektivet menar man att människan skapar och använder sig av både intellektuella 
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(psykologiska/språkliga) och fysiska redskap (Säljö, 2000). Vygotskij införde begreppet mediering. 

Med det menade han att människan möter omvärlden med hjälp av de kulturella verktyg som 

samhället utvecklat. Människan möter inte omvärlden direkt utan genom sina artefakter (Möllås, 2009, 

Strandberg, 2006). Det är inte enbart genom de fysiskt påtagliga verktyg och redskap som vi upplever 

och förhåller oss till världen, även språket är en artefakt som hjälper oss i mötet med omvärlden. 

Människan är beroende av sina artefakter som hon utvecklat i sin sociokulturella miljö. För att förstå 

människans sätt att tänka och lära måste vi se hur hon använder sina artefakter. Utan sina artefakter, 

sina sociokulturella resurser är människan hjälplös (Säljö, 2000). 

2.4 Proximal utvecklingszon 

I ett sociokulturellt perspektiv är lärande en aktiv handling som kräver att man interagerar med andra 

och deltar i den sociala kommunikationen. Vygotiskij menade att lärande sker först genom yttre 

aktivitet tillsammans med andra, på en social nivå. Därefter sker inre processer, på individuell nivå, 

där den yttre kunskapen blir till en personlig inre kunskap (Strandberg, 2006, Bråten, 2008). Vygotskij 

är känd för sin proximala utvecklingszon där barn lär sig genom att göra handlingar som de först 

endast kan göra tillsammans med andra för att senare forma denna yttre kunskap till inre kunskap som 

barnet kan utföra själv. I en undervisningssituation sker detta tillsammans med en vuxen som bär 

kunskapen som ska föras vidare till eleven. Detta sker genom att eleven är delaktig i processen och att 

eleven approprierar de kulturella begrepp som används vid lärtillfället (Jansson, 2011a, 2011b). 

Appropriation är ett begrepp som Vygotskij använde och med det menade han att man erövrar 

redskap, verktyg samt begrepp och gör dem till sina för att kunna använda dem i det sociala livet 

(Lindqvist, 1999). Den proximala utvecklingszonen är förutsägbar utifrån barnens sociokulturella 

struktur men det finns även en oväntad dynamisk process enligt Jansson (2011a, 2011b). Han noterar 

särskilt att Vygotskij ägnade mycket tid åt barn med olika funktionsnedsättningar och han betonar att 

barns utveckling kan se olika ut för barn med och utan funktionsnedsättning samt att de använder sig 

av olika kulturella verktyg. Vygotskij diskuterar inte specifikt autismspektrumtillstånd i detta 

sammanhang utan diskuterar barn med intellektuella funktionsnedsättningar. Vygotskij menade att 

även barn med funktionsnedsättning hade rätt att utmanas i sin proximala utvecklingszon. Jansson 

(2011a) menar att hos barn med funktionsnedsättning finns ett dynamisk lärande och en utveckling 

som inte är förutsägbar enligt de proximala utvecklingszonerna då deras utveckling ser annorlunda ut. 

Barn med olika funktionsnedsättningar har också rätten att befinna sig i situationer där de har 

möjlighet till interaktion som utvecklar och utmanar dem (Strandberg, 2009). Alla barn utvecklas 

oberoende av om man har en funktionsnedsättning eller inte. Enligt ett sociokulturellt sätt att se på 

intelligens så finns inte den inuti hjärnan utan skapas av människan i den kultur hon befinner sig i och 

det avgörande är vilka artefakter som utvecklats och hur hon använder dem. Intelligens är föränderlig 

och skapas inte inuti människan utan i mötet mellan människa och kultur (Strandberg, 2009).  
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2.5 Relationellt perspektiv  

Ingestad (2006) beskriver två motsatta perspektiv på barn i behov av särskilt stöd, det relationella och 

det kategoriska perspektivet. I det relationella perspektivet anser man att man måste se på samspelet 

mellan individ och miljö för att förstå en individ och dennes svårigheter medan det kategoriska 

perspektivet menar att en individs svårigheter ligger hos individen själv. Hon menar att det främst är 

det kategoriska perspektivet som används inom det psyko-medicinska synsättet. Individen är i fokus 

och man utgår från att eventuella svårigheter är beroende på individens egenskaper vilket i sin tur 

leder till individuella åtgärder. Det relationella perspektivet används främst inom sociologi och 

pedagogik (Ingestad, 2006). Det relationella perspektivet ser på samspelet mellan individ och miljö 

och eventuella åtgärder sätts in där mötet mellan individ och miljö inte fungerar. Med det relationella 

perspektivet avses att individen utvecklas och skapas genom att interagera med andra människor och 

genom att delta i samhället. Samtidigt utvecklas samhället då individer samspelar med varandra och på 

så vis påverkar den sociala miljön (Ingestad, 2006). Den relationella forskningen har under senare tid 

fokuserat på begreppet barnperspektiv (Ingestad, 2006) där man genom en relationell process 

utvecklas tillsammans med eleverna i ett samspel där de kan förmedla sina tankar, känslor och 

kunskaper. Barn och ungdomar är i ständig utveckling, en utveckling som påverkas av sociala faktorer 

och är föränderlig (Ingestad, 2006). För att utvecklas krävs interaktion med andra, en relation där 

eleven är delaktig i sitt lärande. Delaktighet och upplevelse av meningen med det man gör skapar 

motivation som är en viktig drivkraft i tillägnandet av kunskap (Vygotskij, 1934/2010). 

 

    3. Tidigare forskning  

Personer inom autismspektrumtillstånd har ett annat mönster för att processa information än andra. De 

delar som rör theory of mind, förmåga till abstraktion, samt språklig förmåga är ofta nedsatta till 

skillnad från förmågan att visualisera information (Newman, Cashin & Waters 2010). Då personer 

inom autismspektrumtillstånd sällan deltar i kvalitativa undersökningar är det troligt att delar av deras 

upplevelse av perception fortfarande är oupptäckta och följaktligen uppstår svårigheter att skräddarsy 

stödåtgärder utifrån deras specifika kognition (Newman et al., 2010). Eftersom personer inom 

autismspektrumtillstånd anses ha en visuell styrka har man använt och använder sig alltjämt av visuellt 

stöd för att stödja talutveckling och samspel samt motverka problemskapande beteenden. Visuellt stöd 

kan se olika ut. Vi använder oss alla av visuella verktyg och redskap i större eller mindre utsträckning. 

Exempel på visuella verktyg och redskap är kalendrar, kartor och klockor. Denna typ av visuella 

verktyg diskuteras av Meadan, Ostrosky, Tripett, Michina & Fettig (2011) som menar att genom att 

använda visuella hjälpmedel till barn inom autismspektrumtillstånd kan vi hjälpa barnen i olika 

situationer. Genom att strukturera dagen med ett bildschema som visar vad som kommer att hända, 

vilken nästa aktivitet är och hur länge den ska hålla på ger man barnet en struktur över dagen så barnet 
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vet vad som kommer att hända. Det är även möjligt att visuellt visa på eventuella förändringar i 

schemat. Meadan et al. (2011) menar att text och bild även kan förklara sociala samspel och vad som 

kan förväntas av ett barn i en given situation.  

Det är av vikt att hjälpmedel utformas i samråd med brukarna, detta gäller i än högre grad för de 

brukare som har högfungerande autism. Hjälpmedel måste vara estetiskt tilltalande, ett hjälpmedel 

som signalerar handikapp kommer snart att överges (Francis, Mellor & Firth 2009). Eftersom personer 

inom autismspektrumtillstånd har så olika sätt att lära är det svårt att få fram typexempel och mallar 

för lärande hos dessa personer och följaktligen finns många olika idéer om lärande för elever inom 

autismspektrumtillståndet (Tutt, Powell & Thornton 2007).  Tutt, Powell och Thornton menar att det 

är av yttersta vikt att inte förbise vikten av oberoende och kritiskt tänkande till förmån för att träna upp 

särskilda förmågor. Det är också viktigt att pedagogerna som undervisar dessa barn har en förståelse 

för och kunskap om autism så att det är möjligt att anpassa undervisningen till dessa barns sätt att lära 

(Tutt et al., 2007). Om pedagogen har grundläggande kunskaper om autismspektrumtillstånd samt 

specifika kunskaper om lärstrategier för elever inom autismspektrumtillstånd ökar möjligheten till 

lärande och delaktighet. Pedagogen kan då göra anpassningar både i den sociala skolmiljön samt i 

undervisningen (Falkmer, 2013). Fittipaldi-Wert & Mowling (2009) visar exempel på hur det går att 

förklara skeenden och berätta vad som ska hända för elever inom autismspektrumtillstånd i ett ämne 

som gymnastik. Då idrottsmiljön ofta är fylld med ljud och rörelser kan det vara svårt att sortera ut vad 

som är viktigt och elever inom autismspektrumtillstånd kan fly in i repetitiva beteenden. Fittipaldi-

Wert et al., (2009) diskuterar Picture Exchange Communication System (PECS) där man använder sig 

av ritade svartvita bilder eller färgbilder med eller utan text i kommunikationen med elever inom 

autismspektrumtillstånd. Dessa bilder kan användas i flera olika situationer. Genom att visualisera en 

övning med bilder och göra bildscheman som visar vad som skall göras på idrottslektionen skapar man 

en struktur över lektionen som blir meningsfull och hanterbar. För att kunna ha en direkt 

kommunikation kan man bära en PECS ring med olika bilder som är användbara i idrottsmiljön. 

Förhållningssättet till autismspektrumtillstånd varierar beroende på hur man ser på begreppet 

autismspektrumtillstånd. Följaktligen finns en rad olika metoder för att arbeta med barn inom 

autismspektrumtillstånd, Tutt et al. (2007) redogör för flera olika metoder. En är Daily Life Therapy 

också kallad Higashi, där man fokuserar på lärandet inom gruppen. Genom att fokusera på gruppen 

och imitera önskvärda beteenden så minimerar man risken för eleverna att falla in i stereotypier. 

Higashimetoden utvecklades i Japan och första skolan öppnades 1969 i Tokyo där de jobbar mycket 

med fysisk aktivitet i grupp då de menar att det lösgör endorfiner som leder till att minska ängsliga och 

oroliga beteenden (Tutt et al., 2007). Däremot lämnar metoden liten möjlighet för individuell 

utveckling. Om man ser autismspektumtillstånd som en svårighet kopplad till central cohesion, att se 

och uppfatta helheter, så kan det vara värdefullt att härma lärarens exempel för att på så vis fokusera 

på det mest relevanta istället för att fastna i detaljer (Tutt et al., 2007).  
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Lövåsmetoden eller tillämpad beteendeanalys (TBA), är ett annat sätt att förhålla sig till 

autismspektrumtillstånd. Detta är en behavioristisk metod där man tränar 30-40 timmar per vecka. 

Fokus för träningen är socialt samspel och om barnet är äldre, hur man tillgodogör sig undervisning 

(Tutt et al., 2007). Lövåsmetoden är liksom Higashimetoden krävande och lämnar litet utrymme för 

barnets individuella utveckling och fokuserar inte på barnets relationsbyggande. Metoden är auditiv 

snarare än visuell trots att barn med autismspektrumtillstånd ofta är starkare visuellt. Det är viktigt att 

pröva och ompröva vad som räknas som lärande samt hur man kan göra det möjligt för eleven att vara 

en individ med egna preferenser i sitt lärande (Tutt et al., 2007). Även Holmqvist (2004) är inne på 

liknande tankegångar då hon diskuterar fokuseringen på autismspektrumtillståndets brister istället för 

att visa ett intresse för hur personer inom autismspektrumtillstånd upplever världen och menar vidare 

att utgångspunkten för metodval för lärande bör ligga i vad just detta lärande tar för förmåga i anspråk 

av eleven i stället för att välja samma metod i alla lärsituationer. Odom, Collet –Klingenberg & Rogers 

(2010) menar att man måste undervisa efter metoder som bygger på vetenskaplig grund där man har 

forskat fram arbetssätt som visar på positiva resultat. Optionmetoden fokuserar på ett lärande där 

pedagogen följer barnet och söker barnets upplevelser. Tvärt emot Lövåsmetoden utgår man från 

barnets egna intressen. Man utvecklar ett individuellt program som bryter ner undervisningsstoffet i 

för eleven hanterliga delar. Nackdelen är att detta kräver en-till-en undervisning som ofta är svårt att 

genomföra i skolsammanhang även om de flesta pedagoger menar att det finns stora fördelar med att 

utgå från elevens specialintressen för att skapa ett intresse och få till stånd ett fungerande samarbete 

(Tutt et al., 2007). Metoden stärker eleven i att bygga relationer för fortsatt lärande. Genom att 

medvetandegöra barnet om det egna jaget möjliggör man socialisering genom att utveckla en känsla 

för central coherens och man gör därigenom omgivningen begriplig (Tutt et al., 2007).  

