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Studien har som syfte att synliggöra framgångsfaktorer som pedagoger i grundskolan ser vid 

inkludering av elever med autismspektrumtillstånd (AST). Vi har valt det sociokulturella 

perspektivet som teoretisk utgångspunkt, vilket innebär att lärande skapas i interaktionen 

mellan människan och det sammanhang där den ingår. De frågeställningar vi utgått från är: 

Vilka framgångsfaktorer ser pedagoger i grundskolan för inkludering av elever med AST och 

hur tolkar pedagoger i grundskolan att elever med AST uppfattar betydelsen av dessa 

framgångsfaktorer utifrån att pedagogerna möter eleverna dagligen? För att kunna besvara 

dessa frågor har vi använt en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. Tio pedagoger med 

erfarenhet av att arbeta inkluderat med elever med AST i grundskolan intervjuades. 

Resultatet visar att de allra flesta framgångsfaktorerna för inkludering av elever med AST i 

grundskolan är individuella. Det finns även framgångsfaktorer som gäller för alla elever med 

AST som är inkluderade i grundskolan, och de är främst kopplade till skolmiljön. 
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1. BAKGRUND 
 

Inledning 

Vi är intresserade av det pedagogiska förhållningssättets och relationsskapandets betydelse 

för elevers inlärning och utveckling och då specifikt vad det gäller elever med 

autismspektrumtillstånd (AST). AST är den beteckning vi fortsättningsvis använder. Vi är 

även intresserade av hur en stimulerande pedagogisk miljö kan vara utformad samt om det 

finns andra faktorer som påverkar graden av inkludering för dessa elever. AST är ett 

övergripande begrepp som innefattar diagnoserna autism och Aspergers syndrom, andra 

autismliknande tillstånd samt genomgripande störning i utvecklingen utan närmare 

specifikation och där svårigheterna framförallt visar sig i samspel och kommunikation 

(Falkmer, 2009). Vi redogör mer för funktionsnedsättningen AST och vilka konsekvenser 

svårigheterna kan utgöra för elever med AST i skolsituationen under rubriken 

Autismspektrumtillstånd. 

Vår bakgrund 

Vi som genomförde den här studien har lite olika yrkes- och utbildningsbakgrund. Ulrica är 

utbildad grundskollärare och har arbetat som pedagog i grundskolan och på en statlig 

specialskola för elever med dövhet eller hörselnedsättning i kombination med ytterligare 

funktionsnedsättning. Intresset för betydelsen av pedagogiskt förhållningssätt och den 

pedagogiska miljöns inverkan på elevers utveckling har alltid funnits hos henne. Det startade 

under åren på specialskolan och fortsatte under tiden i grundskolan där hon har haft ett tiotal 

integrerade elever med AST under årens lopp. Elisabeth är utbildad fritidspedagog och 

grundskollärare. Hon var (2006) på en studieresa till Nya Zeeland där hon besökte olika 

skolor där man medvetet arbetade med att utveckla det pedagogiska förhållningssättet och 

den pedagogiska miljön. På en skola fick hon, innan hon gick runt, veta att i en av klasserna 

fanns flera elever med AST och hennes uppgift var att lista ut i vilken klass de gick. Trots 

samtal med både elever och pedagoger i samtliga klasser kunde hon inte lista ut i vilken klass 

eleverna med AST fanns. Den upplevelsen väckte hennes intresse för betydelsen av 

pedagogiskt förhållningssätt och vad en pedagogisk miljö kan innebära för dessa elever. 

Under vår utbildning till specialpedagoger har vi fått chansen att se närmare på detta. 

Föreliggande studie utgör vårt examensarbete på specialpedagogutbildningen vid 

Mälardalens högskola våren 2016. 



6 

 

Specialpedagogik i teori och praktik - ett historiskt perspektiv 

Under den första delen av 1900-talet gällde ett medicinskt synsätt i samhälle och skola. Det 

innebar att man såg funktionsnedsättning som ett individproblem som krävde medicinsk 

behandling. I linje med den tolkningen bildades institutioner där barn och vuxna vistades 

långa perioder och fick professionell vård och behandling (Jakobsson & Nilsson, 2011). Först 

på 1960-talet förändrades inställningen, institutionerna avvecklades och föräldrarna 

uppmanades att själva ta hand om sina barn. Även i skolan kom det medicinska synsättet att 

ha tolkningsföreträde. Det kom till uttryck genom att man skapade en mängd olika klasser för 

elever som ansågs vara avvikande. Det kunde vara hjälpklass, skolmognadsklass, läsklass 

eller observationsklass. Under 1970-talet förändrades synsättet och en social modell växte 

fram. Enligt det nya synsättet hade funktionsnedsättningen en social innebörd och form som 

bestämdes av förhållanden i miljön det vill säga att det var den omgivande miljön som styrde 

villkoren för om en funktionsnedsättning utgjorde ett hinder för individens möjligheter till 

delaktighet eller inte. I skolan kom det nya synsättet till uttryck främst genom tanken om en 

skola för alla som lanserades i SIA-utredningen. (SOU 1974:53) En tydligt förändrad syn på 

elevers svårigheter uttalades. Svårigheterna relaterades inte som tidigare enbart till individen 

utan perspektivet vidgades och skolans hela verksamhet och det sociala sammanhang som 

eleven var en del i betonades starkt. (Ahlberg, 2001; Jakobsson & Nilsson, 2011). 

I läroplanen för grundskolan, Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) och läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 1994) förespråkades en skola för alla vilket innebar att alla elever 

så långt som möjligt skulle få sin undervisning inom den ordinarie undervisningens ram. När 

en elev fick svårigheter var det främst skolans arbetssätt som skulle prövas det vill säga fokus 

riktades mot förhållanden i omgivningen som en möjlig orsak till hinder istället för att 

problemet låg hos eleven (Ahlberg, 2001; Jakobsson & Nilsson, 2011; Hjörne & Säljö, 2013). 

Dessa grundtankar kvarstår i den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket, 2011).  Som stöd och praktiskt verktyg i arbetet med att 

stödja elever i behov av anpassningar och särskilt stöd finns Skolverkets allmänna råd 

(Skolverket, 2014). Även Skollagen (SFS 2010:800, 7§) är tydlig med att det särskilda stödet 

ska ges inom den elevgrupp som barnet tillhör. 
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Syfte 

Syftet med studien har varit att få kunskap om och förståelse av framgångsfaktorer som 

pedagoger i grundskolan kan se vid inkludering av elever med AST. 

Frågeställningar 

Vilka framgångsfaktorer ser pedagoger i grundskolan för inkludering av elever med AST? 

Hur tolkar pedagoger i grundskolan att elever med AST uppfattar betydelsen av dessa 

framgångsfaktorer utifrån att pedagogerna möter eleverna dagligen? 

Det innebär att vi uppmärksammar hur pedagoger i grundskolan beskriver den respons som 

elever med AST ger avseende framgångsstrategierna. 

Begreppsförklaringar 

I detta avsnitt förklarar vi begrepp som är viktiga för förståelsen av vår studie. 

Förhållningssätt, som vi tolkar det, handlar inte bara om vilken inställning man har till att 

bemöta någon utan vad som faktiskt sker i handling. I skolans värld talas det mest om 

pedagogiskt förhållningssätt och det skapas i mötet mellan pedagog och barn. Pedagogen 

bemöter barnet och har ansvar för hur mötet blir. Om barnet ska få en positiv bild av sig själv 

behöver pedagogen bekräfta barnets behov. Om barn ska få en positiv relation till andra 

behöver pedagoger visa att de tror att barnen kan, och de behöver visa barnen att de vill vara 

tillsammans med dem (Grandelius, 2007).  

Relationskompetens innebär att förstå och samverka med de människor vi möter på ett bra 

och ändamålsenligt sätt (Rökenes & Hanssen, 2007).  

Elvén (2014) förklarar begreppet lågaffektivt bemötande som att det både är ett 

förhållningssätt och ett antal praktiska metoder med fokus på att hantera och minska 

beteendeproblem i vardagen.  

Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit (2007) beskriver det sociala samspelet som att vi alla 

deltar i olika system och de sociala systemen eller gemenskaperna skapar ramar och 

betingelser för hur vi handlar. Vi anpassar våra handlingar eller vårt beteende till den miljö vi 

vid varje tidpunkt befinner oss i och vi påverkar själva den miljö eller den gemenskap vi 

deltar i. Det sociala systemet påverkas av det sätt på vilket varje individ bidrar till att skapa 
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bestämda reaktioner i den gemenskap den befinner sig i. En sådan förståelse av handlingar 

och beteende förutsätter att det sker ett samspel mellan miljön och varje enskild individ. 

Inkludering väljer vi att förklara utifrån vår studies sammanhang vilket innebär att vi har valt 

att förklara begreppet utifrån ett skolperspektiv. Enligt Nilholm (2006) innebär inkludering 

att pedagogerna ska utgå från alla barns- och elevers förutsättningar och inkludera de barn 

som är i behov av stöd så de samverkar med övriga skolkamrater i klassen/gruppen. 

Autismspektrumtillstånd 

Fägerblad (2011) skriver att det finns stora individuella skillnader mellan olika individer med 

AST. Det gemensamma för samtliga diagnoser inom AST är att det blir svårigheter inom alla 

eller minst två av funktionsområdena socialt samspel, begränsad föreställningsförmåga, 

begränsad beteenderepertoar och verbal och icke-verbal kommunikation. Individer med AST 

har en begränsad förmåga att föreställa sig någon annans tankar och känslor i en specifik 

situation. Det kan innebära svårigheter med att uppfatta sociala koder och veta hur man ska 

agera i olika sociala situationer. Om man har en begränsad föreställningsförmåga kan det 

även innebära svårigheter med att välja. Här kan man underlätta för individer med AST 

genom att tänka på att begränsa valen (Fägerblad, 2011). Svårigheterna med verbal- och 

ickeverbal kommunikation kan innebära att det blir svårt för eleverna med AST att förstå att 

information som ges i grupp är riktad till dem (Falkmer, 2009).  

Milerad och Lindgren (2014) skriver att individer med AST även har bristande förmåga i den 

ömsesidiga kommunikationen och svårigheter med att läsa av hur motparten uppfattar det 

man själv säger eller berättar. Svårigheterna med social intuition och kommunikation är vid 

AST även förenade med bristande förmåga till flexibilitet i tanken vilket gör att det ofta blir 

problem vid förändringar. Till funktionsnedsättningen AST hör även problem med att se 

helhet och sammanhang vilken gör att individer med AST ofta fokuserar mer på detaljer 

(Milerad & Lindgren, 2014). De särskilda kognitiva svårigheter som finns vid AST innebär 

brister i de exekutiva funktionerna som Fägerblad (2011) beskriver som hjärnans samordnare. 

Har man brister i de exekutiva funktionerna kan det vara svårt att hejda impulser och 

kontrollera uppmärksamheten. Där ingår även att kunna planera, organisera och fullfölja en 

uppgift. Det handlar även om förmågan att kunna vara flexibel och anpassa sina strategier för 

att kunna lösa olika slags uppgifter (Fägerblad, 2011).  Detta kan enligt Falkmer (2009) även 

göra så att läromedel ibland kan upplevas som röriga och oorganiserade. Särskilt yngre elever 

med AST kan ha svårt med att byta fokus och då kan läromedel som kräver att de växlar 
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uppmärksamhet mellan lärobok och arbetsbok eller skrivhäfte bli alldeles för svårt (Falkmer, 

2009)  

2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Vi har genomfört en kvalitativ studie. Vår förhoppning var att finna ny kunskap inom 

området pedagogiskt förhållningssätt, relationskapande, miljö och dess betydelse för 

inkludering av elever med AST i grundskolan. En av de teorier vi valt att luta oss mot var den 

sociokulturella teorin. Ett grundtagande i den sociokulturella teorin är att lärande sker i 

samspel mellan elever och omgivning. Lärande och kunnande ses inte i första hand som 

egenskaper hos individen utan det är något som skapas i interaktionen mellan människan och 

det sammanhang där den ingår (Säljö, 2010). Den andra teorin som vi inspirerats av är 

hermeneutiken som betyder tolkningslära eller förståelselära (Wetso, föreläsning, 

Mälardalens högskola, 9 oktober, 2015; Alvesson & Sköldberg, 2008). Inom hermeneutiken 

ställer forskaren nya frågor allt eftersom analysen sker och därigenom klargörs nya spår eller 

samband som kan ha blivit synliga. Kunskap tolkas och data ifrågasätts vilket benämns som 

den hermeneutiska kunskapsspiralen (Ödman, 2007) eller som en ständigt pågående cirkel, 

den hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 2008). Eftersom vår studie bygger på att 

vi samlar och tolkar data och försöker klargöra nya samband utgör hermeneutiken en 

inspirationskälla. 

Tidigare studier och nationell forskning 

Först ska vi se vad nationella studier kommit fram till gällande faktorer som påverkar 

inkluderingen av elever med AST i skolan. Vi har tittat närmare på attityder och 

förhållningssätt, pedagogiska och miljömässiga faktorer och socialt samspel och relationer. 

Vi har valt dessa rubriker för att vi ska få relevant forskning kopplat till vårt syfte.  

Attityder och förhållningssätt  

Om skolor ska kunna främja lärandet hos alla elever krävs det att pedagoger blir 

“reflekterande praktiker” enligt Isaksson (2009).  Det blir man genom att utvärdera och 

förbättra sin egen praktik och ta emot feedback från elever. Han baserar sin forskning på vad 

Ainscow formulerade redan 1988. Isaksson (2009)  har i sin avhandling studerat tre 

grundskolor i en svensk kommun. Rektorer, skolpersonal, föräldrar och elever har deltagit i 

studien som visar att det är ett individuellt perspektiv på skolsvårigheter som är djupt rotat 
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bland skolpersonalen. Detta får konsekvenser för utformningen av stödinsatserna. Studien 

visar också att trots att det i skolpolitiska dokument står att elever i behov av särskilt stöd är 

hela skolans ansvar, så undervisas dessa elever utanför det ordinarie klassrummet av 

specialpedagoger. Det visade sig också att stödåtgärderna i princip inte skilde sig åt utifrån 

vilka svårigheter eleverna hade. Skolan strävade efter att få en medicinsk diagnos men 

resultaten visade också att diagnosen inte medförde några pedagogiska effekter då åtgärderna 

som erbjöds eleverna var de samma. Diagnoser erbjuder lite vägledning för hur det 

pedagogiska arbetet ska hanteras. Eleverna och föräldrarna som deltog i studien upplevde att 

skolpersonalen intog en negativ attityd gentemot diagnosen som barnen fått. Jakobsson och 

Nilsson (2011) skriver att positiva attityder är en nödvändighet för att lyckas i arbetet med 

barn med AST. Isaksson (2009) fann i sin studie att ett individuellt perspektiv på 

skolsvårigheter är djupt rotat bland skolpersonal och Andréasson och Persson (Persson 2013) 

skriver att de åtgärder som föreslås oftast är inriktade på att träna upp de brister som elever 

visar. Ett av skälen till att arbetet stannar på individnivå är troligtvis att skolpersonal ofta 

saknar en tradition i att granska kollegors arbete. Skolans problem ligger i att den inte förmår 

möta och tillvarata den naturliga variationen av olikheter hos elever. Stödåtgärderna sätts in 

utifrån lärarens svårigheter att tillgodose alla elever. Det behövs specialpedagogisk kunskap 

på flera nivåer i lärandemiljöerna, och man behöver utnyttja kompetenser där de bäst behövs. 

Det kräver ett nära samarbete i arbetslaget som bygger på tillit och förtroende. Ofta möts 

specialpedagoger av misstänksamhet när deras analys visar att vissa elever får svårigheter på 

grund av faktorer i undervisningen (Persson, 2013).  

Pedagogiska och miljömässiga faktorer 

Persson (2013) argumenterar för att elevers förutsättningar i olika avseenden kan ses som 

relationellt. Det innebär att förändringar i elevens omgivning förutsätts kunna påverka 

elevens förutsättningar att uppfylla mål. Jakobsson och Nilsson (2011) skriver att hur svåra 

symptomen blir för barn med AST beror på vilket bemötande de får och vilken möjlighet till 

lärande och utveckling som erbjuds i den omgivning de befinner sig. Om situationen upplevs 

stressande, obegriplig eller obehaglig kan det ta sig sådana uttryck som gör att omgivningen 

tolkar det som beteendeproblem. Som personer relaterar vi dels till den objektiva världen, 

som består av föremål, fakta med mer, dels till den subjektiva världen som består av 

relationer till människor, egna och andras tankar och känslovärld. Jörgensen, H (2009) i 

Jakobsson och Nilsson (2011) menar angående känslomässig bearbetning och känslomässigt 

bemötande att elever med AST ofta har en oförmåga att skilja mellan egna och andras 
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affekter, så kallad affektsmitta. Det gör att det blir extra viktigt hur vuxna reagerar i 

krissituationer. För att inte förvärra elevens beteende behöver pedagoger (och andra vuxna) 

bemöta eleven lågaffektivt, alltså inte bli stressad eller arg. Det handlar om att hjälpa eleven 

att skapa självkontroll och bygger på att vuxna kan vara flexibla och kravanpassa. Det är 

viktigt att pedagoger visar elever att de försöker hjälpa till och att de tror på elevens 

möjligheter. Det är viktigare än att alla försök till lösningar blir perfekta på en gång 

(Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Nilholm (2006) skriver om inkludering av elever i behov av särskilt stöd och vilka faktorer 

som är viktiga för att inkluderande processer ska uppstå. De faktorer som lyfts fram är till 

stora delar lika som utmärker bra skolor, och då menar man bra skolor för alla elever. 

Nilholm (2006)  lyfter fram flera faktorer som har med förhållningssätt att göra: pedagogers 

attityder, reflektion och samarbete i undervisningen. De viktigaste anpassningarna är till nytta 

även för många elever som inte uppfyller några diagnoskriterier skriver Jakobsson och 

Nilsson (2011). Att skapa förutsägbarhet är bland det viktigaste och ett bra sätt är att göra 

informationen visuell. För de allra flesta elever med AST fungerar visualisering bäst när det 

gäller information och kommunikation. Att skapa tydlighet är också viktigt. Ett sätt är att 

visualisera, ett annat att ge klargörande, konkret feedback på det eleven gjort. Det kan handla 

om att personal lär ut lekar. Barn med AST bearbetar information genom att fästa lika stor 

vikt vid alla detaljer. Detta gör det svårt att generalisera eller flytta kunskap från en situation 

till en annan. Varje situation upplevs som ny och det kräver mycket energi. Förutsägbarhet på 

detaljnivå skapar kontroll över vardagen. Alla människor behöver själva kunna tolka och 

förstå information för att ha kontroll över sin vardag. Ett positivt samspels- och 

samarbetsklimat mellan elever är en förutsättning för att elever med AST ska trivas i skolan. 