En annan metod är TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication 

handicapped Children), vilken även den har behavioristiska influenser, om än med större flexibilitet 

än Lövåsmetoden. Man är i TEACCH mer öppen för informell inlärning och man söker mer efter att 

utveckla barns kommunikation än att minska problembeteenden. Denna metod är utvecklad med 

psykolingvistisk kunskap och är visuell i hög grad (Tutt et al., 2007). Man förstärker det talade ordet 

med fotografier och symboler. Eleverna har sina egna arbetsstationer med individuella scheman över 

dagen. Det gemensamma klassrummet är tydligt indelat för olika aktiviteter för att underlätta för 

eleven att fokusera. Att sitta vid sin egen arbetsstation med hjälpmedel som visar en tydlig start och 

slutpunkt för arbetet underlättar för eleven att urskilja vad som är relevant för arbetet, allt för att skapa 

förutsägbarhet och tydliga rutiner för eleverna. TEACCH är den enda metod som tydligt är anpassad 

för att fungera i en klassrumskontext. TEACCH är också den av teorierna som mest överensstämmer 

med psykologiska teorier inom autismspektrumstörning (Tutt et al., 2007). Säljö (2000) 

uppmärksammar att scheman och visuella hjälpmedel inte i sig själva utgör någon garant för att en 

lärandeprocess uppstår. Det finns en risk menar Holmqvist (2004) att användandet av olika typer av 
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bildstöd blir mekanisk och inte fyller någon funktion för lärandet. För att en metod ska vara effektiv 

krävs att den är förankrad i hur barn inom autismspektrumtillstånd har möjlighet att tillgodogöra sig 

kunskap och vidare, vad som är meningsfullt för barnet att erövra av kunskaper och färdigheter (Tutt 

et al., 2007). Holmqvist (2004) understryker vikten av att pedagogen har insikter i hur elever inom 

autismspektrumtillstånd relaterar till sin omvärld för att sedan kunna vara ett stöd för eleven när hon 

eller han återger sina erfarenheter. En pedagogik för elever inom autismspektrumtillstånd måste syfta 

till att utveckla elevens förståelse för samband och sammanhang samt lyfta fram betydelsefulla detaljer 

istället för att begränsa stimuli (Holmqvist 2004). Ett exempel på detta visar Jansson (2011a, 2011b) i 

sin avhandling på när en elev inom autismspektrumtillstånd lär sig behärska förmågan att skriva en 

berättelse. Han utgår från Vygotskijs teorier om proximala utvecklingszoner och utifrån vad som är 

möjligt för en elev med svårigheter att lära sig istället för att se dennes begränsningar. Jansson (2011a, 

2011b) visar i sin studie hur eleven får instruktioner om hur en historia bör bli berättad med början, 

händelse, problemlösning och slut. Detta enligt ett traditionellt och kulturellt historieberättande. 

Genom att inom elevens proximala utvecklingszon vägleda denna i historieberättandet och samtidigt 

ge verktyg för att hantera detta utvecklas elevens berättande. Från att enbart skriva i den från början 

lagda mallen om hur en berättelse kulturellt och formellt ser ut utvecklas elevens skrivande, 

motivation och deltagande när eleven även får kunskaper i att hantera de multimediala redskap som 

finns tillgängliga. Elevens engagemang ökar när denna lär sig att hantera bildspel och inspelning av 

ljud till sin berättelse. När eleven får möjligheten att använda fler sinnen och redskap skapas det ett 

engagemang och en vilja att dela med sig av detta till övriga i klassrummet. 

 

4. Metod 

Vi har gjort en studie utifrån en kvalitativ ansats. Vi tror att detta är ett lämpligt angreppssätt för att få 

kunskaper på djupet. Genom en kvalitativ studie med djupintervjuer av pedagoger rörande hur de 

utformar sin undervisning för elever inom autismspektrumtillstånd menar vi att det finns möjligheter 

att få syn på de frågeställningar vi har ställt angående den kunskap pedagogerna visar samt vilka 

pedagogiska verktyg som används ute i verksamheterna. Med pedagogiska verktyg menar vi bilder, 

ljud, konkret material, teknisk och digital utrustning. Vi har vänt oss till särskilda skolor, till särskilda 

undervisningsgrupper i den vanliga skolan samt till vanliga klasser där elever inom 

autismspektrumtillstånd är inkluderande. Vi har använt oss av halvstrukturerade tematiska intervjuer i 

enlighet med Kvale och Brinkman (2009). Den halvstrukturerade intervjun har gett oss möjlighet att 

på ett fördjupat sätt ta del av informanternas kunskaper och erfarenheter utan att vi låst oss vid ett 

intervjuformulär (Fejes & Thornberg 2012). För att kunna hålla oss till en öppen intervju där 

informanten känner sig bekväm och fri att berätta men där vi samtidigt kunnat hålla oss till våra 
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frågeställningar valde vi att använda oss av en intervjuguide (bilaga 1). Intervjuguiden innehöll 

frågeområden relevanta för undersökningen i enlighet med Kvale  och Brinkman (2009).  

I intervjuguiden använde vi oss av på förhand bestämda huvudteman med öppna frågor i enlighet med 

Trost (2007). Vi tittade även på hur skolmiljön såg ut och förde anteckningar i samband med detta. Vi 

dokumenterade de visuella hjälpmedlen genom att fotografera dessa. Vår undersökning har ett 

pedagogperspektiv där vi ser på lärandet utifrån hur pedagogerna berättar och visar hur de tydliggör 

och visualiserar sin undervisning för elever inom autismspektrumtillstånd. 

4.1 Urval 

Vårt urval av informanter gjorde vi genom att ta kontakt med särskilda skolor som riktar sig till elever 

inom autismspektrumtillstånd, särskilda undervisningsgrupper samt vanliga skolor där elever med 

autismspektrumtillstånd är inkluderade i vanliga klasser. På detta sätt ville vi skapa ett jämförande 

material mellan särskilda skolor, särskilda undervisningsgrupper och den vanliga skolan. Vi 

begränsade oss till att intervjua pedagoger till elever som går i grundskolan och följer ordinarie 

läroplan (Lgr 11). Det geografiska urvalet gjordes genom att vi besökte de skolor som kunde och ville 

ta emot oss. Som en följd av att antalet särskilda skolor för elever inom autismspektrumtillstånd är 

begränsat ledde det till att intervjuer genomfördes på flera orter i Sverige. 

Informanterna A, B, C och D kommer från skolor med inriktning för elever inom 

autismsspektrumtillstånd, särskilda skolor. Informanterna E, F och G kommer från vanlig skola 

med klass för elever inom autismsspektrumtillstånd, särskilda undervisningsgrupper. 

Informanterna H, I och J kommer från skolor med elever inom autismspektrumtillstånd 

inkluderade i vanlig klass. Fotodokumentation av de pedagogiska hjälpmedel pedagogerna 

använder sig av har gjorts på samtliga skolor utom en av de särskilda undervisningsgrupperna då 

den intervjun skedde utanför skolan. Klassrumsbesök gjordes hos de informanter som hade 

möjlighet att ta emot oss.  

I de särskilda skolorna är det få elever i varje klass, 3-8 elever, årskurs 1-9. I de särskilda 

undervisningsgrupperna i vanliga skolan är variationen större i klasserna, 4-20 elever, årskurs 1-9. 

De inkluderade eleverna går i klasser med 20 – 32 elever, årskurs 3-8. 

4.2 Genomförande 

Vi kontaktade skolor genom att via mail skicka ett missivbrev (bilaga 2) där vi utförligt förklarade 

syftet med intervjuerna och upplyste om att medverkan är helt frivillig och den när som helst kan 

avbrytas av den deltagande informanten. I de fall mailet inte besvarades gjorde vi ett 

uppföljningssamtal via telefon, vilket vi informerade om i missivbrevet. När skolan accepterat att 
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medverka bokade vi tid för intervju och i de flesta fall, även klassrumsbesök. I samtliga skolor utom 

en gjorde vi fotodokumentation.  

Vid intervjutillfället använde vi en intervjuguide med halvstrukturerade frågor. Vi spelade in samtliga 

intervjuer på en fickbandspelare eller iPad för att sedan kunna transkribera och analysera materialet. I 

vår intervjuguide hade vi en sista fråga; ¨Hur anser du att elever inom autismspektrumtillstånd är 

inkluderade i skolan, rumsligt, socialt och didaktiskt?¨ Vi valde att ställa den frågan endast till 

informanterna i de särskilda undervisningsgrupperna samt till de informanter som hade elever 

inkluderade i vanlig klass då vi inte ansåg frågan relevant för informanterna i de särskilda skolorna där 

inkludering inte var aktuell. Vi gjorde klassrumsbesök på de skolor där informanterna bedömde det 

lämpligt, hos samtliga särskilda skolor, hos två av de vanliga skolorna men inte hos de särskilda 

undervisningsgrupperna. Vi klargjorde för informanten att vi var beredda att avbryta vårt 

klassrumsbesök om vår närvaro orsakade oro hos eleverna. Vi var mycket tydliga med att informanten 

när som helst kunde be oss att lämna klassrummet om en sådan situation uppkom. Vi gjorde 

anteckningar efter varje besök men i anslutning till denna. Vi dokumenterade pedagogiska hjälpmedel, 

den pedagogiska miljön i klassrummen och anslutande gemensamma elevutrymmen genom att 

fotografera dessa.  

4.3 Etiska aspekter 

Vi informerade, både vid den första kontakten samt initialt vid intervjun, att informationen kommer att 

behandlas konfidentiellt samt att intervjupersonerna och skolan avidentifieras i uppsatsen i enlighet 

med Trost (2007). Informanterna upplystes om att deras medverkan är frivillig och att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2011). Vidare informerade vi om att alla 

insamlade data endast skulle användas i uppsatsen samt att allt material kommer att förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av det. Informanterna fick muntligen ge sitt samtycke till detta. Vi frågade 

informanterna om det gick bra att vi spelade in intervjun, detta för att göra en transkribering möjlig. 

Om detta inte skulle ha medgivits skulle vi ha fört anteckningar, allt för att kunna göra jämförande 

analyser. Vi genomförde inga intervjuer med elever utan deltog endast i samtal med elever om de 

tilltalade oss under klassrumsbesöket. Det kan vara känsligt att göra klassrumsbesök bland elever inom 

autismspektrumtillstånd då det kan finnas en risk att störa och oroa. Vi skrev i missivbrevet att vi 

önskade göra klassrumsbesök då informanten bedömde det lämpligt. Det är viktigt att göra en 

avvägning mellan behovet av ny kunskap och skyddandet av individen. Vi fotograferade inga 

pedagoger eller elever utan endast undervisningsmaterial och lokaler. 

4.4 Analysmetod 

Fejes och Thornberg (2012) refererar till Patton och skriver att det svåra med en stor mängd insamlade 

data är att hitta det som är betydelsefullt för undersökningen. Vi har använt oss av Kvales 
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analysmodell så som Fejes & Thornberg (2012) beskriver den. Vi har utgått från en kvalitativ analys 

där vi först genom koncentrering har bearbetat våra datamaterial och fått fram centrala innebörder. 

Genom att analysera likheter och skillnader har vi reducerat och strukturerat data tills vi kommit fram 

till ett antal teman. Med hjälp av tematisering av vår insamlade data har vi försökt skapa en 

sammanhängande bild av de berättelser och de klassrumsbesök vi har gjort. Vi har därefter tolkat vårt 

material genom att leta efter likheter och skillnader i informanternas berättelser och i våra 

klassrumsbesök. Detta för att få syn på hur informanterna tänker och agerar i och kring undervisning 

av elever inom autismspektrumtillstånd. Med hjälp av kategorisering har vi sökt mönster och teman 

för att analysera olika begrepp i materialet samt skapat ett teoretiskt resonemang kring detta (Fejes & 

Thornberg, 2012). 

En kvalitativ studie och dess analys är unik då den är starkt beroende av forskaren själv. Styrkan i en 

kvalitativ studie är just att den tillåter ”..mänskliga insikter och erfarenheter att genera nya förståelser 

och sätt att se på världen..”  (s. 32.,Fejes & Thornberg, 2012).   

4.5 Validitet och reliabilitet 

Vi har i våra intervjuer använt oss av öppna frågeställningar för att uppnå tillförlitlighet i materialet.  

Genom att återkommande under arbetet gå tillbaka till våra insamlade data, läsa om för att se att vi var 

på rätt spår och ifrågasätta och analysera våra resultat kunde vi i enlighet med Kvale och Brinkman 

(2009) säkerställa validiteten och trovärdigheten av vårt arbete. För att ytterligare säkerställa 

undersökningens reliabilitet har vi också grundligt läst och diskuterat de transkriberade intervjuerna 

tillsammans och gemensamt studerat vår fotodokumentation. För att visa på trovärdigheten och 

tillförlitligheten i vår studie har det varit viktigt för oss att redovisa en bredd av våra informanters 

röster i uppsatsen. Detta ger också undersökningen validitet då vi i enlighet med Kvale och Brinkman 

(2009) redovisat att vi i våra intervjuer undersökt det som vi avsett att undersöka. 

 

   5. Resultat 

5.1 Visuella hjälpmedel och annan tydliggörande pedagogik 

På de särskilda skolorna arbetar man med att visualisera skoldagen På detta sätt får eleverna en tydlig 

skoldag, menar informanterna på de särskilda skolorna. 

Att hitta ett sätt så att eleven själv kan, med synen, kan ta reda på vad eleven ska göra så att 

eleven själv kan sköta sitt eget schema, veta var man ska vara. Även om man inte kan läsa ska 

man med synen kunna ta reda på vad man ska göra. När barnen kommer in från rasten nu, de 

behöver nästan inte titta på schemat längre för de vet att efter rasten då är det rött på schemat 
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det betyder svenska, alla tar sin röda mapp. Jag behöver inte ens verbalisera vad barnen ska 

göra, för de ska med synen kunna ta reda på, även om man inte kan läsa så ska man kunna 

avkoda röd för svenska och ta fram den röda mappen. (B) 

Det är ofta samma upplägg så att eleverna vet hur lektionen kommer att vara. Jag går igenom 

med powerpoint där jag har stödord och läser högt allt man pratar om. (C)  

Eleverna får genom visuell struktur en frihet genom att de kan orientera sig i sin skoldag (bilaga 3). 

Flera klasser hade time-timer (bilaga 4) eller andra hjälpmedel för att för att visualisera lektionens 

längd. En informant i en av de särskilda undervisningsgrupperna använde sig även av timstock och 

timglas (bilaga 4). 

Det finns time-timer, timstock, timglas. Den här är på tre och den här är på fem minuter. 

Vilka man använder beror på vilket ändamål. Är det för att ha ett prov, är det för att vänta 

eller lektioner. Det är jätteviktigt för mig att jag tydliggör hur länge vi ska jobba. (G) 

På skolor med elever inom AST inkluderade i vanlig klass använde sig informanterna av 

whiteboardtavla och smartboard som visuella hjälpmedel. Det är också de hjälpmedel som de berättar 

för oss om hur de använder. 

Jag ritar om det jag pratar om – t.ex. vikingarna, vad är en berättelse. Jag pratar om det och 

ritar på tavlan. (H) 

Ett jättebra redskap är smartboarden som jag använder mycket. Jag tar lätt upp en bild på det 

vi pratar om och visar hur det ser ut. Eleverna brukar själva fråga; Kan du ta upp en bild?(J) 

I de särskilda skolorna användes smartboard, iPads och whitebordtavlan för text och bild, film, 

individuella scheman, rastscheman, personliga arbetsscheman (bilaga 5) lektionsmallar, bilder som 

illustrerar arbetsområden och tillvägagångssätt, bilder som visualiserar lektionsstrukturer eller bilder 

som visar hur man agerar under en lektion exempelvis hur man tar ordet i klassrummet, när man pratar 

och när man arbetar tyst (bilaga 6). Ett exempel från en särskild undervisningsgrupp är en mattelektion 

där eleverna fått en ny mattebok som innebär att de måste lära sig att räkna i ett räknehäfte och inte i 

boken. För att lära sig denna nya uppgift finns en skriftlig instruktion vid varje tillfälle som talar om 

hur detta ska göras.  

De är så vana att fylla i boken men den här gången går inte det. Istället för att jag säger att 

först ska du skriva uppgiftens nummer, på den här sidan ska du skriva a, b eller c. Och sen 

räknar du. Skriver man på matematikspråk, det blir för mycket. Jag skriver 1) Dra ett streck 

2) Skriv uppgiftens namn 3) osv. Så jag behöver inte säga det varje gång och eleven själv kan 

också titta om de har tappat bort sig. (G) 
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Visualisering är ett sätt att tillgodogöra sig kunskap också visuellt och inte bara auditivt. Flertalet av 

informanterna gör detta genom att rita samtidigt som de pratar och visar exempel och mallar på hur 

uppgifter ska se ut.  

Barnen tyckte att de kom ihåg sagan från förra gången jag läste den. Så då lät jag barnen 

fylla i orden…jag visade på begreppen, i jorden, frö och plantera vad behöver frön, då kunde 

jag rita det på tavlan. Vi pratade om redskapen och vad hönan gjorde. Och så blev det ett 

jättebra prat om vad de här gjorde, gunga, nät och jag ritade upp det på tavlan. Någon hade 

fiskat och man kan fastna i nät. En elev hade varit och fiskat och berättade, så mycket har jag 

aldrig hört den eleven berätta någonsin. (E) 

Jag använder mig av ett pedagogiskt bildschema som jag kan avveckla efter hand. Man kan t 

ex använda sig av färgkodning för att träna in något omedvetet, t e x blå rutor kan signalera 

valmöjlighet. Ibland använder jag en boardmarker med färdiga bilder. (D) 

Nu senast när vi startade upp projektet med vikingaberättelser så pratade vi en del om vad en 

berättelse är och vilka delar som finns med i en berättelse, att det är en början det är en 

händelse och det är ett avslut. Då pratade jag om det och ritade på tavlan, händelsen är 

bergstoppen och man ska ta sig upp till den hela berättelsen bygger på att man tar sig upp till 

bergstoppen och sedan i slutet så tar man sig ner på något sätt. Jag pratar om det och ritar 

gärna på tavlan. Någon elev sa, jag har skrivit fyra sidor och jag har inte kommit upp på 

berget än. (H)  

I stort sett samtliga informanter använder sig av bild och text och några av film och powerpoint. Några 

informanter använder sig av mycket it i undervisningen medan andra är mer restriktiva.  

Magin kring it- det spelar ingen roll vad jag presenterar, tar jag fram en padda eller dator då 

ha du magin där direkt då kan du lära ut grekiska eller knyppling är eleverna med! Vi tittar 

på mycket instruktionsfilmer, vi gör mycket instruktionsfilmer, t e x multiplikationstabellerna 

sjunger vi, på kunskapsklubben.se finns en jättecool kille som sjunger 

multiplikationstabellerna och det här kan alla ungar, hux flux så gillar de 

multiplikationstabellen. Vi gör egna filmer, vi låter eleverna göra egna instruktioner för de 

gillar ju instruktionsböcker, bara att se sig själv instruera och låta en annan kompis lyssna, 

det är jag som har lärt honom sjuans tabell. Det kommer de att komma ihåg hela livet. (B) 

Digitalisering av undervisning är bra men de här eleverna är så mycket i sådana kontexter, de 

behöver komma bort från detta för att träna i vanliga kontexter. De får svårt med övergångar, 

då blir iPads ett hinder. Den digitala utvecklingen är så lockande. Utmaningarna i verkliga 

livet är inte lika lockande. Jag använder datorer som bildstöd men inte överdrivet mycket. (F) 
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Endast en av informanterna menar att det räcker att tydliggöra genom att förklara ords betydelse i sitt 

sammanhang.  

Att de får sätta ord på allting det vi ska göra. Det tänker jag är visuellt. Jag tänker att man 

inte måste ha färgsatt alla substantiv när man går igenom grammatiken. (I) 

Man har i specialskolorna särskilt i de lägre åldrarna hjälpmedel som tydliggör lektionsinnehållet som 

mattebollar, sedlar att räkna med, mattesnottra, räknelåda. Man har även konkret arbetsmaterial såsom 

antalet dagar i månaden i form av flörtkulor i en burk eller olika typer av pärlor för att underlätta 

räkning. Man har t e x gjort egna multiplikationstabeller genom att limma fast pärlor och stenar på 

stora papper (bilaga 7). Även barnkonventionen finns illustrerad. Det finns också rena instruktioner för 

den individuella arbetsplatsen och toaletten och köket (bilaga 8). 

På två av de särskilda undervisningsgrupperna inom den vanliga skolan uppger man ha svårigheter att hitta 

former för visuellt stöd och annan tydliggörande pedagogik.  

Det är inte alltid lät att hitta visuellt stöd och bilder många gånger får eleverna själva hitta bilder och 

själva visualisera. (F)  

Även informant E uttrycker man att man har svårigheter att hitta rätt tydliggörande stöd.  

Vi måste ha tekniken och grejer som fungerar. Alla låter som om de kan och vet så mycket 

men sen…när jag pluggade matte förra året fick jag med mig en del bra. Man hör om 

minecraft dataspel t ex men det kan jag inte skryta om att jag satt mig in i och lärt mig., där 

kanske det finns möjligheter men vi hinner inte med allt. (E) 

På de vanliga skolorna har man inte riktat visuellt stöd eller tydliggörande pedagogik. Informanterna är osäkra 

på hur de rent konkret ska arbeta med visuellt stöd. De har också stora elevgrupper vilket gör att tiden för varje 

elev minskar och orosmomenten i klassen blir fler.  

Vem driver detta med bildstöd? Jag kan få; den här eleven behöver hjälp med det här och det 

här. Vad menar de och hur ska det gå till? Hur ska jag göra? Det är ok att ta fram mobilen 

och fota tavlan men ibland…vad menar de- hur ska jag göra? En bra undervisningssituation, 

inte 28 elever i klassen som vi har. (H)  

På den andra vanliga skolan arbetar man över huvud taget inte med tydliggörande pedagogik. 

 Jag har fler som sitter lite längre bort där jag ser de här ögonen, så här stora. Jag ser att den 

här eleven har inte förstått nu. Trettioen andra har förstått. Jag skulle så gärna vilja säga en 

gång till. Men nu har jag förklarat så tydligt så att de skulle bryta ihop de andra om vi 

fortsätter på samma. Det är för många med 32. Vi kan inte hinna med då. Kan inte ge det 

stödet då. (I) 
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5.2 Struktur och förändring 

Alla våra informanter talar om vikten av struktur. Denna struktur visas ofta med hjälp av dagsschema, som 

talar om hur dagen ser ut och vad den innehåller. Schemat visar när det är lektion, vilket ämne det är, när det är 

rast, lunch och när skoldagen tar slut. Schemat kan bestå av både bild och text eller enbart bild eller enbart text. 

De flesta informanter använder sig av scheman och trycker på dess betydelse. Detta gäller i alla undersökta 

skolformer. En informant från vanliga skolan, I, nämner inte scheman och informant F som arbetar i en särskild 

undervisningsgrupp är tveksam till att använda scheman.  

Varje morgon startar med instruktioner om vad barnen ska göra på smartboarden. (J) 

 Vid nya situationer hjälper det att visualisera och ha scheman. (A) 

 En av de särskilda undervisningsgrupperna i vanlig skola tänker annorlunda om att ha synliga 

scheman i klassrummet än andra informanter. Man menar att schemat riskerar att få eleverna att känna 

sig annorlunda. 

Eftersom vi har en liten grupp elever kan det bli lite töntigt att visualisera och ha ett schema 

på väggen. Vi har två personer som är med och påminner om tiden- de finns till hands. För 

vissa elever kan det vara ett problem att hitta ett stöd som inte blir för barnsligt, jag tänker på 

en elev som glidit igenom skolsystemet utan att få hjälp. Det är lätt att han känner sig 

annorlunda än de andra. (F)  

På de särskilda skolorna har man individuella scheman för dem som har behov av det men detta förekommer 

även i de särskilda undervisningsgrupperna och på två av de vanliga skolorna. På en av de särskilda skolorna 

kan eleverna ha schemat i mobilen. På flera av skolorna visar schemat även aktiviteterna på fritids. I en av de 

klasser där eleverna är inkluderade använder sig informanten av en struktur över hela dagen med schema 

bestående av bild, text och klockslag. Strukturen gäller för hela klassen, de inkluderade eleverna har även en 

personlig struktur i form av personligt schema. 

 

Vi har individuella scheman för dem som behöver det. Under en period förut så hade alla 

elever individuellt schema på sin plats det blev ett jättejobb för pedagogerna att hålla på och 

ändra hela tiden så jag testade, vi kör ett schema och är det så att det inte funkar så får vi ta 

ett individuellt schema på de eleverna. Inte en gång som det inte har funkat. Jag tror många 

gör misstaget att de överarbetar scheman och det behövs inte. (B) 

Ja, de har pärmar som de kan ta med sig. De tar sin fritidsärm och går till sin 

fritidsverksamhet. Men det blev alldeles för avvikande. De andra tyckte att ”du är dum”. De 

kände att jag vill inte att de kallar mig dum. Men varför behöver jag schemat när ingen annan 

har det? För att jag (fröken) anser att du behöver det. Titta jag har min almanacka och jag 
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skriver samma saker som du. Jag måste veta vad jag ska göra annars glömmer jag bort. Det 

gick i två månader men jag såg att eleven inte mådde bra av sitt schema. Visualisering måste 

vara ett hjälpmedel. Du ska inte skämmas över det. Så nu har han en almanacka som jag 

skriver tiderna i och så fick han en klocka. Vi skriver t ex kl14.00-15 ska du spela pingis. Så 

har vi löst det. Han skäms inte längre för sitt schema. (G)   

En av eleverna har elevassistent som följer med hela dagen på raster och allt. Men så har vi 

personliga scheman också med bilder. (J) 

Alla besökta skolor utom en vanlig skola hade personliga arbetsscheman eller checklistor för alla elever  

(bilaga 9). 