De behöver få undervisning i vad som förväntas, vad man ska göra och hur man gör och 

reflektera över vad de lärt tillsammans med personal. En viktig del av pedagogiken är att 

skapa goda förutsättningar för socialt samspel, lek och kommunikation. Många barn med 

AST behöver en tydlig ledning i det mest grundläggande inom dessa områden (Jakobsson & 

Nilsson, 2011). Tufvesson (2007) identifierar i sin studie flera miljöfaktorer i skolmiljön som 

påverkar barn med AST och deras möjligheter att koncentrera sig i klassrummet och ger 

utifrån sina resultat förslag på hur man kan arrangera så positiva lärmiljöer som möjligt för 

dessa elever. Fokus i den här studien var den fysiska miljön men också mot den sociala 

miljön, den pedagogiska atmosfären. En till en-undervisning fungerade bra medan 

grupparbete upplevdes negativt för dessa elever. Fler viktiga positiva faktorer framkom som 
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påverkar elevernas möjligheter att fungera i skolan. Faktorerna var att ha en fast plats i 

klassrummet, tillgång till ett mindre grupprum, stängda förvaringsutrymmen istället för öppna 

hyllor och sittplatser med kuddar och många gardiner. Faktorer som påverkar negativt deras 

trivsel och förutsättningar i skolan var många dörrar i klassrummet, utsikt över skolgården, 

direkt solljus på arbetsplatsen, bakgrundsljud, ljud från skolgården eller korridorer, datorer 

och väggdekorationer. (Tufvesson, 2007) 

Socialt samspel och relationer 

Personer med AST är mycket sakorienterade och faktaorienterade och inte så mycket eller 

inte alls orienterade mot den subjektiva, relationella, sociala världen (Jakobsson & Nilsson, 

2011). De allra flesta människor utan AST är mycket personorienterade och måna om vad 

andra ska tycka om det de säger eller gör. En person med AST funderar oftast inte alls över 

hur andra tar emot deras budskap. De behöver få förklarat för sig att andra kan ta illa upp 

eller bli sårade. Eftersom dessa barn inte vet hur de kan ta initiativ till nya saker eller hur de 

ska använda sina förmågor har de också svårt att närma sig andra och ta kontakt fysiskt och 

socialt. De förstår heller inte de andra barnens reaktioner på deras beteenden. Lekar behöver 

brytas ner i delmoment och läras ut till barn med AST, först tillsammans med personal och 

sedan med jämnåriga. Personal behöver finnas med som stöd under en period (Jakobsson & 

Nilsson, 2011). Även sociala färdigheter som till exempel lek och socialt samspel behöver de 

undervisning i. (a.a) 

Falkmer (2013) skriver att svensk skolpolicy tydligt har uttalat att svenska grundskolor ska 

vara inkluderande, vilket innebär att de ska vara anpassade så att de kan tillgodose alla 

elevers behov, både när det gäller att nå kunskapsmålen och att känna sig delaktiga och 

accepterade i skolmiljön. För att känna sig delaktig i sin skolmiljö är det viktigt att delta i 

positiva sociala samspel med kompisar. Eftersom elever med AST har svårigheter med 

socialt samspel och kommunikation riskerar de att känna sig mindre delaktiga än 

klasskompisarna. Dessa elever måste erbjudas möjlighet att delta och de måste ha vilja och 

förmåga att delta i de aktiviteter som erbjuds. Pedagoger har här en viktig roll och bör ha god 

insikt i sina elevers situation, förmåga och intressen och stödja dem i den processen. Syftet 

med Falkmers (2013) avhandling var att undersöka grundläggande förutsättningar för socialt 

samspel och upplevd och observerad delaktighet i grundskolan hos elever med AST. Både 

den observerade och självskattade delaktigheten var lägre än hos deras klasskompisar. 

Pedagogerna var bra på att bedöma hur eleverna med AST upplevde sin delaktighet. Falkmer, 
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Parson och Granlund (2012) genomförde en studie i Sverige där syftet bland annat var att 

undersöka hur väl pedagogers tolkning av hur delaktiga elever med AST är i grundskolan, 

stämmer överens med hur delaktiga elever med AST i grundskolan känner sig. Det visade sig 

att deras uppfattningar stämde väl överens. Falkmer et al. (2012) undersökte också om 

pedagogers och elever med AST´s uppfattningar om delaktighet och inkludering ändrades 

något när det fanns en assistent i klassen. Det gjorde de inte. Inom ett område gick deras 

uppfattningar isär och det var angående om eleverna med AST blir utsatta för mobbing. 

Eleverna med AST uppgav i mycket större utsträckning att de blir mobbade än vad 

pedagogerna gjorde. Falkmer et al. (2012) menar att pedagoger behöver vara mer observanta 

när det gäller mobbing av elever med AST. I Falkmers (2013) avhandling ansåg föräldrarna 

till barn med AST att pedagogerna har en nyckelroll när det gäller inkluderande skolor. Deras 

förmåga till inlevelse i elevernas situation var betydelsefull. De måste verkligen förstå och 

känna in varje enskild elev. Det var också viktigt att pedagogerna hade specifik kunskap om 

AST och elevernas inlärningsstrategier. Pedagogerna behövde strategier för att etablera en 

god kommunikation med både eleverna med AST och deras föräldrar. Detta stämmer även 

väl överens med vad Jakobsson och Nilsson (2011) skriver. Föräldrarna ansåg också att 

skolor behöver arbeta aktivt för att skapa möjligheter till positivt samspel mellan elever med 

AST och andra barn. De flesta aktiviteter som ordnades var aktiviteter som deras barn inte 

trivdes med så de efterfrågade aktiviteter som underlättade deltagande för deras barn. Elever 

med AST har ofta svårt att känna igen och tolka social information från ansikten. Pedagoger 

kan då hjälpa eleven att identifiera och förstå känslor genom att sätta ord på dem och också 

förklara hur eleven kan förstå och bemöta olika känslor. Dessa elever har även ofta en 

osäkerhet i exekutiva funktioner vilket gör att de har svårare att komma med idéer kring vad 

och hur man ska genomföra aktiviteter. Lärare kan då ge dem särskild undervisning i sådana 

aktiviteter som klasskamraterna ofta sysslar med. (Falkmer, 2013; Jakobsson & Nilsson, 

2011) 

Henricsson och Rydell (2006) har genomfört en undersökning där de har följt en grupp elever 

under de sex första skolåren som alla hade ett utåt- eller inåtagerande beteende och där de har 

studerat deras förmåga till social kompetens samt hur deras relationer har sett ut, både 

gentemot kamrater och pedagoger. De har sedan jämfört resultaten mot en kontrollgrupp 

elever som inte har den typen av beteendeproblematik och då sett att de elever som påvisar 

beteendeproblematik ofta presterar lägre skolmässigt än de som inte har det. De kunde även 

urskilja att de elever som visade på en god social kompetens visade sig ha goda 
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förutsättningar till att anpassa sig i skolmiljön samt hade en god förmåga att skapa goda 

kamrat- och lärarrelationer. De elever som hade ett utåt- eller inåtagerande beteende i 

kombination med en god social förmåga visade sig lyckas bättre både till anpassning i 

skolmiljön samt i relationsskapande än de som inte hade social kompetens, där kunde de till 

och med se att avsaknaden av detta kunde öka elevens problematik inom flera områden. 

Undersökningens resultat visade även att en elev med beteendeproblematik som tillsammans 

med sin pedagog utvecklade en varm, förtroendefull relation visade sig ha en skyddande 

effekt vilket ledde till minskad beteendeproblematik. En elev som däremot hade ständiga 

konflikter med sin pedagog kunde istället få en ännu större beteendeproblematik. (a.a). 

Thornberg (2013) skriver att det är viktigt för pedagogen att försöka utveckla och skapa goda 

relationer till sina elever för att främja deras inlärning och utveckling. Han menar att om 

positiva pedagog- och elevrelationer kännetecknas av värme, närhet, tillit och stöd så präglas 

negativa pedagog- och elevrelationer av maktkamp, avståndstagande och ständiga konflikter 

och ju mer positiva och ju mindre negativa pedagog- och elevrelationer är desto vanligare är 

det att elever uppvisar ett positivt socialt beteende i skolan och lyckas bättre i sitt lärande. 

(a.a) 

Tidigare studier och internationell forskning 

Nu ser vi på vad internationella studier kommit fram till gällande faktorer som påverkar 

inkluderingen av elever med AST i skolan.  

Attityder och förhållningssätt 

Ainscow (1995) skriver att om skolor ska kunna främja lärandet hos alla elever krävs det att 

lärare blir ”reflekterande praktiker”. Det blir man genom att utvärdera och förbättra sin egen 

praktik och ta emot feedback från elever. Nyckeln till reflektion verkar vara arbete i arbetslag 

eller partnerskap, där alla är överens om att man vill stötta och hjälpa varandra. Pedagogerna 

som ingått i arbetslag/partnerskap är tillsammans i klassrummet under perioder, och varierar 

mellan att undervisa som team och att då och då observera varandra mer systematiskt i syfte 

att ge feedback och coacha varandra så att nya möjligheter utforskas. Under sådana dialoger 

stimuleras pedagoger att engagera sig i reflektion som går djupare än att bara handla om 

huruvida det de gör med sina elever är framgångsrikt. Denna form av kritisk reflektion som 

genomförs i samarbete mellan kollegor, verkar vara särskilt viktig inom det 

specialpedagogiska fältet. Ainscow menar att för att pedagoger ska kunna utveckla 

undervisningen i klassrummen så behöver de blir reflekterande tänkare, självsäkra nog för att 
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experimentera med aspekter av sin egen praktik i ljuset av den feedback de får i samarbete 

med kollegor men även från sina elever. Elever i behov av stöd kan ge feedback på 

nuvarande klassrumssituation och ge förståelse för vilka förbättringar som behövs och skulle 

vara till nytta för alla elever. (a.a) 

Soto-Chodiman, Pooley, Cohen och Taylor (2012) intervjuade tolv pedagoger i Australien 

om vilka erfarenheter de hade av elever med AST inkluderade i vanliga klasser och vilka 

frågor och utmaningar de ställdes inför när de undervisade elever med AST i vanliga klasser. 

Pedagogerna som intervjuades hade alla arbetat minst fem år som klasslärare och hade minst 

ett års erfarenhet av att ha en elev med AST inkluderad i klassen. Många av pedagogerna 

hade först känt både frustration och ilska över att få en elev med AST i klassen men de 

negativa känslorna var snabbt övergående. Däremot var pedagogerna överens om att de hade 

alldeles för lite kunskap om AST när de började undervisa eleven och att besluten man tog, 

togs utifrån egen erfarenhet och inte utifrån professionell kunskap. Ett stort problem för 

pedagogerna var elevens pragmatiska förståelse av språket. Ett annat problem var att kunna 

interagera med eleven och man upplevde att det var svårt att kommunicera med eleven. För 

att försöka kompensera detta var det många pedagoger som såg till att de hade en lugn och 

trygg klassrumsmiljö och de uppmuntrade eleven med AST väldigt mycket i det de gjorde. 

De allra flesta pedagogerna ansåg att elever med AST kan gå i vanliga klasser men att 

pedagogerna då behöver få betydande stöd. Ett vanligt stöd var en assistent men det var inte 

alltid som assistenten kunde tillräckligt för att vara det stöd som var tänkt. Att ha bra 

samarbete med föräldrarna till eleven med AST uppgav man var mycket viktigt. 

Skolpsykologer var ett viktigt stöd, särskilt viktigt var att de kunde bidra med strategier att 

använda i klassrummet. De kunde också stötta pedagogerna på ett personligt plan. 