Jag har checklistor, det gillar jag. Nr 1, 2, 3, 4- så kan man kryssa av när man är klar. Eleverna 

använder checklistan och tycker den är bra. Listan blir individuell, min egen lista, det är 

tillfredställande. (H)  

På de särskilda skolorna strukturerar man dagen mer än i de särskilda undervisningsgrupperna och i vanliga 

skolan genom att i dagsschemat även visa vad som ska hända, när och med vem. Detta är ett steg i att eleverna 

ska bli självständiga. Alla informanter på de särskilda skolorna nämner arbetet mot självständighet som ett 

viktigt inslag i undervisningen. Av de andra skolformerna är det bara informant G som arbetar i särskild 

undervisningsgrupp som nämner detta. En informant i särskild undervisningsgrupp, informant E, menar att det 

räcker med den struktur som dagsschemat visar och att lektionerna inte behöver vara strukturerade. Medan en 

annan informant, F, menar att strukturen ger eleven en känsla av kontroll. 

Eleverna ska själva kunna sköta sin vardag. Eleverna ska i princip kunna sköta sin dag utan 

personal. Strukturen får inte sitta i personalen. (B) 

Det är bra för eleven att det är vi lärare som flyttar runt medan eleven har sin fasta plats. 

Eleven har sin trygghet och vet var den ska sitta i matsalen, att de litar på läraren, de vet vem 

resursen är. Vi har foton på personalen. Det är bra att läraren är tydlig och visar bilder vid 

behov. Det är mer visuellt stöd på låg. Ju självständigare de blir ju mer tar vi bort. Jag har 

hjälp av att visualisera i nästan alla situationer. Ju mer vi visualiserar ju bättre förstår 

eleverna och då blir eleverna självständigare. (C) 

Genomtänkta gruppindelningar, tydliga regler och struktur, att eleven känner att den har 

kontroll och självkänsla. (F) 

Trots struktur med schema håller sig informanterna på de särskilda skolorna inte strikt till det 

planerade schemat utan man är öppen för att vara flexibel i undervisningen och följa eleverna. 

Även de särskilda undervisningsgrupperna har dagen strukturerad med scheman som talar om 

vad som ska hända. Informant G menar att struktur är mycket viktigt och att det är skillnad på 
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struktur och rutin. Informanten följer sin mall som eleverna är informerade om och är inte 

spontan. Däremot jobbar informanten med förändringar i den strukturerade formen för att 

eleverna inom autismspektrumtillstånd behöver lära sig att leva med förändringar. 

Även erfarna pedagoger kan vara väldigt rädda att vara flexibla eftersom autistiska personer 

behöver flexibilitet. Lär känna dina elever. Många elever kan ta flexibilitet, underskatta inte 

eleverna. (D) 

Själva lektionen gås igenom på smartboarden, vad som ska hända typ 1,2,3. Sedan får eleven 

visa var han eller hon ligger på Kat –kitskalanhumörmätare så att kravnivån blir rätt. Är 

eleven inte glad eller trött kanske det bara blir en sida i matte den lektionen. (C) 

Struktur tycker jag är viktigt. Jag urskiljer vad som är struktur och vad som är rutin. För att om det 

går på rutin kan du inte göra förändringar. Och de med såna här neuropsykiatriska sjukdomar 

behöver lära sig leva med förändringar. Därför jobbar jag mycket med förändringar inom 

strukturerade former. Men först måste de lära sig strukturen. Så strukturen i undervisningen är väldigt 

viktig. Vad är det som förväntas, jag är inte spontan. (G) 

Att det sker förändringar under en lektion eller en dag hanteras hos de flesta informanterna i de särskilda 

skolorna och de särskilda undervisningsgrupperna genom att information ges med text, skrift och/eller bild och 

i vissa fall med rit-prat. Rit-prat eller seriesamtal och sociala berättelser är en uttrycksform där man i ord och 

bild i kombination ritar upp en händelse med förslag på lösningar. Detta är något flera av informanterna 

använder sig av för att förklara och förtydliga situationer som uppstår och behöver redas ut eller förklaras eller 

berätta vad som förväntas av eleven i olika och nya situationer. Flera informanter menar att rit-prat och sociala 

berättelser inte alltid passar, då kan andra sätt som att prata under en gemensam promenad fungera. En 

informant berättar att de använde en social berättelse till en elev som inte trodde sig kunna jobba vid sin 

arbetsplats. Denna berättelse hjälpte eleven att själv be om hjälp när han behövde det. 

T.ex. rit-prat passar för vissa men man kan inte alltid ha sociala berättelser. Vi promenerar 

mycket, då pratar vi. (B) 

Jag gjorde en social berättelse om det. En elev som bryter ihop men som kommer på att han 

kan vifta och be om hjälp. Det hjälpte honom att ha den berättelsen vid sin plats. Och det 

automatiserades ganska fort att han kunde be om hjälp i stället för att bryta ihop. (D) 

Lära in nya beteenden. Istället för att berätta skriver jag sociala berättelser. För att förklara 

incidenter använder jag seriesamtal. Sen har jag gradering på dagarna, så att eleverna själva 

kan gradera sin dag utifrån hur mycket de har presterat. (G) 
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En av informanterna i vanliga skolan använder sig av en struktur som inte är särskilt anpassad för elever inom 

autismspektrumtillstånd men som informanten anser är tydlig nog att gälla alla elever i skolan. Vilket innebär 

att sätta ord på och beskriva allt man gör samt att informanten är konsekvent och alltid ber eleverna att 

anteckna på lektionerna. 

Jag tror att mina elever uppfattar mig som tydlig i klassrummet. Alltså det jag vill vara. Sen 

om det är att tydliggöra lektionsplaneringen och sen förklara vad varje punkt betyder vad 

man ska göra. Om det står utvärdering på slutet att jag frågar klassen då: Vi ska göra 

utvärdering. Vad betyder egentligen utvärdering Jag tänker att det ska passa alla. Det gör det 

säkert inte men… Därför tänker jag att alla elever ska kunna ta del av det på det sättet. I min 

klass har jag ju flera med den diagnostiken. (I) 

 

5.3 När eleven lär sig som bäst  

Trygghet och lugn i skolan, ett tryggt klasrumsklimat, ser samtliga informanter som viktigt för lärandet. De 

exemplifierar vad de menar med trygghet på lite olika sätt. På de särskilda skolorna ligger fokus ofta på hur 

eleven mår. På de vanliga skolorna, J och H och två av de särskilda undervisningsgrupperna, F och E, menar 

våra informanter att fokus ligger på att eleven ska känna sig trygg med sin roll i klassrummet. 

Eleverna lär sig som bäst när de är trygga och glada, när de känner sig uppskattade och 

kompetenta. Man måste få eleverna att känna sig som stjärnor! (D) 

Barn ska känna sig sedda och lyssnade på…ibland tar det ett halvt år att bli trygg, att bli skolbarn så 

att man kan börja plugga…När eleven känner sig sedd och lyssnad på och fokus är delat då kan mötet 

ske. Och ibland tar det tid. Ibland får vi barn och de har gått flera år i vanlig skola och det har inte 

funkat och det tar tid ibland. De barnen mår inte så bra. Det tar tid innan de kan börja lära sig. De är 

rädda att inte kunna. (E) 

Arbetsklimatet är viktigt. Det ska vara lugnt. Eleven ska känna sig trygg. Känna att den kan 

och vågar ställa frågar. Inte vara rädd för utmaningar. Då tror jag att eleven tycker det är kul 

att lära sig. (J) 

Informanterna är eniga om att motivation är en framgångsfaktor för eleverna. Tre informanter, A, B och D från 

särskilda skolor, berättar att stor möda läggs på att fånga upp elevens specialintressen och lyfta in dessa som en 

motor i undervisningen. Ett annat sätt att motivera är att låta eleverna tugga tuggummi eller ta en extra paus 

och utföra en aktivitet som bryter av (informant D). Informanterna G och F från särskilda undervisningsgrupper 

påtalar vikten av förkunskap och ser det som ett sätt att motivera. En annan informant från särskild 

undervisningsgrupp, E menar att genom att få eleverna att känna att de lyckas skapas motivation. Tre av 

informanterna på de särskilda skolorna talar om vikten av att kunna motivera eleverna att vara aktiva och 

delaktiga i undervisningen.  
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Motivation är ju absolut det svåraste vi har, jag jobbar väl kanske mer som motivatör än som 

pedagog skulle jag vilja påstå. Om jag kan få en elev att förstå varför vi jobbar med ett 

material t ex så hänger de alltid på. Det är min starkaste egenskap att få med mig eleverna. 

(B) 

Eller tuggummi, det piggar upp, och många elever, en del koncentrerar sig bättre när de 

tuggar. Så då får de eleverna ta tuggummi under lektionerna när de jobbar vid bänken om de 

vill och eleverna sköter det jättebra. Att tanka energi, ge lite frukt…Det handlar om att kunna 

få folk i rätt tillstånd för att kunna ta till sig.( D)  

När man utnyttjar elevens förkunskaper och deras förmåga, har de låsningar måste man vara 

flexibel kring det. När jag får nya elever krävs det att jag jobbar undersökande för att få dem i 

en undervisningssituation, det är som ett detektivarbete, vilken lärstil passar den här eleven. 

Det kan ta år. (F) 

För eleven tror jag att det viktiga är att de känner att de lär sig saker, att de lyckas. Att varje 

lektion ger dem något. Det handlar om förväntningar. De kommer in på lektionen och kommer 

ut därifrån och känner att de har lyckats. De har lärt sig någonting och att strukturen finns så 

de inte behöver vara oroliga. (G) 

Informanterna C och G använder sig också av elevens intresse i undervisningen men en skillnad är att man 

även ser intresset som ett medel och inte bara som ett mål i sig då de arbetar med belöningssystem för att 

motivera eleverna. Dessa kan exempelvis ges i form av pauser där eleven får syssla med sitt specialintresse.  

Många elever är inte så motiverade, så vi försöker att intressera eleverna om man t ex är 

teknikintresserad kan vi se till att eleven kommer igång med teknik. Vi kan t.ex. köpa in en 

robotarm som eleven kan jobba med på pauser och raster som belöning. (C) 

Sen har jag gradering på dagarna så att eleverna själva kan gradera sin dag utifrån hur 

mycket de har presterat. Då gör vi glada gubbar eftersom vi jobbar mycket med positivt 

beteendestöd kan de växla sina glada gubbar till någonting annat som de vill. (G) 

Andra sätt att få eleven intresserad av ämnet är att använda sig av flera sinnen och olika arbetssätt, ett 

tillvägagångssätt som är vanligt på de särskilda skolorna men som också lyfts fram av de flesta informanterna. 

 

Jag hade ett sånt här hallelujamoment i går, vi jobbar med såna här NTA-lådor…då satt jag 

med två elever, de hade en dialog, de samarbetade, det var urhäftigt. Så konkret material det 

är för mig de bästa lektionerna, när man får ett samtal kring det man gör. …Jag försöker ta in 

så många sinnen som möjligt, taktilt, auditivt. (A) 
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När det gäller skolgången för autistiska barn handlar det så mycket om att nöta in saker. Det 

är viktigt att göra det mer lustfyllt för dessa barn! Man använder sig av saker som man vet att 

eleven blir nyfiken på. Det kan vara drakar och dinosaurier t.ex. Genom dem kan man ta in 

allt annat. (D) 

I vikingaberättelsen skulle elevens saga handla om en häst. Jag valde att följa eleven, om det 

hade varit en annan elev hade jag nog försökt leda in på ett annat spår. Man måste skapa en 

stämning för det vi håller på med. Väcka nyfikenhet, lockbeten. ...En annan pojke fick vi locka 

in i arbetet med hjälp av hans intresse för strider. (H) 

Flera informanter framhåller själva lektionsinnehållet i sig som en intressefaktor. Två av informanterna G från 

en särskild undervisningsgrupp i vanliga skolan och J från en vanlig skola talar om att det är viktigt att väcka 

elevens intresse för att uppnå ett bra inlärningsresultat.  Medan den tredje informanten I från vanlig skola 

menar att genom att tala om innehållet i lektionen så väcks intresset hos eleven. 