Pedagogerna fick tillgång till specialisthjälp med till exempel visuellt bildstöd, bildscheman, 

tidshjälpmedel, dator och även handledning för att få professionella råd. Pedagogerna erbjöds 

professionella utvecklingsdagar och dessa gav mer positiva pedagogattityder till inkludering. 

Alla dessa stödåtgärder gjorde att pedagogerna kände att de hade tillräckliga kunskaper och 

självförtroende för att använda mer professionella strategier istället för att prova och göra fel. 

(a.a) 

Gal, Schreur och Engel-Yeger (2010) skriver i sin studie om inkluderande och tillgänglig 

förskolemiljö för barn i behov av särskilt stöd i förskolan samt hur pedagogernas attityder var 

kopplat till hur inkluderande barnen i praktiken blev. Studien initierades av The municipal 
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department of Education i norra Israel och deltagandet för målgruppen, d v s pedagoger i 

förskolan, var obligatoriskt. Syftet med studien, som innehöll en workshop samt ett 

frågeformulär, var att öka pedagogernas medvetenhet om barn i behov av särskilt stöd samt 

att öka medvetenheten om vilket stöd som fanns att tillgå för barnen och deras familjer. 

Resultaten pekade på att det fanns vissa hinder kopplat till graden av inkludering och att det 

kunde härledas till pedagogens eget förhållningssätt och attityd. Enkätresultaten visade att 

förhållningssättet varierade med pedagogernas ålder, klasstorlek, arbetsbelastning, antal 

arbetstimmar per dag eller om de hade haft egna erfarenheter av till exempel en nära anhörig 

eller familjemedlem med funktionsnedsättning. De som var mindre positiva till inkludering 

var äldre pedagoger som uttryckte att barn med funktionsnedsättning vanligtvis var 

otrevligare än andra barn samt de pedagoger som hade långa arbetsdagar och hög 

arbetsbelastning. De som var mer positiva till inkludering var pedagoger med erfarenheter av 

barn eller vuxna med funktionsnedsättning i sin närhet. De såg även tydligt att det största 

hindret för en inkluderande förskolemiljö var kopplat till pedagogernas egna attityder vilket 

ansågs svårast att ändra på kontra rena lokalmässiga hinder. (a.a). 

Segall och Campbell (2012) genomförde en studie om inkludering av elever med AST bland 

speciallärare, skolpsykologer, administratörer och vanliga pedagoger i staten Georgia, USA. 

Pedagogerna var de som hade minst positiva attityder fastän deras åsikter generellt gynnade 

inkludering. Pedagogerna hade också liten kunskap om AST och vilka strategier som kan 

fungera bra för att stödja inkludering av elever med AST. (a.a) 

Studien som Rodriguez, Saldana och Moreno (2012) genomförde 2011 är del i en större 

undersökning i Spanien med syftet att få en uppfattning om speciallärares attityder och 

förhållningssätt i mötet med elever med AST. Målgruppen i delstudien var speciallärare i 

Sevilla där de intervjuade 69 speciallärare med frågor som berörde speciallärarnas 

erfarenheter av att arbeta med målgruppen, antal yrkesverksamma år och vilken kunskap de 

besatt om vilka nätverk, resurser och så vidare som fanns att tillgå, relevant för elever med 

AST. Resultaten visade att de flesta av speciallärarna hade en positiv attityd vad det gällde att 

arbeta och undervisa elever med AST och att de upplevde att de hade möjlighet att påverka 

undervisningen samt att de hade goda relationer med både elever och vårdnadshavare. Det 

som även framkom var att de speciallärare som var involverade i någon form av nätverk 

riktad mot målgruppen var de som var mest framgångsrika med inkludering av dessa elever. 

Även att ha tidigare erfarenhet av att undervisa elever med AST visade sig ha en positiv 
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påverkan på speciallärarnas attityder till inkludering samt att ha tillgång till extra resurser 

kring eleverna. Avsaknad av extra resurser och tillgång till nätverk gjorde att speciallärarna 

upplevdes som mindre positiva till inkludering av elever med AST. (a.a) 

Pedagogiska och miljömässiga faktorer 

Lindsay, Proulx, Scott och Thomson (2014) fann i sin studie som genomfördes i Ontario 

Canada flera rekommenderade strategier som var lyckade för att inkludera elever med AST i 

vanliga klasser. Dessa bestod av att tillhandahålla lämplig utbildning och resurser för 

pedagoger samt stöd för elever, att utnyttja kollegor med relevant kunskap och arbeta i ett 

team för att optimera de bästa strategierna för att inkludera barnet samt att använda 

skräddarsydda undervisningsmetoder för att anpassa sig till elevens intressen och förmågor. 

Det var också viktigt att ha en öppen kommunikation med föräldrar och barn för att fastställa 

vilka strategier som fungerar i hemmet samt att bygga ett klimat av acceptans i klassrummet 

genom medvetenhet om funktionshindret, sensitivitetsträning och stöttning i socialt samspel. 

För att bygga ett klimat för acceptans och social inkludering i klasserna behöver barnen 

uppmuntras att acceptera olikheter, barnen med AST behöver stöttas och pedagogerna måste 

hitta vägar för att göra barnen delaktiga i alla lektioner och aktiviteter. Pedagogerna talade 

också ofta öppet med barnen i klassen om vad det innebär att ha AST och vilka svårigheter 

barnen med AST kan ha för att på så sätt öka barnens förståelse för olika situationer som kan 

uppstå. Inkluderande pedagogik för barn med AST utgör utmaningar för pedagoger och det är 

viktigt att arbeta tillsammans med andra för att öka den inkluderande klassrumsmiljön. 

Studien visade att det är viktigt med samarbete mellan skolpersonal, inklusive resurslärare, 

pedagogiska assistenter och arbetsterapeuter med att utveckla effektiva strategier för att 

undervisa elever med AST för att uppnå inkludering för dessa elever. (a.a) 

European Agency for Development in Special Needs Education (2009) genomförde 2003 en 

inventering kring vilka faktorer som är viktiga för att inkluderande processer ska uppstå. 

Några faktorer som lyftes fram i det materialet var: pedagogers attityder till olikheter, 

förmåga att anpassa undervisningen till olikheter, tillgång till specialistkunskap och 

pedagogers förmåga att stärka elevernas sociala relationer.  

Lynch och Irvine (2009) har i sin studie tittat på vad inkludering i grundskolan betyder för 

elever med AST då policyn i Kanada mer och mer strävar mot en inkluderande skola för alla. 

Bakgrunden till studien har delvis sin grund i att föräldranätverket för Autism spectrum 

disorder (AST) i Kanada har uttryckt sitt missnöje med deras barns utbildning och lärmiljö. 
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När Lynch och Irvine (2009) studerade inkluderingsbegreppet närmare fann de att det snarare 

var så att fokus låg på att eleven med AST skulle anpassa sig till lärmiljön snarare än att 

lärmiljön skulle anpassas till eleven. De framgångsfaktorer som de såg gällande undervisning 

av elever med AST var vikten av att individanpassa kursplanernas innehåll utifrån behov, att 

pedagoger fick tid till förberedelse av lektioner för att göra innehållet så tillgängligt som 

möjligt utifrån elevens förutsättningar, att pedagoger fick fortlöpande kompetensutveckling, 

att samverkan i tvärprofessionella team prioriterades och att föräldrar bjöds in till att 

samverka med skolan för att på så vis skapa bättre förutsättningar för sitt barns lärande. (a.a). 

Att erbjuda en lämplig utbildning för alla barn med AST är en utmanande uppgift att utföra i 

utvecklingsländer. Huang och Wheeler (2007) har i sin studie undersökt hur det är i Kina. 

Kina har börjat skapa fler utbildningsmöjligheter för barn med AST, men med tanke på deras 

finansiella begränsningar och brist på expertkunskap om AST behövs internationellt 

samarbete inom forskning för att utveckla Kinas nuvarande praxis i samband med 

inkludering. Pedagogerna deltar oftast i kortsiktiga intensiva utvecklingsmöjligheter som 

inkluderar föreläsningar av speciallärare från lokala specialskolor och observationer på 

specialskolor. Det pedagogerna erbjöds som förberedelse för att kunna ta emot elever med 

funktionshinder i vanliga klasser var: introduktion om och beskrivning av funktionshindret, 

kort om inlärningsstilar hos eleven med funktionshinder, instruktioner och handledning om 

metoder för elever med funktionshinder, färdigheter i att hantera beteendeproblem och till sist 

tekniska hjälpmedel för elever med funktionshinder. Pedagogerna rapporterade att de efter 

den korta “kursen” hade fått en bättre förståelse för eleven med AST och kände sig mer 

bekväma med att ha dessa elever i sina vanliga klasser. Den vanligaste typen av undervisning 

i inkluderande klasser var en kombination av helklassundervisning med individuell 

handledning för eleven med AST. Ibland ordnade pedagogen extratid, 15-30 minuter för 

individuell handledning efter ordinarie lektioner. Den leddes antingen av pedagogen eller av 

klasskamrater. (a.a) 

Socialt samspel och relationer  

Humphrey och Symes (2010) skriver i sin studie att i och med att Englands skolpolitiska 

dokument strävar mot en inkluderande skola för alla så integreras fler och fler elever med 

AST i den ordinarie grundskolan. De menar att det finns en ökad risk till socialt utanförskap 

då dessa elever har svårigheter i bland annat det sociala samspelet. Humphrey och Symes 

(2010) gjorde, med hjälp av ett slumpmässigt urval, tre grupper med högstadieelever från 12 
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skolor i England med 40 elever/grupp som fick fylla i olika enkäter kopplade till egen 

upplevelse av gemenskap och skoltrivsel. En grupp med AST problematik, en med dyslexi 

och en utan behov av specialpedagogiskt stöd. Analysen av resultaten ringade in två 

nyckelaspekter vad det gäller inkludering av elever med AST. Den ena var ökad risk för 

mobbing och utsatthet och den andra påvisade vikten av att dessa barn upplever en social 

gemenskap, det vill säga att de har ett socialt nätverk i skolan. Humphrey och Symes (2010) 

menade även att det fanns en risk att eleverna med AST inte själva talade om för någon ifall 

de blev utsatta vilket kunde hänga ihop med hinder kopplade till AST problematiken och i 

och med det inte ha förmågan att se sin egen utsatthet. De elever som upplevde att de hade ett 

socialt nätverk kring sig verkade, enligt enkäterna, vara mer tillfreds med sin skolsituation. 

(a.a). 

Soto-Chodiman et al. (2012) skriver att ett problem för eleverna med AST var att de hade 

svårigheter i det sociala samspelet med klasskamraterna. För att lösa detta försökte 

pedagogerna införliva en rad aktiviteter för inkludering i sin undervisning. Pedagogerna 

försökte guida eleven med AST i hur den skulle interagera med klasskamraterna, inte bara på 

lektionerna utan också på rasterna. Klasskamraterna var alla villiga att hjälpa sin kamrat med 

AST under lektionerna men inte alls i samma utsträckning under rasterna vilket gjorde att 

eleverna med AST ofta lekte ensamma. Eleverna med AST hade olika beteenden som 

klasskamraterna tyckte var konstiga till exempel att de vandrade runt mycket eller gjorde 

konstiga läten. Något som också var svårt i samspelet med klasskamrater var deras oförmåga 

att se saker ur någon annans synvinkel. Detta var något som enligt pedagogerna gjorde att de 

andra eleverna drog sig undan eleven med AST. (a.a) 

Juul och Jensen (2009) beskriver de relationella processer som pedagoger ingår tillsammans 

med barn och ungdomar. De menar att den vuxne utvecklar sin relationskompetens i samspel 

med dessa samtidigt som barnen och ungdomarna utvecklar sin egen sociala kompetens. Juul 

och Jensen menar att goda relationer barnen och pedagogerna emellan är av avgörande 

betydelse för barns utveckling. I arbetet med barn i behov av särskilt stöd blir pedagogens 

agerande extra viktigt eftersom barnet är i beroendeställning till den vuxne. De menar att 

pedagogerna behöver ha en pedagogisk relationskompetens vilket betyder att de behöver ha 

en förmåga att se det enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt eget beteende 

efter detta, utan att därigenom frånta sig det pedagogiska ledarskapet. (a.a). 
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Robertsson, Chamberlain och Kasari (2003) fann i sin studie att pedagogerna generellt sett 

hade positiva relationer till eleverna med AST. Deras relation till eleven upplevdes som 

sämre när eleven uppvisade mer beteendeproblem. Elever som uppvisade beteenden som 

hyperaktivitet eller impulsivitet, motstånd eller trots ansågs ha en mer konfliktfylld relation 

med sin pedagog. De elever som pedagogerna själva sa sig ha en mer konfliktfylld relation 

med ansågs också av de andra eleverna att inte vara så socialt inkluderade i klassen. Kvalitén 

på relationen pedagog-elev var sammankopplad med elevens status bland klasskamraterna. 

Tvärtemot vad Robertsson et al. (2003) förväntade sig så påverkades inte relationen mellan 

pedagog och elev negativt av att eleven hade en resurspedagog. Pedagogerna upplevde att 

deras relation med resurspedagogen var väldigt bra och att de tillsammans delade ansvaret för 

kunskapsutveckling och hur man skulle hantera beteendeproblem för den inkluderade eleven 

med AST. Pedagogerna menade till och med att deras starka relation med resurspedagogen 

hade hjälpt dem att utveckla en bättre relation med eleven med AST. Pedagogerna arbetade 

också nära resurspedagogen för att utveckla sociala färdigheter hos eleverna med AST för att 

inkludera dem på ett bra sätt i klassrumsmiljön. Resurspedagogerna var tränade för att arbeta 

med elever i behov av stöd och hade följt “sin” elev något år eller så hade de arbetat med 

någon annan elev i behov av stöd. Både pedagoger och resurspedagoger fick möjlighet att gå 

fortbildningar om autism och att undervisa elever i behov av stöd. Pedagog och 

resurspedagog hade också kontinuerlig kontakt och bra kommunikation med elevens familj 

och andra specialister som kunde erbjuda konsultation och träning. (a.a) 
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3. METOD 
 

Vi använder en kvalitativ forskningsmetod för att få fördjupad kunskap om och förståelse av 

framgångsfaktorer som pedagoger i grundskolan kan se vid inkludering av elever med AST. 

Data har samlats genom intervjuer med 14 pedagoger. Därefter följde en tolkning och analys 

av materialet. Wetso (föreläsning vid Mälardalens högskola, 9 oktober, 2015) beskriver 

hermeneutiken som att det handlar om att tolka, förstå och söka kunskap bakom olika 

företeelser eller fenomen. Det kan till exempel handla om att studera företeelser såsom 

samspel och relationer. Det passade att använda den metoden för vår studie. En förståelse av 

vad som sker eller uttrycks kan ha en förklaring eller en tolkning som ligger under det synliga 

omedelbara. För att komma åt en djupare förståelse i utsagor och under samtal behövde vi 

ställa in oss på ett sådant tillvägagångssätt. (a.a) En utgångspunkt i hermenutiken är att en 

djupare förståelse uppstår när delarna sätts i samband med helheten. Tolkningen av delarna 

och tolkningen av helheten måste och ska vägas samman för förståelse av ett fenomen. 

Arbetsprocessen kan liknas vid en spiral (Ödman, 2007) eller en ständigt pågående cirkel, 

den hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 2008). Ingrid Westlund skriver i Fejes 

och Thornberg (2015) att hermeneutiken är lämplig att använda när syftet med studien är att 

få tillgång till intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser. Hon skriver även att om man 

är genuint nyfiken i sin hållning inför det empiriska materialet, med den egna förförståelsen 

medvetandegjord, så ökar forskarens möjligheter att se vad materialet erbjuder. Vår intention 

var att försöka vara nyfikna och ställa nya frågor till materialet, våra egna tolkningar och att 

ställa nya frågor till materialet vart efter som tolkningsprocessen fortskrider, nya mönster 

eller underliggande meningar visar sig. Enligt Ödman (2007) erkänner hermeneutiken att det 

finns flera sätt att förstå världen och en viss företeelse på. Alla sätt att förstå uppfattas inte 

som likvärdiga. Hermeneutiken erkänner att vi alltid ser från olika aspekter, att vi aldrig kan 

ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten (ibid.). Med hermeneutiska termer 

kan vår förförståelse beskrivas som vår horisont (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vår 

förförståelsehorisont ger oss ett visst perspektiv på världen och sätter gränser och ramar för 

hur vi uppfattar olika fenomen på ett omedvetet och medvetet plan. I det här fallet, i vår 

studie, styr således vår horisont hur vi uppfattar vissa saker som pedagogerna säger då vi 

båda är bekanta med företeelser och fenomen i skolans värld i och med vår yrkesbakgrund 
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som pedagog. Vår horisont är inte densamma hela tiden utan förändras, vidgas och skiftar 

perspektiv alltmedan vi tar del av det våra intervjuade pedagoger förmedlar till oss. På så vis 

kan vår förståelse utvecklas hela tiden i relation till det som framkommer ur materialet. Utan 

vår förförståelse kan vi inte förstå andra men samtidigt påverkar vår förförståelse hur vi 

förstår andra. Det gör att den egna förförståelsen även utgör ett hinder i att kunna fånga en 

helt objektiv förståelse av en annan persons upplevelser (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vårt 

syfte med studien var att undersöka vilka framgångsfaktorer pedagoger i grundskolan kan se 

vid inkludering av elever med AST. Vi är medvetna om att våra tolkningar kan komma att 

färgas av vår förförståelse. 

De fyra etiska kraven 

I vår studie har vi tagit hänsyn till de fyra etiska kraven (Vetenskapsrådet, 2011). Vi beaktade 

informationskravet genom att vi kontaktade ansvariga rektorer och informerade om studiens 

syfte samt för att få tillåtelse att intervjua pedagoger. Vi informerade informanterna om deras 

uppgift i studien och vilka villkor som gällde för deras deltagande. De fick information om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sitt medverkande. Vi 

beaktade samtyckeskravet genom att vi inhämtade informanternas samtycke, 

konfidentialitetskravet genom att vi avidentifierade kommuner, skolor och informanterna 

samt nyttjandekravet genom att vi endast använde den insamlade datan till vår studie och inte 

till andra icke vetenskapliga syften. Vilket kommer att redogöras för i uppläggning och 

genomförandet av datainsamlingen som här följer. 

Urval och planering för genomförande   

Vi valde elever i behov av särskilt stöd och då specifikt elever med AST utifrån att 

målgruppen diskuteras frekvent i media. I november tog vi beslutet att vi skulle göra 

intervjuerna i två för oss närbelägna kommuner och det av två anledningar. Den första var ett 

bekvämlighetsurval för att inte behöva åka så långt och det andra skälet var för få ett bredare 

underlag utan att riskera svårigheter att schemamässigt få tid och bokningar för samtal. Med 

närhet antog vi att det skulle vara lättare att få till detta. I december kontaktade vi 

kommunernas rektorer för att höra om de hade individintegrerade AST-elever i åk F-6. I 

december valdes de skolor ut som kom att användas i studien, vilket begränsades till de som 

hade individintegrerade AST-elever, vilket utgjorde tre skolor i respektive kommun. I januari 

skickades information om studien till rektorerna och pedagogerna (se bilaga 1). Vi arbetade 

fram en intervjuguide (se bilaga 2) för djupintervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2015) är 

syftet med den kvalitativa forskningsintervjun att försöka sätta sig in i och förstå den 
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intervjuades eget perspektiv på den upplevda tillvaron och intervjun påminner om ett 

vardagligt samtal. Vi valde därför att göra temaområden i vår intervjuguide med öppna frågor 

under varje tema som stöd vid behov av uppföljande frågor. I februari genomfördes samtliga 

intervjuer och under februari/mars transkriberades dessa. Under april och maj analyserades 

och sammanställdes studiens resultat. 

Den kvalitativa intervjun - vårt val av metod 

I vårt arbete lutade vi oss mot Kvale och Brinkman (2015) och i det här avsnittet vill vi 

beskriva hur vi gick tillväga inför, under och efter intervjuerna. 