Man säger att de aldrig brukar vara intresserade av någonting men jag fortsätter ändå tills de 

börjar gilla saker. Jag tror, det är bara mitt eget resonemang, att de inte gillar det för att de 

inte kan det. Men sen när de börjar kunna lite så väcks deras intresse och de vill veta mer. (G) 

Jag brukar ha mikrolektioner där jag går på elevens lust och intresse. Det är viktigt att 

använda deras förmåga till att faktiskt kunna. De är små forskare. De måste få glänsa. Jag 

stöttar så de inte far iväg. (J) 

Jag tänker att vi talar om innehållet. Jag tänker att det är så lätt. Inte att det måste hända 

någonting. Inte att det måste vara filmklipp, det måste inte vara att man färgsatt alla 

substantiv när man går igenom grammatiken. Vi pratar om det som är viktigt. I alla fall på 

högstadiet så kan det faktiskt vara tillräckligt intressant för eleverna. (I) 

Informant H i vanliga skolan menar att det är viktigt att vid samarbetsövningar noga välja vilka som arbetar 

med varandra. Informant E i en av de särskilda undervisningsgrupperna tog upp att en bra situation att lära sig 

är att arbeta med sina kamrater i grupp eller två och två. I två klasser där elever inom autismspektrumtillstånd 

är inkluderade talar man om vikten av att ha grupper med färre elever som viktiga inslag.  

Det blir så mycket intryck och störande intryck. Mindre grupp vore bra. Vid 

samarbetsövningar ska man välja noga, slumpen får inte avgöra vilka som arbetar med 

varandra. Det är viktigt med bra personer runt omkring. Det är bra om elever som kan ta 

hänsyn är med vid grupparbete. (H) 

När man jobbar i liten grupp, när man är flera röster så att de hör varandra. Ibland går saker 

fram bättre när kompisar säger än när fröken säger. Sen är det bra att jobba två och två, att 

använda språket och uttrycka sig. (E)  
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Man skulle gärna vilja ha många längst fram och ha den där dialogen att stötta på rätt sätt. Så man 

kan motivera, de här, nära, att man kan känna eleven så att det blir ett samtal. Att eleven också kan 

känna min närvaro. Och det kan jag ju inte ge alla trettiotvå i klassrummet. Det är helt omöjligt. (I) 

5.4 Inkludering 

Eleverna som går i särskilda skolor är inte inkluderade med elever i andra skolor. Dock arbetar man med 

inkludering på andra sätt, dels inom grupperna så att alla elever är delaktiga och fungerar inom gruppen och 

man arbetar medvetet med relationsskapande genom exempelvis seriesamtal och även små teaterframträdanden 

av pedagogerna. På en särskild skola valde man att äta mellanmål på en annan plats i skolan för att på så sätt 

öka det sociala samspelet mellan eleverna.  

Vi spelade teater om hur man kan uppföra sig mot varandra i matsalen så spelade ett par 

pedagoger upp en teater och så fick eleverna hålla upp skyltar om de tyckte det var rätt eller 

fel. Eleverna har gjort filmer om hur man gör i pulkabacken och hos skolsyster. (C)  

Vi hade nästan som afternoon tea och eleverna blev lugna och började prata, nästan 

konversera. (D) 

Eleverna i informant G’s skola har idrott med elever från den övriga skolan och en elev är inkluderad 

på matematik och samhällsorienterade ämnen (SO). På de två andra särskilda undervisningsgrupperna 

har eleverna slöjd, musik och idrott med andra lärare från den vanliga skolan men med medföljande 

personal från den särskilda undervisningsgruppen, dock har de inte undervisning tillsammans med 

andra grupper från skolan. 

En av mina elever är inkluderad på matematik och so. X har jättebra kunskaper och kan 

räcka upp handen, håller sig i gruppen, inga konstigheter. Men X har fått undervisning i att 

vara i en stor grupp och X har lärt sig att lära. (G) 

Det är ett jättestort arbete både från vuxna och barn, alla. Inlärningsmässigt kan eleverna 

klara av det, men socialt finns det mycket brister. Hur gör vi med barnen som inte förstår de 

sociala koderna. Hur jobbar vi kring det? Det är inkludering på gott och ont. (G) 

På idrotten kan det vara svårt, de lär sig inte riktigt det här är en plint och så sätter man inte 

ord på saker. Sen efter lektionen vet de inte vad de har gjort. De har någon med sig som kan 

vara lite brygga. De har ju mer och mer undervisning på övriga skolan, bild, idrott och ibland 

SO men det finns ingen extra tid för diskussion med pedagogerna från övriga skolan som har 

eleverna i de ämnena. (E) 

På de två av de tre vanliga skolorna deltar elever med autismspektrumtillstånd i all förekommande 

undervisning. På två av de tre vanliga skolorna är eleverna inkluderade rumsligt och även didaktiskt men 
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pedagogerna i de vanliga klasserna upplever det som att tre av fyra elever inte är inkluderade socialt, detta 

gällde särskilt rasterna. I den vanliga skolan var rasterna något som vållade problem, vilket oroade 

informanterna.  

För X kan det vara svårt, särskilt på raster, de andra eleverna orkar inte med. De förstår inte 

varför X alltid ska stå först i ledet och vägrar flytta på sig t ex. Och X är benhård och ändrar 

sig inte. (H) 

 När vi gjorde vårt sociogram såg jag att det inte fanns någon kontakt alls. Och då tänker jag 

att den här eleven inte är inkluderad. Ja vad gör man då? Det vet vi inte. Jag vet inte. (I)  

I de särskilda undervisningsgrupperna i vanliga skolan var informanterna inte engagerade i rasterna men de tog 

inte upp rasterna som något problematiskt. På informant G’s skola med en särskild undervisningsgrupp låg inte 

rasterna parallellt med skolans övriga elevers.  

Jag kan tycka att det inte riktigt är mitt ansvar. (F) 

Leken har jag inte tagit in så mycket. (G) 

En av tre skolor uppger att man arbetar med strategier för social inkludering på fritids. I denna skola deltar 

eleverna också tillsammans med skolans övriga elever i idrott. Man är alltså även rumsligt och didaktiskt 

inkluderad under delar av skoltiden.  

De går i fyran och då är det inte den vanliga fritidsverksamheten utan det kallas för 

fritidsklubben. Det är mycket mera öppet, mer ostrukturerat, för att eleverna ska kunna 

komma och gå som de behöver. Men mina elever fortsätter med sin struktur….På måndagar 

skriver X upp hela veckan och X får välja mellan olika aktiviteter och där har vi fått in 

flexibilitet inom strukturen. Det funkar.(G) 

När det gäller hur man ser på rasten som en del av skolan skiljer sig våra informanter kraftigt åt. Vid de 

särskilda skolorna var informanterna engagerade i rastaktiviteterna man hade t.ex. visuella strategier för vem 

som skulle stå var i ledet ut på lunchrast (Observation informant B). Man hade i de särskilda skolorna tydligt 

uppstyrda valbara rastaktiviteter. Ofta presenterade visuellt på en tavla med kardborreband. 

På rasterna kan man också ha scheman 10min läser du en bok, sedan spelar du spel med en 

lärare, sedan går du ut i tio minuter. Men det ställer ju krav på oss lärare för då står ju eleven 

där, -Nu ska du spela spel. (D)  

En flicka har ett schema med en aktivitet varje rast eftersom hon har svårt att välja aktivitet. 

Planen är att hon sedan ska få välja på två aktiviteter.  (C)  
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5.5 Kompetens och handledning 

De särskilda skolorna har alla handledning, kollegiala diskussioner eller möjlighet till 

kompetensutveckling men i varierande grad. På två av skolorna finns det regelbunden handledning, 

varav en har två olika handledningar. Hos de särskilda undervisningsgrupperna har man handledning 

på G’s skola. På två av de vanliga skolorna har man inte tillgång till regelbunden handledning men 

stöd från specialpedagog finns tillgängligt. En informant säger att hon inte får någon input från skolan 

men att hon alltid kan prata med skolans specialpedagog samt med skolledningen. Informanten har 

även en kollega som hon kan rådfråga.  

Vi följer ett traineeprogram för nyanställda En specialpedagog och en beteendevetare 

kommer en gång i månaden och handleder. Vi har workshops och diskuterar på APT med 

olika teman. Vi har pedagogiska samtal i a-laget. Man får säga till om man hittar någon kurs. 

(C) 

Vi träffas varje tisdag och vi diskuterar inte bara visuellt stöd utan hur vi jobbar och varför. 

Mycket om att uppmuntra bra beteende och att utveckla bra beteende och ersätta dåliga 

beteenden. (G) 

Vi diskuterar rätt mycket med vår specialpedagog som är ansvarig för den integrerade eleven. 

Det är hon som har visat mig vad tydliggörande pedagogik är. Hon tar fram material och 

bilder som vi använder i klassrummet. (J) 

På de särskilda skolorna är en informant nöjd med den kompetensutveckling som finns på skolan, 

medan en annan uttalar att möjligheten till utbildning inte längre finns och att informanten själv söker 

kunskap via internet. Hos de särskilda undervisningsgrupperna saknar två av informanterna 

handledning och kompetensutbildning på sina arbetsplatser medan en av dem just nu går en kurs. På 

de vanliga skolorna är det ingen av informanterna som får handledning eller kompetensutveckling nu. 

Vi har det förspänt, vill jag gå på en utbildning så får jag det oavsett vad det kostar faktiskt. 

Det är inte så ofta vi önskar något men vill vi göra något så löser vi det. (B) 

När jag kom till min arbetsplats fanns det mycket möjligheter men nu känns det som om det 

har stannat av. Jag tar mycket från annat håll, från facebooknätverk, även internationellt. (D) 

Två av informanterna i den särskilda skolan har kollegiala diskussioner i sina arbetslag medan 

två informanter uttrycker att tiden för pedagogiska diskussioner på arbetsplatsen inte finns. 

Informant B säger dock samtidigt att det finns ett nätverk på orten och där kan man ge 

varandra tips och idéer. Inom de särskilda undervisningsgrupperna för man inte sådana 

diskussioner med sina kollegor. Det finns dock en önskan om att det skulle finnas samtal där 

man pratade om det konkreta pedagogiska arbetet.  
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Vi har morgonmöte varje morgon där vi diskuterar och så har vi pedagogiska samtal i 

arbetslaget. Vi har workshops och temadiskussioner på arbetslagsträffarna. Man får säga till 

om man hittar någon kurs. (C) 

Tyvärr saknar vi ofta tiden till all typ av pedagogisk diskussion. Det finns ett nätverk på orten 

där vi åker runt. Just för att göra studiebesök, ofta räcker det ju att man får se och sen gör 

man ju det till sitt. Vi lånar och bjuder på tips och idéer. (B) 

Jag önskar att det fanns mer av kollegialt utbyte. Med det konkreta pedagogiska arbetet, hur 

gör du, att man vågade. Det kan vara väldigt känsligt. (E) 

I de inkluderade klasserna uttryckte två informanter att de inte har tillräckligt mycket kunskap och de 

uttryckte en avsaknad av input i tydliggörande pedagogik från arbetsplatsen. Det förs heller inga 

diskussioner på arbetsplatsen.  

Jag vet alldeles för lite om vad dessa barn har behov av. Jag tar nog inte så mycket hänsyn till 

funktionsnedsättningen men jag märker att klassen tar hänsyn. (H) 

Med just de här eleverna? Neej! Jo, det har vi väl kanske. Vi har ju en specialpedagog här jag 

kan fråga. Det kan jag göra. Och är det så att jag hör av mig till skolledningen och säger att 

nu går det inte. Så frågar de: vad behöver du? Så det är resultatinriktat. Och det är kanske ett 

bra stöd. Även om de inte kan trolla med knäna så hörsammar man den enskilda läraren. I din 

frustration ibland. (I) 

Två av informanterna i den särskilda skolan skaffar sig kunskap och kompetens utanför arbetsplatsen och 

studerar beteendeanalys och får handledning genom utbildningen. En av informanterna har även diskussioner 

varje vecka med arbetsgruppen.  

Men sen har jag en utomstående handledare som jag arbetar med just vad gäller beteende 

eftersom jag läser beteendeanalys och vill införa det i klassen men jag behöver en person som 

kan beteendeanalys som kan vägleda mig, som kan se om vi är på rätt väg, tänker vi rätt? (G 

 

Den kunskap som två av informanterna har om tydliggörande pedagogik har de skaffat sig själva och inte fått 

från arbetsplatsen.  De har fått sig kunskap genom åren de arbetat, genom att studera och söka kunskap 

utifrån. En informant ställde sig frågande till begreppet tydliggörande pedagogik och som efter förklaring 

menar att det borde man få reda på mer om. 