Inför intervjuerna  

Vi var noga med att fundera över vad vi ville ha ut av intervjuerna. En intervjuguide med de 

frågor som vi kände var relevanta sammanställdes (se bilaga 2). Därefter genomfördes 

provintervjuer med en kollega på våra respektive arbetsplatser. Dessa spelades in och 

lyssnades av. Vi lyssnade av om vi fick fram det vi var ute efter. Här valdes kollegor som 

hade erfarenhet av inkluderade elever med AST i grundskolan. Det för att se om våra frågor 

bidrog till att pedagogernas syn på verkligheten kom fram. Semistrukturerade intervjuer med 

frågeområden istället för exakta, detaljerade frågor fungerade bra. Genom att göra så kunde 

ett mer naturligt samtal föras och vi kunde låta personen själv i viss utsträckning styra i 

vilken ordning olika saker kom upp. Vi ville att de skulle berätta så mycket som möjligt utan 

att bli styrda av oss. Vid kontakt med informanterna informerades de om varför vi ville göra 

intervjun, hur den skulle gå till, hur länge den skulle pågå (totalt cirka 1 timme), vad den 

skulle användas till och hur materialet skulle behandlas och att vi eventuellt skulle behöva 

kontakta dem igen för att göra eventuella kompletteringar eller för att se om vi hade uppfattat 

dem rätt. De skulle också få ta del av resultatet ifall så önskades. Rum, passande för 

intervjuerna, bokades via expeditionspersonalen på respektive skola. 

Under intervjuerna 

Vi fick tillgång till våra bokade rum cirka 30 min. innan själva intervjun skulle påbörjas. Vi 

satte upp lappar på dörrarna om att samtal pågick, vi hämtade glas och vatten och lade fram 

mobil, anteckningsblock, penna och intervjufrågor på bordet.  Innan intervjuerna var vi noga 

med att tala om hur strukturen skulle se ut under intervjun och hur lång tid vi hade på oss. 

Under intervjun var vi noga med att tänka på vårt eget agerande. Till exempel att vi skulle 

hålla oss värdeneutrala det vill säga att inte själva lägga in värderande ord eller påståenden, 
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att vi skulle vara noga med att försöka ställa öppna frågor med syfte att informanterna skulle 

berätta så utförligt som möjligt, att ställa följdfrågor så att de kunde utveckla sitt resonemang 

samt att ge dem tid till reflektion under intervjun genom att vänta in svar och inte vara för 

snabba med återkopplande följdfrågor. Under samtalen bekräftas det som sades genom 

nickningar, ögonkontakt eller bekräftande ord. Anteckningar fördes under intervjun för att, på 

slutet, kunna ha möjlighet till att ånyo se över och kontrollera att vi hade berört det vi var ute 

efter. Cirka 10 minuter avsattes för detta. 

  

Efter intervjuerna 

Inom en vecka efter våra genomförda intervjuer transkriberades dessa. Två dagar avsattes per 

intervju för utskrift. Innan transkriberingarna hade vi bestämt att vi skulle transkribera allt 

även skratt och eventuella pauseringar. Anledningen var att inte missa eller missförstå hela 

resonemanget samt att vi ville vara så nära informanternas uttryck och känslor som möjligt. 

Vi gjorde transkriberingarna enskilt. Själva analysarbetet genomfördes av oss tillsammans för 

att lättare kunna göra gemensamma bedömningar. En transkribering i taget lästes igenom 

flera gånger. Det var för att på så sätt se eventuella mönster som inte var uppenbara vid första 

läsningen. Därefter kodades intervjuerna i nyckelord för att få en tydligare bild av vad olika 

utsagor hade berört och för att få någon sorts sammanfattning. Därefter försökte vi få en bild 

av hur nyckelorden hängde ihop. Nyckelorden sammanfördes under olika teman som 

skapades succesivt varefter vi läste om igen och tolkade datan. Vi försökte finna 

underkategorier som berörde våra frågeställningar, det vill säga relationer, relationsskapande, 

samspel, bemötande, miljöer och förhållningssätt. När samtliga intervjuer var genomgångna 

letade vi nyckelord och kategorier och jämförde de olika informanternas utsagor och försökte 

se mönster, samband eller andra fenomen som i första skedet var uppenbart. Teman 

kopplades till varandra för att eventuellt kunna skönja om informanternas erfarenheter var 

samstämmiga eller om det fanns några gemensamma nämnare. En tabell utformades där vi 

spaltade ner nyckelorden under kategorier för att på så sätt få en bättre överblick. Genom 

detta förfaringssätt tolkades innehållet av intervjuer, utsagor och ett analysredskap skapades i 

ett parallellt arbete som byggde på att försöka förstå innehållet i utsagor och underliggande 

meningar i det sagda och hur det kunde tolkas. 
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4. RESULTAT  

 

Vårt resultat utgår från studiens frågeställningar. Teman trädde fram allt eftersom vårt 

analysarbete fortskred. Under varje tema beskrivs kortfattat empiri i form av exempel på 

utsagor från informanterna. Vi har formulerat om våra frågeställningar till konstateranden och 

dessa utgör rubriker. Den första rubriken omfattar de framgångsfaktorer som pedagogerna i 

vår studie ser för inkludering av elever med AST. Den andra rubriken behandlar hur 

pedagogerna i vår studie tolkar att elever med AST upplever betydelsen av dessa 

framgångsfaktorer. Begreppet pedagog använder vi för att beskriva yrkesverksamma lärare 

och speciallärare i grundskolan. Tio pedagoger har intervjuats. Dessa anges här med fiktiva 

namn: pedagog 1: Ulla, pedagog 2: Eva, pedagog 3: Karin, pedagog 4: Anna, pedagog 5: Fia, 

pedagog 6: Siv, pedagog 7: Lena, pedagog 8: Sara, pedagog 9: Maria och pedagog 10: Britta. 

 

Framgångsfaktorer som pedagoger i grundskolan ser vid inkludering av 

elever med AST 

Under denna omformulerade frågeställning har vi utifrån analyserna av våra intervjuer hittat 

fyra teman. Dessa är kunskap om AST och individen, förhållningssätt och bemötande, 

samspel och relationer och skolmiljö och resurser. Nedan presenteras dessa fyra teman. 

Kunskap om AST och individen 

Samtliga tio pedagoger i vår studie anser att det är viktigt att ha kunskap om AST i mötet 

med elever med AST. Sex pedagoger i vår studie framhåller att det, förutom kunskap om 

funktionsnedsättningen AST, behövs kunskap om individen och hens AST. De säger till 

exempel att de går på sin egen känsla av vad som är rätt eller fel, att man känner i stunden 

vad som fungerar eller att man måste göra på massor med olika sätt. Maria uttrycker det så 

här: 

Det är viktigt att fräscha upp kunskapen innan man ska möta de här eleverna men sedan 

är det ju väldigt olika för olika elever upplever jag, för det som stämmer för en stämmer 

inte för alla, man kan inte följa ett visst mönster med de här eleverna. 

Siv framhåller att det vore bättre att skapa sig kunskap om AST genom att få vara ute på 

praktik med en rutinerad lärare som vet hur elever med AST ska bemötas så att man som 

pedagog får en förebild och förstår vad det handlar om. Maria uttrycker att kunskap mer är en 
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förståelse om hur hon ska kunna bemöta dem. Detta tolkar vi som att hon menar att kunskap 

om AST mer handlar om bemötande än ren faktakunskap om funktionsnedsättningen. 

Förhållningssätt och bemötande 

Samtliga pedagoger i vår studie framhåller att det är viktigt att möta eleverna med AST med 

lugn och tydlighet. Alla pedagoger i vår studie betonar också att alla elever med AST är olika 

och behöver bli bemötta individuellt utifrån sina behov. Lena uttrycker det så här: 

Det är ju speciellt viktigt med de här barnen vi pratar om och det kan ju ta tid och alla de 

här eleverna är ju inte den andra lik utan har sitt speciella sätt att vara eller uttrycka sig 

på eller sin knepighet eller vad man ska säga. 

Hälften av pedagogerna i vår studie anser att man som pedagog behöver ligga ett steg före 

och läsa av situationer och anpassa utifrån eleven med AST. Dessa fem pedagoger är 

samstämmiga om att detta inte alltid är så enkelt. De upplever att det kan vara svårt i stunden 

att ligga steget före och att de ibland misslyckas med detta och att det då blir svårt att 

reparera. Två av dessa fem pedagoger upplever att det kan fungera att avleda om de inte 

klarat av att ligga steget före. Anna och Lena uttrycker att det är viktigt att försöka se till att 

eleverna med AST inte blir utsatta för situationer som inte är bra för dem. Lena ger som 

exempel att elever med AST till exempel kan gå ut lite tidigare på rast eftersom 

kapprumssituationen, när alla ska gå ut samtidigt, kan blir väldigt rörig för dem. Sju 

pedagoger i vår studie framhåller att det är mycket viktigt att möta eleverna med AST 

lågaffektivt. Alla dessa sju pedagoger använder inte ordet lågaffektivt men vi tolkar att det är 

det de menar. De säger till exempel tryck inte på, träng inte upp dem i ett hörn, höj inte 

rösten, tjafsa inte, var inte så på och gå inte in i diskussion. Sara anser att det är viktigt att lära 

eleverna med AST att tolka koder, ansiktsuttryck och kroppsspråk och tre pedagoger i vår 

studie anser att det är viktigt att hjälpa eleverna med AST att sätta ord på händelser och 

känslor. Britta uttrycker det så här: 

Dom vet ju oftast inte varför de känner som de gör och då måste vi ju tillsammans 

hjälpas åt med frågor så dom förstår vad det var som hände och när dom då ser orsaken 

till varför de kanske är ledsna men inte förstår varför så märks det att de blir mycket 

lugnare. 
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Britta uttrycker att det är viktigt att man som pedagog reflekterar över sitt eget 

förhållningssätt eller sätt att uttrycka sig om ens elev med AST låser sig eller blir arg om det 

kan vara så att det är man själv som har utlöst den reaktionen hos eleven. 

Samspel och relationer 

Samtliga pedagoger i vår studie anser att ett positivt klassrumsklimat är viktigt för att elever 

med AST ska få förutsättningar till samspel med andra elever. Tre av dessa pedagoger 

uttrycker att de brukar påminna eleverna innan de går ut på rast, att alla ska få vara med. Ulla 

brukar säga att om de ser någon som går själv så ska de ta tag i den och ta med den i leken. 

Nio pedagoger i vår studie uttrycker att eleverna med AST har svårigheter i det sociala 

samspelet med andra elever. Alla dessa nio pedagoger uttrycker sig inte likadant men vi 

tolkar att det är det de menar. De uttrycker till exempel att eleverna med AST ofta inte förstår 

själva hur de ska göra för att samspela, de andra eleverna anpassar nog mycket i leken efter 

hen eller hen väljer själv när hen vill delta. Två av dessa nio pedagoger anser att allt i leken 

sker på eleven med AST´s villkor. Ulla och Britta säger att de brukar vara noga med hur de 

sätter ihop elever med AST med andra elever när de ska arbeta i grupp eller göra andra saker 

tillsammans. De säger till exempel att det är viktigt att eleverna med AST har stabila 

kamrater omkring sig som kan stötta och driva framåt eller att de försöker sätta ihop elever 

med ganska hög social kompetens med de här eleverna så de kan förklara under tiden de gör 

saker. Fyra pedagoger i vår studie uttrycker en oro att eleverna med AST´s förmåga till 

samspel med kamrater blir svårare ju äldre de blir. De säger till exempel att eleverna med 

AST säkert kommer att bli mer ifrågasatta när de blir äldre eller att funktionsnedsättningen 

blir mer tydlig ju äldre de blir. Lena uttrycker det så här: 

Jag tror att mindre barn i ettan och tvåan har lättare att acceptera ett sånt beteende än om 

man går i trean, för dom är ju lite avvikande och har svårt för att förstå signaler och så 

från kamrater, det är jättesvårt och det spretar ju äldre dom blir. 

Sara betonar att det är viktigt att man som pedagog bör vara medveten om att det kan vara 

saker som är små för andra som kan bli jättestora för elever med AST. En elev hade frågat 

henne hur hen skulle kunna heja på en kamrat som hejade på hen i matsalen när hen hade mat 

i munnen. Vi tolkar att Sara menar att en elev utan AST inte funderar över sådana saker. Fyra 

pedagoger i vår studie uttrycker betydelsen av att ha en god relation med vårdnadshavarna till 

eleverna med AST. De uttrycker till exempel att om inte föräldrarna pratar gott om en som 

lärare så påverkar det elevens och hennes relation också eller att om man har hemmet med sig 
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på tåget så är det mycket lättare. Hälften av pedagogerna i vår studie betonar vikten av att ha 

en god relation med eleverna med AST. De säger till exempel att jag försöker sitta med 

eleven i matsalen, att de känner att man genuint bryr sig eller att det är viktigt att få elevens 

förtroende. 

Skolmiljö och resurser 

Samtliga pedagoger i vår studie uttrycker att elever med AST behöver lugn och ro. Det får 

inte vara för rörigt eller högljutt. Hälften av pedagogerna i vår studie anser att elever med 

AST är i behov av att kunna gå undan till ett grupprum för att få arbetsro. Samtliga tio 

pedagoger i vår studie uttrycker att det är viktigt för elever med AST att ha en bestämd plats 

att sitta på i klassrummet. Sex pedagoger i vår studie framhåller att elever med AST behöver 

gå i en mindre grupp istället för att gå i en klass med många elever. Nio pedagoger i vår 

studie anser det vara av stor vikt att elever med AST har förstående klasskamrater och att det 

är ett tillåtande klassrumsklimat. Anna och Fia menar att det är viktigt att elever med AST 

känner att de har förväntningar på sig. Fia säger att när eleverna med AST vet vad hon 

förväntar sig av dem så presterar de bättre. Sju pedagoger i vår studie betonar att elever med 

AST behöver vara väl förberedda på vad som ska hända. Alla pedagoger i vår studie anser att 

det är av stor betydelse att göra anpassningar i lärmiljön för en elev med AST. De 

anpassningar de nämner är till exempel arbetsschema, bildstöd, bildschema, korta och tydliga 

instruktioner både muntligt och visuellt, tidshjälpmedel, anpassade och avgränsade uppgifter, 

skärm på bordet, hörselkåpor, datorhjälpmedel samt att de får jobba med det som intresserar 

dem. Lena uttrycker det så här: 

Att dom kanske får jobba med sitt specialintresse, att dom får grotta ner sig lite i det och 

jobba med det för då kan man ju använda det till skrivande så man inte bara gör något på 

sidan om. 

Ulla och Eva anser att elever med AST är i behov av att förberedas inför rastaktiviteter. De 

menar att elever med AST behöver veta plats för aktiviteten och hur den går till. Siv och 

Britta uttrycker att det bör finnas många vuxna på skolgården under raster för att kunna fånga 

upp eleverna med AST om det händer något. Sju pedagoger i vår studie anser att det behövs 

fler vuxna i skolan för att kunna inkludera eleverna med AST. Fyra av dessa sju pedagoger 

framhåller att den extra vuxna personen behöver vara en utbildad pedagog. Tre pedagoger i 

vår studie uttrycker också att resurser behövs i form av tekniska hjälpmedel som till exempel 

datorer och surfplattor. Fyra pedagoger i vår studie betonar att det är av stor vikt att ha 
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ledningens stöd och förståelse för hur svårt och tidskrävande det kan vara att ha en elev med 

AST inkluderad i grundskolan. Britta uttrycker det så här: 

Det jag känner är att vanliga grundskolor får mer integrerade elever med exempelvis 

AST och då är det viktig att skolledningen har kunskap så de kan stötta och kanske sätta 

in en kompetensdag om AST, för det är ju något som alla på skolan behöver känna till 

om. 

 

Hur pedagoger i grundskolan tolkar att elever med AST upplever 

betydelsen av dessa framgångsfaktorer 

Under denna omformulerade frågeställning har vi utifrån våra intervjuer funnit fyra teman 

som sammanfaller med resultatet på vår första frågeställning. Dessa är kunskap om AST och 

individen, förhållningssätt och bemötande, samspel och relationer och skolmiljö och 

resurser. Nedan presenteras dessa fyra teman. 

Kunskap om AST och individen 

Samtliga pedagoger i vår studie tolkar att det är viktigt för eleverna med AST att 

pedagogerna har kunskap om både funktionshindret AST och om individen. Det är inget som 

eleverna med AST uttrycker utan pedagogerna i vår studie menar att de ser mindre antal 

misslyckanden hos eleverna med AST när de har kunskap om AST och individen. Alla 

pedagoger i vår studie beskriver att med kunskap minskas elevernas misslyckanden. Dessa 

misslyckanden beskrivs som att eleverna blir oroliga, låser sig och får verbala och fysiska 

utbrott. Hälften av pedagogerna i vår studie framhåller att det är individens AST som är 

viktigast att ha kunskap om, inte funktionshindret AST allmänt. Maria säger att kunskap här 

är mer en förståelse för hur hon ska bemöta elever med AST. Britta menar att det till och med 

ofta är pedagogerna som får fram elevernas låsningar. 

Förhållningssätt och bemötande 

Samtliga pedagoger i vår studie tolkar att eleverna med AST upplever det väldigt viktigt hur 

de blir bemötta och vilket förhållningssätt de möts med. Samtliga tio pedagoger i vår studie 

framhåller till och med att elever med AST upplever att rätt förhållningssätt och bemötande 

är viktigare än kunskap om AST, miljö och samspel. Ulla och Britta menar att om de bemöter 

eleverna med AST rätt så fungerar de bättre och är lugnare och kan göra det som de andra 

eleverna gör. Lena uttrycker det så här: 
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Oj, det var svårt hur eleven uppfattar det. Ja det är väl i så fall att man känner att man gör 

framsteg. Det är väl där i så fall att man känner att det börjar hända saker, att de tar till 

sig och kanske också att den vänder sig mot en, och så att den tyr sig till en  

Fyra pedagoger i vår studie tolkar att elever med AST upplever det väldigt viktigt att 

pedagoger kan läsa av hur morgonen varit för att kunna bemöta utifrån det. Dessa fyra 

pedagoger framhåller att om de ställer för höga krav en dag när morgonen inte varit bra för en 

elev med AST framkallar det låsningar eller utbrott. Alla pedagoger i vår studie är överens 

om att det är väldigt individuellt hur eleverna med AST vill bli bemötta men de framhåller 

också några gemensamma framgångsfaktorer som de tolkar att alla elever med AST upplever 

som viktiga. Dessa teman framträder i materialet: tydlighet, lugn och att inte bli arg eller höja 

rösten. 

Samspel och relationer 

Samtliga pedagoger i vår studie upplever att det är svårt att tolka hur elever med AST 

upplever betydelsen av samspel. Sju av pedagogerna i vår studie tolkar att eleverna med AST 

upplever att samspel fungerar. Pedagogerna tolkar att det fungerar för att det sker helt på 

eleverna med AST´s villkor. Ulla och Maria tolkar att eleverna med AST upplever att det är 

att vara som alla andra som är viktigast, inte samspelet i sig. Sju pedagoger i vår studie tolkar 

att eleverna med AST upplever att det är viktigt med samspel, men inte med för många åt 

gången och inte för ofta. Lena upplever att eleverna med AST mår bra när de samspelar med 

en till två andra elever. Ulla berättar om en av sina elever med AST som vill samspela med 

andra men inte klarar det. Hen blir då ledsen och uttrycker att hen försöker men är jättedålig. 

Siv och Britta tolkar också att eleverna med AST upplever att de inte kan samspela med 

kamrater. De förstår inte vad som händer i samspelet och då blir de ledsna. Maria säger: 

Jag tror inte alltid att de tycker att det är viktigt. Det ligger mest hos läraren som tänker 

att den ska inte vara själv. Samspel fungerar när det sker på elevens villkor. 

Fia tolkar att hennes elev med AST vill vara nära andra elever och upplever att hen är med de 

andra eleverna när hen leker bredvid som små barn gör. 

Skolmiljö och resurser  

Samtliga pedagoger i vår studie tolkar att eleverna med AST upplever att skolmiljön och 

resurser är viktiga. Nio av pedagogerna i vår studie upplever att de vuxna måste ta ansvar och 

se vad som fungerar i skolmiljön och vilka resurser som behövs. De framhåller att eleverna 
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med AST inte uttrycker med ord hur viktig skolmiljön är för dem utan pedagogerna behöver 

ha förmåga att tolka deras reaktioner. Ulla berättar att hon frågar sina elever med AST hur de 

känner och vad de tycker. Hon använder ja/nej-frågor och sifferskalor för att de ska kunna 

svara. Det finns framgångsfaktorer i skolmiljön som samtliga tio pedagoger i vår studie tolkar 

att eleverna upplever är viktiga och det är: möjlighet att gå undan, tydliga ramar, inte för stor 

och fri yta, inga förändringar, lugnt och förberedelse. 