Tyvärr får vi inte det. Inte riktat till vår elevgrupp. Det är tidsbrist också. Jag sökte själv till 

SPSM men jag fick inget stöd där. Jag hade velat ha mer stöd därifrån. (F) 
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Nej det är naturligtvis något som man borde titta mer på och berätta för varandra vad man 

har för vägar. Ett bekymmer är ju att bedöma eleverna. Hur ska de visa vad de kan? (E) 

5.6 Skolmiljö  

I de särskilda skolorna samt i de särskilda undervisningsgrupperna har klassrummen ett runt bord för 

gemensamma samlingar (A, B, C, D, E, F, G) I de särskilda skolorna har varje elev enskilda 

arbetsplatser åtskilda från varandra. Vid arbetsplatsen på flertalet särskilda skolor och i särskilda 

undervisningsgrupper finns individuella scheman, humörmätare (bilaga 10) samt ytterligare personlig 

visualiserad information såsom valbara rastaktiviteter, bilder på personliga förstärkare (C) samt 

visualiserade rutiner. Det finns också flera rum i anslutning till klassrummen i de särskilda skolorna 

(A, B, C, D). På rasterna i de särskilda skolorna och i ett par av de särskilda undervisningsgrupperna 

har eleverna möjlighet att vistas i de till klassrummen angränsande rummen (A, B, C, D, E, F). På de 

särskilda skolorna finns också möjlighet att sitta mer skönt och avslappnat. På en av skolorna fanns 

djupa fåtöljer att sjunka ned i (C) på informant B:s skola har eleverna möjlighet att växla 

arbetsställning i olika soffor och kuddhörn att sitta i för läsning även under lektionens gång (B). På de 

särskilda skolorna har man en ganska avskalad miljö utan klara färger och brokiga tyger. Det finns fler 

belysningskällor och möjlighet till dämpad belysning (A, B, C, D). Undervisningsmaterialet är 

mestadels instoppat i hyllor och skåp.  En av informanterna på en särskild skola (A) startar dagen med 

att eleverna samlas på golvet i en liten ring sittandes på varsin puff.  Dagens schema gås igenom på 

tavlan. Eleverna har egna bord vända från varandra mot väggen (A). Informant B använder sig av 

musik under lektionen. Musik enligt Mozartmetoden som återspeglar kroppens hjärtslag. Även 

informant C har ett bord i mitten av klassrummet med möjlighet till samlingar. En del elever har 

hörselkåpor. Det finns bilder uppsatta vid arbetsplatsen på hur lektionen ska avslutas, var pennor och 

arbetspapper ska läggas och att man ska dra in stolen (bilaga 10). Det finns rastschema med valbara 

aktiviteter på väggen. Även hos informant D har man gemensamma samlingar kring ett bord i mitten 

av klassrummet. På elevens plats arbetsplatsen finns ett personligt schema. Hos en av informanterna, 

G på en av de särskilda undervisningsgrupperna har eleverna också egna avskärmade arbetsplatser. 

Samtliga elever har individuella scheman, arbetsscheman och humörmätare vid sina platser. Även hos 

en av de informanter som har elever inkluderade i klassen har eleverna sina arbetsplatser placerade 

längs väggen med skärmar. De har scheman uppsatta vid sin bänk (J).  I två av de vanliga skolorna 

sitter eleverna vid vanliga bänkar utan personliga scheman eller andra visuella hjälpmedel. En av 

eleverna har klasschemat fasttejpat på sin bänk. I den vanliga skolan finns ingen möjlighet att gå 

undan utan man är hänvisad till det stora klassrummet under lektionstid. På rasterna uppehåller sig 

eleverna i korridoren eller på skolgården (I, H). En av de vanliga skolorna byter klassrum vid olika 

lektioner. Whiteboard eller smartboard används för att gå igenom dagens lektion (A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J). På en av skolorna hänger gardiner längs med fönstret, gardinernas mönster är brokigt och 
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färgglatt. Mycket av lektionsmaterialet ligger framme i klassrummet då det är sparsamt med hyllor 

(H). 

5.7 Resultatsammanfattning 

I särskilda skolor finns ett rikt utbud av visuella hjälpmedel och annan tydliggörande pedagogik som 

ljud och beröring för att underlätta lärande för eleverna. Man kan således välja ett hjälpmedel som man 

bedömer passar i en given undervisningssituation. Vid intervjuerna med specialenheterna framkommer 

att de har väsentligt färre visuella hjälpmedel, mestadels datorprogram och smartboard. I den vanliga 

skolan kunde vi inte upptäcka att de använde några specifika hjälpmedel. I flera av de vanliga skolorna 

tog informanterna ingen särskild hänsyn till eleverna med autismspektrumtillstånd utan 

undervisningen pågick som vanligt. I en av de vanliga skolorna hade informanten anpassat 

undervisningen för den inkluderade eleven och tänkte att den strukturen även var till gagn för resten av 

klassen. Alla informanter använder sig av scheman. I särskilda skolor är scheman utförligare, 

innehåller mer information och fler färger och bilder för att markera olika aktiviteter. I särskilda skolor 

och i viss mån i särskilda undervisningsgrupper använder man också schemat för att tydliggöra 

förändringar under dagen. De flesta skolor hade individuella arbetsscheman eller checklistor i någon 

form. I de vanliga skolorna visualiserade man inte tiden med några särskilda hjälpmedel. Pedagogiska 

verktyg som används i undervisningen av flera informanter är rit-prat, seriesamtal och sociala 

berättelser. Dessa verktyg används för att lösa aktuella konflikter men också för att träna eleverna på 

förändringar.  

Samtliga informanter betonar vikten av att eleverna känner trygghet i skolmiljön och mår bra. 

Informanterna betonar en tydlig struktur i miljön och i själva lärsituationen som förutsättningar för 

detta. Andra saker som påverkar skolgången framhåller informanterna, är elevens dagsform och 

intresse för ämnet. Flera av de särskilda skolorna och en särskild undervisningsgrupp har olika typer 

av humörmätare. En särskild skola trycker på användandet av denna medan flera av de andra särskilda 

skolorna har humörmätare men fokuserar på att i samtalet känna av elevens sinnesstämning. Även i 

särskilda undervisningsgrupper lyfter man fram vikten av att möta elevens sinnesstämning och 

kravnivå. Detta förhållningssätt uttalar inte de vanliga skolorna lika tydligt.  

Eleverna på särskilda skolor inkluderas inte med andra elever. Elever i särskilda undervisningsgrupper 

inkluderas i liten utsträckning. På särskilda skolor arbetar man mycket med olika strategier för att alla 

elever ska vara delaktiga på den egna skolan. På de två vanliga skolorna är eleverna helt rumsligt och 

didaktisk inkluderade men pedagogerna ser svårigheter när det kommer till den sociala inkluderingen. 

De flesta särskilda skolor har regelbunden handledning samt kompetensutveckling. Det ser olika ut på 

skolorna hur mycket det finns av detta stöd. I de särskilda undervisningsgrupperna och i de vanliga 
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skolorna ser det olika ut men de flesta uppger att de saknar kunskap, kompetensutveckling och 

diskussioner på arbetsplatsen angående arbetssätt kring dessa elever.  

I särskilda skolor och även i särskilda undervisningsgrupper har det gjorts anpassningar i den fysiska 

skolmiljön för att göra lärmiljön så bra som möjligt för elever inom autismspektrumtillstånd. Det finns 

gemensamma samlingsbord och eleverna har egna arbetsplatser som är avskärmade för att de ska 

kunna arbeta ostört. Detta gäller även för en av de skolor som har elever inkluderade i klassen. I de 

andra inkluderade klasserna sitter eleverna i vanlig klassrumsmiljö vid vanliga bord utan möjlighet till 

avskärmning och eleverna får anpassa sig efter den vanliga skolmiljön utan miljömässiga adapteringar. 

I särskilda skolor och särskilda undervisningsgrupper har man även försökt göra miljön lugn och 

avskalad med möjlighet att dra sig undan till enskilt rum. Denna möjlighet finns inte hos någon av de 

vanliga skolorna. 

 

6. Analys 

Vi har genomfört en undersökning med en kvalitativ ansats där datainsamlingsmetoden har varit 

halvstrukturerade tematiska intervjuer i enlighet med Kvale och Brinkman (2009). Vi har sedan 

strukturerat och analyserat vårt material och sökt efter meningsbärande teman i vårt intervjumaterial 

som helhet (Fejes & Thornberg 2012). Vi ville i vår studie undersöka hur pedagoger arbetar med 

elever inom autismspektrumtillstånd och deras lärande samt hur man stimulerar denna elevgrupp och 

tar till vara elevernas möjligheter i tre olika skolformer: särskilda skolor, särskilda 

undervisningsgrupper i vanlig skola samt i vanlig skola där elever inom autismspektrumtillstånd är 

inkluderade. Utifrån våra frågeställningar ämnar vi analysera våra resultat. 

6.1 Pedagogiska verktyg som används i särskilda skolor, särskilda undervisningsgrupper i 

vanliga skolan och vanliga skolan. 

Det stora flertalet av våra informanter ger uttryck för att de söker efter elevernas speciella intressen 

och på olika sätt försöker utnyttja elevens lust i lärandet. Genom att utnyttja elevens proximala 

utvecklingszon (Vygotskij, 1934/2010) och ta reda på vilket mentalt, kunskapsmässigt och 

känslomässigt tillstånd eleven befinner sig i ökar möjligheten till lärande. Det är en bra utgångspunkt 

att använda sig av elevens särintressen som en utgångspunkt för samarbete och motivation snarare än 

att försöka motverka dessa (Jordan och Powell, 1995). Våra informanter trycker också på att mötet 

med eleven är själva förutsättningen för en lyckad undervisning. Fägerblad (2011) understryker att en 

god pedagogisk förmåga är avgörande för framgång hos denna elevgrupp eftersom många elever inom 

autismspektrumtillstånd inte har tillgång till en inre reglering av planering och urskiljning. Här är 
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pedagogens kunskaper om funktionsnedsättningen och förmågan att möta eleverna av största vikt för 

att nå framgång. Flera av våra informanter uttrycker dock en osäkerhet om vilka visuella hjälpmedel 

och vilken tydliggörande pedagogik som står till buds och hur man använder sig av dessa hjälpmedel. 

Vygotskij (1934/2010) menar att vara människa innebär att vi ingår i ett sociokulturellt sammanhang 

där vi använder oss av olika hjälpmedel och artefakter. Vi medierar omvärlden med artefakter oavsett 

vem vi är. Detta gäller också undervisningen. För elever inom autismspektrumtillstånd kan rätt 

anpassad artefakt t.o.m. vara lika viktig som hjälpmedel för andra typer av funktionsnedsättningar. För 

dessa elever kan sådana artefakter vara avgörande för en framgångsrik skolgång. Artefakter kan 

utgöras av intellektuella verktyg såsom språket. Artefakter är även olika konkreta verktyg såsom 

miniräknare och kalendrar (Säljö, 2000) eller kartor och klockor (Meaden et al, 2011). Dessa är 

exempel på visuella verktyg som har utvecklats i vår sociokulturella miljö. Det är också tydligt att de 

informanter som har en större kännedom om visuellt stöd och tydliggörande pedagogik uttrycker en 

större tillit till den egna förmågan att nå elevgruppen i fråga. För elever inom autismspektrumtillstånd 

är det viktigt med kognitivt stöd som hjälp för att förutsäga händelser och skeenden. Detta är ett viktigt 

stöd för att kunna urskilja sammanhang, socialt samspel och kommunikation (Fägerblad, 2011). 

Visualisering av tid är viktig för elever inom autismspektrumtillstånd eftersom elever inom 

autismspektrumtillstånd har svårt att förstå tid och innebörden av början och slut. Om det t.ex. är 

utflykt på schemat kan de undra om de kommer att komma hem från utflykten igen om detta inte står 

på schemat (Wing, 2012). Genom att visa vad som ska ske med text och bild kan man förklara för 

eleven vad som förväntas i den nya situationen (Meadan, Ostrosky, Tripett, Michina & Fettig, 2011). 

Även illustrationer av tid i form av t.ex. time-timer eller timstock är en värdefull hjälp när dessa elever 

ska planera sin tid. Visuella verktyg kan se olika ut och vara till hjälp i olika situationer (Meaden et al, 

2011).  

6.2 Pedagogernas kunskap att forma en relevant undervisning som stimulerar till lärande för 

elever med autismspektrumtillstånd. 

Ingen av skolformerna inkluderar elever inom autismspektrumtillstånd fullt ut. Här är det viktigt att 

fråga sig om skolan företräder ett toleransperspektiv där vi ska känna empati för elever inom 

autismspektrumtillstånd eller om skolan förmår inta en normkritisk hållning där delaktighet ses som en 

del i ett självklart värdegrundsarbete (Skolverket, 2009). Flera informanter från den vanliga skolan tar 

också upp den sociala inkluderingen som en svårighet. För att skapa ett gynnsamt skolklimat för dessa 

elever är det av stor betydelse med en skolledning som förstår att autismspecifik kompetens är en 

viktig framgångsfaktor för dessa elever (Gillberg & Peeters, 2006). Man kan fråga sig på vilket sätt 

skolan skapar ett gynnsamt klimat om eleverna inte är inkluderade på raster och inte har någonstans att 

gå undan när intrycken blir för många. Skolverket (2009) framhåller att raster och fri tid ofta är 

mycket stressande för dessa elever eftersom rastaktiviteter ställer högre krav på elevernas förståelse av 
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socialt samspel. För att även elever inom autismspektrumtillstånd ska kunna använda rasten till vila 

och återhämtning behöver rasterna organiseras på ett sätt som passar dessa elever. Elever inom 

autismspektrumtillstånd behöver anpassningar i sin undervisningsmiljö eftersom de har en annorlunda 

perceptuell och kognitiv utveckling. Många av dessa elever upplever skolan som en stressande miljö 

därför är det också viktigt att studera skolmiljön utifrån detta och skapa platser för avkoppling i skolan 

(Skolverket, 2009).  Flera av våra informanter i den vanliga skolan ger uttryck för att skolmiljön utgör 

en svårighet för dessa elever. I särskilda skolor och i viss utsträckning i särskilda 

undervisningsgrupper har man anpassat den fysiska skolmiljön för att underlätta för elever inom 

autismspektrumtillstånd. Genom att inta ett relationellt perspektiv och se hur elev och miljö samspelar 

finns möjlighet att organisera lärmiljön så att den på så sätt underlättar inlärning, trivsel och trygghet 

för eleven (Ingestad, 2006). När det gäller själva skolmiljön blir det tydligt att särskilt den vanliga 

skolan har svårt att anpassa denna på ett sätt som också gagnar elever inom autismspektrumtillstånd.  

Informanterna i särskilda skolor uttryckte en trygghet med hur de skulle möta sina elever både i 

undervisningen och under skoldagens övriga delar. Hos informanterna från övriga skolformer var man 

ofta inte lika involverad i hela skoldagen. Det fanns också på sina håll en större osäkerhet i hur man 

möter elever inom autismspektrumtillstånd generellt. Det är av stor betydelse att pedagogerna har 

kompetens och mognad att möta elever med funktionsnedsättningar som kan yttra sig i t.ex. 

utmanande beteenden (Fägerblad, 2011). Problemskapande beteende har sin grund i att kraven som 

ställs i en viss situation är för höga och svåra att leva upp till. Typiska sådana krav som är svåra att 

klara av är förmåga att kommunicera och att förstå sammanhang (Hejlskov, 2009). Detta blir ofta 

tydligt i skolans värld där eleven måste kunna kommunicera och förutsätts klara av att förstå och 

relatera till komplexa sammanhang. Gerland (2010) talar om sociala berättelser och rit-prat som vägar 

till en förbättrad och förtydligad kommunikation för elever inom autismspektrumtillstånd. Personal i 

skolan behöver ha en utökad kunskap om elever med autismspektrumtillstånd och kompetens att möta 

de svårigheter, inte minst sociala, som är typiska för skolans verksamhet (Skolverket, 2009). 

Det går hos flera av informanterna att urskilja influenser och spår av olika typer av psykologiska 

förhållningssätt till autismspektrumtillstånd. Hos flera informanter finns spår av behavioristiskt 

förhållningsätt i undervisningen. Eftersom elever inom autismspektrumtillstånd fungerar väldigt olika 

vad gäller lärande är det svårt att utarbeta någon typisk undervisningspraxis och som en följd där av 

existerar det många olika synsätt sida vid sida (Tutt et al. 2007). I vår undersökning ser vi också att de 

flesta informanterna plockar upp undervisningsmetoder och hjälpmedel från vitt skilda håll. Vi ser 

även att flera av våra informanter använder sig av belöningssystem för att motivera eleverna till 

lärande. Detta är också ett av de vanligaste förhållningssätten till elever inom autismspektrumtillstånd 

(Tutt et al., 2007). Det går i vår undersökning att se tendenser till ett statiskt synsätt vad gäller 

användandet av belöningssystem. Hejlskov (2009) menar att man kan se på belöningar som om en typ 
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av mutor eller lön. Eftersom vissa saker är svåra att klara av för elever med autismspektrumtillstånd så 

ska det vara värt mödan för dem att utföra uppgiften. Mutan blir då ett sätt att tydliggöra värdet av 

handlingen menar Hejlskov. Gerland (2010) menar å sin sida att det finns svårigheter med att fasa ut 

belöningssystem, man bygger in en bundenhet vid belöningar för att kunna prestera. Då blir det svårt 

att uppleva andra typer av tillfredställelser med att lyckas med en uppgift. Det finns alla möjligheter att 

ge eleven tydlighet, inflytande och ett tydligt syfte med uppgifter utan att använda belöning menar 

Gerland (2010). Odom et al (2010) skiljer på riktade individuella insatser som lärare kan använda sig 

av för att nå vissa undervisningsmål och övergripande behandlingsmodeller såsom Lövåsmetoden. I 

våra intervjuer ser vi prov på båda synsätten hos informanterna och även en sammanblandning dem 

emellan. Skolverket (2009) beskriver också att det finns en stor variation av undervisningsalternativ 

och stöd för dessa elever som tillsammans utgör ett brokigt fält. Detta fält, (eller kanske djungel?), kan 

vara svårt inte minst för pedagogerna att orientera sig i. Både pedagogerna i vanliga skolan och 

pedagogerna i de särskilda undervisningsgrupperna ger uttryck för en sådan osäkerhet. Man vet ofta 

inte vilken kunskap som finns att tillgå eller hur man använder sig av den i sin undervisning. 

Fägerblad (2011) menar att det är en utmaning för den enskilda läraren i vanlig klass att också 

tillgodose de behov elever inom autismspektrumtillstånd har. Här är ett flexibelt förhållningssätt som 

tar hänsyn till dessa elevers särskilda begåvning, uthållighet och annorlunda tänkande nyckeln till 

utveckling. Fägerblad (2011) understryker vidare att det är rektors ansvar att en sådan undervisning 

kommer till stånd. Vygotskij menar att pedagogen ska kunna motivera eleverna genom att göra ämnet 

tillräckligt attraktivt och lockande (Lindqvist, 2009). På många av våra besökta skolor trycker 

informanterna också på vikten av att locka eleverna på olika sätt, t.ex. genom att agera som motivatör, 

att använda magin med it eller genom att få eleverna att känna sig som stjärnor. 

 

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion  

Vi ser en skillnad i hur man ser på visuellt stöd och tydliggörande pedagogik i de undersökta 

skolformerna. I de särskilda skolorna har man en palett av olika typer av hjälpmedel att ta till. I 

särskilda undervisningsgrupper använder man sig av färre hjälpmedel än i de särskilda skolorna och i 

den vanliga skolan är hjälpmedelsutbudet mycket begränsat hos de flesta informanterna. 

Informanterna i vanliga skolan och i de särskilda undervisningsgrupperna uttrycker en osäkerhet med 

vad begreppet visuellt stöd innebär och hur man använder sig av tydliggörande pedagogik i 

undervisningen. Elever inom autismspektrumtillstånd kan behöva andra och fler artefakter för att 

förstå och klara undervisningen. Det spelar stor roll vilken kompetens och kunskap pedagogen har om 

olika inlärningsstilar hos elever inom autismspektrumtillstånd (Gillberg & Peeters, 2006). På en 
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särskild undervisningsgrupp använder informanten tydliggörande pedagogik som en självklar del i 

undervisningen. Denna särskilda undervisningsgrupp hade stort stöd av skolans specialpedagog i 

utformningen av undervisningen. Här uttryckte informanten störst trygghet med att man bedrev en 

tillfredställande tydliggörande undervisning för eleverna inom autismspektrumtillstånd.  

Delaktighet och utnyttjande av artefakter är viktiga inslag i det sociokulturella perspektivet. Artefakter 

utvecklas och förnyas beroende av den tid och kultur vi lever i. Om man som pedagog blir insatt i 

detta tankesätt och får möjlighet till utbildning om visuella hjälpmedel och tydliggörande pedagogik 

borde det bli lättare och mer förståeligt vad dessa hjälpmedel kan betyda för elever inom 

autismspektrumtillstånd och i och med det torde det bli mer angeläget att skaffa den typen av 

artefakter och kunskap. Det är fortfarande av allra största vikt att se varje elev som unik. Genom att 

skapa relationer och se hur eleverna samspelar med miljön kan pedagogen få syn på vilka olika 

lärstrategier som fungerar för den enskilda eleven.  

Gemensamt för de särskilda undervisningsgrupperna och de vanliga skolorna är att våra informanter 

lyfter brist på handledning och kunskap som ett problem. Dessa informanter uttrycker också en önskan 

att få mer tid och möjlighet att förvärva ytterligare kunskap om undervisningsstrategier kring denna 

elevgrupp. Detta kontrasterar mot de särskilda skolorna där kompetensutveckling är något som man 

alltså inte alls efterfrågar utan tvärt om anser att man får tillgodosett. Man har på flera av de särskilda 

skolorna även regelbunden handledning av specialpedagog, psykolog och i ett fall från personal från 

BanyanCenter, (en del av Psykologpartners AB) som är specialiserade på att arbeta med 

beteendeträning hos barn med autismspektrumdiagnoser. Detta tyder på en medvetenhet hos de 

särskilda skolorna om vikten av förkunskap och förståelse om autismspektrumtillstånd hos lärarna för 

att kunna gör en anpassning av undervisningen (Fitipaldi-Wert & Mowlling, 2014). På de skolor som 

uttalar att de har en utarbetad strategi för elever inom autismspektrumtillstånd upplever också 

pedagogerna att de får stöd i sin undervisning. Alla informanter i de besökta särskilda skolorna har 

utbyten i olika nätverk, det kan vara i arbetslaget eller i lokala nätverk på orten eller genom nätverk på 

internet. Det som är slående i vår undersökning är att man både inom de särskilda grupperna och inom 

den vanliga skolan säger sig stå utan sådana kontakter. Detta ger vid handen att pedagogerna i den 

vanliga skolan såväl som på de särskilda grupperna blir mer isolerade. Således blir den enskilde 

pedagogen mer utlämnad till sin egen förmåga att skapa en god undervisningssituation för elever inom 

autismspektrumtillstånd.  

Att elevens välmående är en framgångsfaktor i undervisningen framhålls av alla våra informanter. 

Förutsättningarna för detta är en bra och tydlig struktur i miljön och i själva lärsituationen menar man. 

Nästan alla informanter lyfter fram elevens intressen som en väg till delaktighet i skolarbetet. Man 

lyfter upp ett iakttaget teknikintresse, tar in intresset för drakar och dinosaurier eller vulkaner, man 

låter eleven uppleva vikingatiden genom en hästs ögon, allt för att ta tillvara elevens motivation och 
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delaktighet i lärsituationen. Elevens dagsform är viktig att ta hänsyn till menar informanterna på de 

särskilda skolorna. För att säkerställa att man inte ställde överkrav på eleverna använde flera särskilda 

skolor och en särskild undervisningsgrupp humörmätare men man använde också samtalet för att 

känna av elevens sinnesstämning. På de vanliga skolorna och var detta att ställa lagom höga krav på 

eleven ingenting som informanterna tog upp. Hejlskov (2009) visar på att utrymmet för vad eleven 

klarar kan öka och minska beroende på elevens dagsform. Därför är det viktigt att kunna anpassa 

kravnivåerna efter elevens förmåga.  

Sammantaget har alltså eleverna på de särskilda skolorna och eleverna i de särskilda grupperna liten 

eller ingen möjlighet till kontakt med elever utanför gruppen och är således inte inkluderade med 

andra elever. Däremot arbetar man inom de särskilda skolorna med flertalet åtgärder så att eleverna 

ska vara inkluderade socialt och didaktiskt inom gruppen och den egna skolan. Man tränar också för 

en framtida inkludering t.ex. genom olika former av rollspel och andra strategier. I de särskilda 

undervisningsgrupperna uppger man inte att man arbetar med inkludering rumsligt eller socialt i 

särskilt hög grad även om man där har en faktisk, fysisk möjlighet till inkludering. På de vanliga 

skolorna uppger pedagogerna att den didaktiska inkluderingen fungerar bra eller t.o.m. mycket bra 

men att det är svårare när det kommer till den sociala inkluderingen. I de särskilda 

undervisningsgrupperna är inte informanterna delaktiga i rastaktiviteterna, vilket kontrasterar mot 

specialskolorna där man arbetar mycket medvetet med rasten och ser denna som en del i skoldagen då 

olika förmågor tränas. 

Har vi i dag en skola för alla, en skola som också inkluderar elever inom autismspektrumtillstånd? 

Falkmer (2013) visar på att begreppet en skola för alla hänger samman med hur vi i dag ser på 

funktionsnedsättning som en fråga inte bara på individnivå utan också satt i ett större sammanhang där 

individen samverkar med sin omgivning. Att man har ändrat terminologin från integrering till 

inkludering är en naturlig följd av detta menar hon då hinder även kan skapas av krav i sociala 

kontexter (Falkmer 2013). I dag är det fler elever än någonsin som får en autismdiagnos och man har 

gått från att som tidigare se autism som ett sällsynt tillstånd, förknippat med mental 

utvecklingsstörning, till att betrakta autism som ett bredare spektrum som innefattar högfungerande 

elever (Safran 2008). Safran menar vidare att det är dessa elever som måste identifieras för framtida 

specialpedagogiska resurser (Safran 2008). ”De neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är i 

skolsammanhang av en särskild betydelse då de ofta karaktäriseras av begränsningar i det sociala 

samspelet, vilket samtidigt kan ses både som aspekter av utbildningsmål och som medel för utveckling 

och måluppfyllelse.” (Skolverket, s. 13, 2009) Samtidigt ställer Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011) stora krav på att eleven ska kunna tolka och analysera 

information samt reflektera över sin egen arbetsprocess. Dessa krav förutsätter att eleven har en 

förmåga till att resonera och handla självständigt. Skolans mål och betygskriterierna förutsätter i dag 
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en metakognition som kan vara svår att nå för elever och särskilt för elever inom 

autismspektrumtillstånd eftersom dessa barn har svårt att förstå denna typ av meningsskapande 

sammanhang (Hejlskov, 2009). Genom att skolan inte tar hänsyn till dessa elevers specifika behov 

riskerar man helt enkelt att ställa elever med autismspektrumtillstånd utanför. De blir ställda utanför i 

den meningen att vi inte ger elever inom autismspektrumtillstånd möjlighet att klara av de krav skolan 

i dag ställer för att de ska uppnå ett godkänt betyg. Genom att i stället bygga vidare på dessa elevers 

förmågor och ta hänsyn till deras behov kan vi skapa en skola för alla.  

Vad gäller skolmiljön så har man på de särskilda skolorna anpassat denna efter elevernas behov. Det 

finns sköna fåtöljer, kuddhörnor m.m. för att eleven ska kunna växla arbetsställning och på så vis 

behålla koncentrationen. En sådan miljö ger även eleven möjlighet att gå undan. På de vanliga 

skolorna erbjöds inte den möjligheten. En av våra informanter beskrev miljön som mycket stressande 

för eleverna inom autismspektrumtillstånd med klassrumsförflyttningar mellan lektioner i trånga 

korridorer med många elever. På de särskilda skolorna tog ingen av informanterna upp miljön som ett 

problem. De besökta särskilda undervisningsgrupperna är även de mindre och lugnare till sin karaktär. 

I den vanliga skolan upplever en informant raster som ett problem för elever med 

autismspektrumtillstånd. Det finns inga enkla vägar att hantera detta men rollspel, diskussioner och 

litteratur och gruppstärkande och positiv uppmärksamhet kan vara vägar mot ett bättre socialt klimat 

(Thornberg, 2013). Särskilt raster är, genom sin ostrukturerade karaktär stressande för elever inom 

autismspektrumtillstånd. Om eleverna vistas ute måste de skyddas från att bli mobbade av andra elever 

(Wing 2012). De vanliga skolorna har rastvakter på skolgårdarna men de finns oftast där för alla barn, 

inte som ett stöd för elever med autismspektrumtillstånd. Rastvakten har vidare ett stort område att 

röra sig över och det är inte säkert att rastvakten är någon lärare som har en relation med just dessa 

elever. I de särskilda undervisningsgrupperna ser inte informanterna sig delaktiga i rastaktiviteterna 

utan överlåter dessa på annan skolpersonal, något som kontrasterar mot de särskilda skolor där 

informanterna arbetar mycket medvetet med rasten och ser denna som en del i skoldagen då olika 

förmågor tränas.  

 

 

7.2 Metoddiskussion   

Vi använde oss av en kvalitativ analysmetod där vi utgått från Kvales analysmodell (Fejes & 

Thornberg 2012). Vi anser att det har varit ett bra sätt att fånga upp vad informanterna säger i 

intervjuerna. Genom att ha materialet inspelat och transkriberat har det varit möjligt att metodiskt 

bearbeta materialet och därmed söka efter likheter och skillnader för att komma fram till ett antal 
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teman som skapat en sammanhängande bild av informanternas berättelser. Därefter har vi tolkat 

materialet genom att söka mönster och teman och skapat ett teoretiskt resonemang kring detta (Fejes 

& Thornberg, 2012). 

I intervjuerna valde vi att använda oss av en intervjuguide där vi hade förberett öppna frågor i teman 

utifrån vår frågeställning (Kvale, 2009). I vår intervjuguide hade vi en sista fråga; ¨Hur anser du att 

elever inom autismspektrumtillstånd är inkluderade i skolan, rumsligt, socialt och didaktiskt?¨ Vi 

ställde den frågan endast till informanterna i de särskilda undervisningsgrupperna och till de 

informanter som hade elever inkluderade i vanlig klass då vi inte ansåg frågan relevant för 

informanterna i särskilda skolor där inkludering inte var aktuell. När vi ser på vårt material så skulle 

den frågan ha varit intressant att få del av även från de särskilda skolorna. Den fotografiska 

dokumentationen har varit till hjälp i analysen då vi haft bilder som förstärkt informanternas 

berättelser om visuella hjälpmedel i klassrummet.  

Ett problem som uppstod i vår undersökning var svårigheten att få till stånd intervjuer och 

klassrumsbesök. Vi skickade ut många förfrågningar och även påminnelser som inte resulterade i 

några svar. Vi förstår att man som pedagog i skolan är pressad och att medverka i en undersökning blir 

då ytterligare ett åtagande som man kanske inte ens hinner ta ställning till. Vi hade alltså inte flera 

informanter att välja mellan, utan vi fick ta dem som erbjöd sig att medverka. Det kan vara så att de 

som valde att inte delta hade en annan kunskap och arbetssätt än de informanter vi intervjuade. Från de 

särskilda undervisningsgrupperna i vanliga skolan var det flera informanter som inte hade möjlighet 

att låta oss besöka klassrummet som en följd av tidsbrist eller av omsorg för elevgruppen. Med ett 

större urval av informanter hade vi möjligen valt bort dessa informanter för att i stället välja 

informanter från särskilda undervisningsgrupper där man var villig att medverka i undersökningens 

alla delar för att få möjlighet till en säkrare jämförelse grupperna emellan. 

 

7.3 Framtida forskning 

Det finns mycket kunskap om autismspektrumtillstånd idag och det framkommer ständigt nya 

forskningsrön. En framgångsfaktor för elever inom autismspektrumtillstånd är en god undervisning 

där pedagogen har kunskap att möta eleverna. Det vore därför önskvärt att det fanns mer kunskap 

kring visuellt stöd och tydliggörande pedagogik och andra goda undervisningsstrategier kring denna 

elevgrupp. I specialenheterna och i de vanliga klasserna ger man uttryck för en osäkerhet kring hur 

undervisningen för denna elevgrupp ska utformas inte minst vad gäller visuellts stöd och 

tydliggörande pedagogik. Det råder en osäkerhet hos pedagogerna om vem som har det 

organisatoriska ansvaret för att en sådan undervisning kommer till stånd och genomförs. Därför menar 

vi att ett framtida forskningsområde som skulle vara intressant och angeläget är vilken roll skolledare 
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spelar på organisationsnivå för att uppnå ett systematiskt kvalitetsarbete kring undervisningsstrategier 

för elever inom autismspektrumtillstånd. 
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bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

 

Pedagogens perspektiv 

 

Vad innebär visuell pedagogik för dig?  

 

Hur ser en bra undervisningssituation ut för dig? 

 

Hur arbetar du med att väcka elevens intresse? Hur fångar du upp ett väckt intresse? 

 

 

Beskriv en skolsituation, undervisningssituation eller annan skolsituation, där du har hjälp av att 

visualisera. 

 

Hur planerar och utformar du undervisningen för elever med autismspektrumtillstånd?  

 

Berätta om hur du tydliggör undervisningen på dina lektioner.  

 

Hur visualiserar du stoffet i din undervisning?  

 

Hur visualiseras rasterna, fritidsaktiviteter, lunchen, gymnastiken, musik och bild, utflykter etc? 

 

Beskriv en skolsituation, undervisningssituation eller annan skolsituation, där du har hjälp av att 

visualisera. 

 

Finns det andra sätt att tydliggöra som du använder dig av förutom visuellt stöd? 
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Upplever du att det finns hinder för visualisering i din undervisning? Iså fall vilka? 

 

Upplever du att det finns hinder i skolsituationer i övrigt, raster, lunch, fritidsverksamhet etc?  

I så fall vilka? 

 

Hur har ni diskuterat kring visuellt stöd på din arbetsplats, hur väljer ni bland den flora av visuellt 

stöd som finns (bilder, datorstöd, appar etc)?  

 

Finns det en risk att man genom att lägga fokus på det visuella stödet kan fokusera på fel saker? 

 

 

Kompetensutveckling 

 

Har du fått input i tydliggörande pedagogik på din arbetsplats?  

 

Har du fått input kring tydliggörande pedagogik från annat håll? 

 

Diskuterar man visuellt/stöd tydliggörande pedagogik på din arbetsplats? 

Elevens perspektiv 

 

Frågor till alla informanter;  

 

Hur ser en bra undervisningssituation ut för eleven? 

 

När och hur anser du att din elev/dina elever bäst tillgodogör sig undervisningen? 

 

Finns det situationer där det visuella stödet blir den motsatta effekten för eleven/eleverna än vad 

som var tänkt?  

 

Fråga till pedagoger som undervisar elever i vanliga klasser; 
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Hur anser du att elever inom autismspektrumtillstånd är inkluderade i skolan, rumsligt, socialt och 

didaktiskt? 
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      bilaga 2 

 

 

Missivbrev              Stockholm 10/3 20015 

 

Hej! 

 

Monica Rosell och Eva Sievertsson heter vi som skickar detta brev till dig. 

Vi läser nu vår sista termin på Specialpedagogprogrammet på Mälardalens högskola i Västerås. Under 

vårterminen kommer vi att genomföra en intervjustudie som ligger till grund för ett självständigt 

arbete, en magisteruppsats. Monica är bildlärare för år 1- gymnasiet och Eva är grundskolelärare år 1-

7, Svenska och So. Avsikten med vår studie är att ta reda på mer om vilka olika pedagogiska verktyg 

som finns för elever med autismspektrumtillstånd och hur dessa används i skolan.  

 

Vi har själva flera års erfarenhet av elever med autismspektrumtillstånd både inom yrket och privat. 

Därför har vi valt att skriva en uppsats där vi undersöker vilka möjligheter det finns för denna grupp 

av elever att kunna tillgodogöra sig skolkunskap samt hur den pedagogiska strukturella miljön kan 

hjälpa eleverna att utveckla sina starka sidor för att kunna fungera i det sociala samspelet i skolan.  

När man ser på den forskning som bedrivs inom området för elever med särskilda behov finns en 

fokusering på vilka bristerna är hos elever och miljön. Vi vill i vårt skrivande i stället titta på de 

möjligheter som finns i samarbetet mellan individ och miljö för att skapa en skola för alla.  

 

Vi vill gärna komma till din skola för att göra en intervju där vi fokuserar på hur pedagogerna arbetar 

med olika pedagogiska verktyg i klassrummet med fokus på visuellt stöd. Vi tänker oss att främst titta 

på hur man arbetar med de teoretiska ämnena. Vi har inga planer på att intervjua elever utan bara 

pedagoger som undervisar en eller flera elever med autismspektrumtillstånd. Intervjun tar ca 50 

minuter. I samband med intervjun undrar vi om vi kan fotodokumentera den pedagogiska miljön och 

de visuella hjälpmedel som finns. Om det är möjligt ber vi också att få göra en observation i 

klassrummet under en lektion eller del av en lektion. Vi är självklart beredda att avbryta vårt 

klassrumsbesök om vår närvaro orsakar oro hos eleverna. Vi kommer att anteckna efter 

klassrumsobservationen men i anslutning till denna.  

 

Intervjusvaren kommer att behandlas med full konfidentialitet vilket innebär att identiteten på skolor 

och enskilda deltagare aldrig röjs eller missbrukas. Insamlad data kommer endast att användas i 

uppsatsen. Deltagandet i studien är frivilligt. Detta innebär att även om du tackat ja till att delta i 

studien kan du när som helts ändra dig och tacka nej till att delta i vår studie. Resultaten av studien 

kommer du att kunna få ta del av i den färdiga uppsatsen som vi kommer att delge dig. Vi kommer att 

kontakta dig 2015-03-16 via mejl och uppföljande telefonsamtal för att höra om du vill medverka i vår 

studie och för att i så fall hitta en tid som passar dig för en intervju under de närmaste veckorna. 
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Vi är mycket tacksamma om du väljer att medverka!   

Med vänliga hälsningar, 

Monica Rosell och Eva Sievertsson, studerande på Mälardalens högskola, Västerås  

Våra kontaktuppgifter;  

Monica Rosell, mailadress xxx,  tfn.xxxxxxxxxx 

Eva Sievertsson, mailadress xxx, tfn xxxxxxxxx 

Vår handledare för uppsatsen är Eva Skogman, eva.skogman@mdh, tfn xxx 
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