 

5. DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion  

Studiens syfte handlar om vilka framgångsfaktorer pedagoger i grundskolan ser för 

inkludering av elever med AST och de frågeställningar vi utgått från för att kunna nå syftet 

var; “Vilka framgångsfaktorer ser pedagoger i grundskolan för inkludering av elever med 

AST?” och “Hur tolkar pedagoger i grundskolan att elever med AST uppfattar betydelsen av 

dessa framgångsfaktorer utifrån att pedagogerna möter eleverna dagligen?” Utifrån dessa 

frågeställningar har vi genom våra intervjuer funnit olika teman där ett resultat framkommit. 

Vi kommer att diskutera kring följande teman Kunskap om AST och individen, 

Förhållningssätt och bemötande, Samspel och relationer samt Skolmiljö och resurser. Vår 

tolkning av det sociokulturella perspektivet är att människor aldrig bara är individer utan de 

är individer i grupper och sociala sammanhang. Det bidrar till att vi hela tiden har haft eleven 

med AST i ett sammanhang framför ögonen när vi har analyserat och diskuterat resultaten. 

Med inspiration från hermeneutiken var vi noggranna med att det var pedagogernas 

tolkningar vi ville få fram. 

Kunskap om AST och individen 

När vi intervjuade pedagogerna så framkom att samtliga ansåg att det är viktigt att ha 

kunskap om funktionsnedsättningen AST. Mer än hälften ansåg att det också är viktigt att ha 

kunskap om individens AST. Samtliga pedagoger tolkade att det är väldigt viktigt för 

eleverna med AST att pedagogerna har kunskap om både AST och individen. Hälften tolkade 

att kunskap om individens AST var viktigast. I vår nationella forskning ser vi betydelsen av 

att ha kunskap om både funktionsnedsättningen AST och individens AST. Falkmer (2013) 

säger att lärarna verkligen måste förstå och känna in varje enskild individ men att det också är 
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viktigt att lärarna har specifik kunskap om AST. I vår internationella forskning ser vi ett 

tydligare fokus på kunskap om funktionsnedsättningen AST. Soto-Chodiman et al. (2012) 

fann att lärarna i deras studie var överens om att de hade alldeles för lite kunskap om AST. 

Även Segall och Campbell (2012) fann att lärarna hade för lite kunskap om AST. Som vi 

tolkar det kan denna skillnad i nationell och internationell forskning bero på att Sverige 

utifrån läroplanen är mer individinriktad medan man internationellt sett inte har samma fokus 

på individen. 

Förhållningssätt och bemötande 

Det finns några framgångsfaktorer som samtliga tio pedagoger tolkar att elever med AST 

upplever som viktiga och det är tydlighet, lugn och att inte bli arg eller höja rösten. Annars är 

samtliga pedagoger samstämmiga om att det är väldigt viktig att elever med AST blir bemötta 

individuellt utifrån sina behov och de tolkar att elever med AST upplever att rätt bemötande 

är viktigare än kunskap om AST, miljö och samspel. Maria säger till och med att kunskap är 

en förståelse av hur hon ska bemöta elever med AST. Isakssons (2009) studie visade att 

stödåtgärderna inte skilde sig utifrån vilka svårigheter eleverna hade. Persson (2013) skriver 

att skolans problem ligger i att den inte förmår möta och tillvarata den naturliga variationen 

av olikheter hos elever och att stödåtgärderna sätts in utifrån lärarens svårigheter att 

tillgodose alla elever. Detta går helt emot vår studie som visar att elever med AST behöver 

bli bemötta individuellt. Hälften av pedagogerna framhåller på olika sätt att ett felaktigt 

bemötande försvårar symptomen hos elever med AST. Detta stämmer överens med 

Jakobsson och Nilsson (2011) som skriver att hur svåra symptomen blir för elever med AST 

beror på vilket bemötande de får och att pedagoger, för att inte förvärra elevernas beteende, 

behöver bemöta eleverna med AST lågaffektivt, det vill säga inte bli stressade eller arga och 

att det handlar om att hjälpa eleven att skapa självkontroll. Soto-Chodiman et al. (2012) fann 

i sin studie att det var just bemötande som var svårt för pedagogerna och att de då försökte 

kompensera detta genom att ha en lugn och trygg klassrumsmiljö. Som vi tolkar det är 

nationell och internationell forskning mer lika när det gäller synen på förhållningssätt och 

bemötande än när det gäller kunskap om AST och individen, även om vi i Sverige utifrån 

läroplanen är mer individinriktade. Samtliga pedagoger i vår studie är samstämmiga om att 

rätt bemötande är en nyckel för att lyckas i arbetet med elever med AST. Detta kan bero på 

att de pedagoger som tackade ja till att delta i studien alla är positiva till elever med AST. 
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Samspel och relationer 

När det gäller betydelsen av samspel och relationer och hur samspel fungerar har 

pedagogerna i vår studie olika tolkningar men samtliga tio pedagoger var samstämmiga om 

att just när det gäller betydelsen av samspel har de svårigheter att tolka eleverna med AST´s 

upplevelse. Detta är tvärtemot vad Falkmer (2013) och Falkmer et al. (2012) fann i sina 

studier, där pedagogerna var bra på att bedöma hur delaktiga elever med AST i grundskolan 

känner sig. Det samtliga pedagoger var samstämmiga om var att ett positivt klassrumsklimat 

är viktigt för att elever med AST ska få förutsättningar till samspel med andra. Falkmer 

(2013) skriver att svenska grundskolor ska vara inkluderande, vilket innebär att de ska 

tillgodose alla elevers behov både när det gäller kunskapsmålen och att känna sig delaktiga 

och accepterade i skolmiljön. För att känna sig delaktig i sin skolmiljö är det viktigt att delta i 

positiva sociala samspel med kamrater. Pedagoger har här en viktig roll att stödja eleverna i 

den processen. I både vår nationella och internationella forskning ser vi att den stödjande 

processen består av två delar. Dels det som samtliga pedagoger i vår studie kan ses vara 

samstämmiga om; ett klimat av acceptans i klassrummet men också att utveckla sociala 

färdigheter hos eleverna med AST genom undervisning i socialt samspel, vad som förväntas, 

vad man ska göra, hur man gör och reflektera över vad de lärt tillsammans med personal. 

Skillnaden i internationell och nationell forskning var att i den internationella forskningen 

kunde vi se att pedagogerna undervisade i socialt samspel medan i den nationella forskningen 

kunde vi bara se att det är så pedagoger bör göra. Som vi tolkar pedagogerna i vår studie är de 

medvetna om eleverna med AST´s svårigheter med att tolka och känna igen social 

information men de tränar inte eleverna i detta. Det Ulla och Britta säger att de gör är att de 

sätter ihop elever med AST med elever med hög social kompetens så att eleverna med hög 

social kompetens kan förklara under tiden de gör saker. Siv och Britta tolkar att eleverna med 

AST själva upplever att de inte kan samspela med kamrater vilket kan göra dem ledsna. Detta 

går delvis emot det som Jakobsson och Nilsson (2011) skriver, det vill säga att individer med 

AST oftast inte funderar över hur andra tar emot deras budskap. Men det bekräftas av det 

som Soto-Chodiman et al. (2012) såg i sin i studie, det vill säga att eleverna med AST har 

svårigheter i det sociala samspelet med klasskamrater och att en bidragande orsak till detta är 

deras oförmåga att se saker ur någon annans synvinkel. Humphrey och Symes (2010) skriver 

i sin studie att det finns en ökad risk till socialt utanförskap som de menar att eleverna med 

AST kan hamna i på grund av deras svårigheter i det sociala samspelet. Det här dilemmat kan 

vi även skönja i det som våra pedagoger beskriver. Lena och Fia uttrycker båda två att deras 
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erfarenhet säger att svårigheterna i det sociala samspelet med klasskamrater dessutom ökar 

med ökad ålder. Humphrey och Symes (2010) såg även en ökad risk för mobbing och 

utsatthet och de såg ytterligare en risk i att eleverna med AST inte själva talade om för någon 

ifall de blev utsatta vilket kunde hänga ihop med hinder kopplade till AST-problematiken. 

Falkmer et al. (2012) fann i sin studie att eleverna med AST uppgav i mycket större 

utsträckning att de blir mobbade än vad pedagogerna gjorde och att pedagoger behöver vara 

mer observanta när det gäller mobbing av elever med AST. 

Hälften av pedagogerna i vår studie betonar att det är viktigt att ha en god relation med 

eleverna med AST och fyra av pedagogerna menar att deras relation med eleven påverkas av 

vilken relation de har med föräldrarna, en god relation med föräldrarna möjliggör en god 

relation med eleverna. Både Falkmer (2013) och Jakobsson och Nilsson (2011) skriver att 

pedagogerna behöver strategier för att etablera god kommunikation med både eleverna med 

AST och deras föräldrar. Även Thornberg (2013) lyfter fram att pedagogerna behöver 

utveckla och skapa goda relationer till sina elever för att främja elevers inlärning och 

utveckling. Henricsson och Rydell (2006) skriver att elever med beteendeproblematik, här 

tolkar vi även in eleverna med AST, som tillsammans med sina lärare utvecklar en 

förtroendefull relation visade sig ha en skyddande effekt vilket i sin tur ledde till minskad 

beteendeproblematik. 

Skolmiljö och resurser  

Samtliga tio pedagoger i vår studie är samstämmiga om att det är väldigt viktigt att göra 

anpassningar i lärmiljön för elever med AST. Samtliga pedagoger tolkar också att eleverna 

med AST upplever att skolmiljön och resurser är viktiga. Det finns ett antal 

framgångsfaktorer, kopplade till skolmiljö, som samtliga pedagoger tolkar är av betydelse för 

elever med AST och det är att ha möjlighet att gå undan, en bestämd plats i klassrummet, 

tydliga ramar, lugn och ro, förberedelse, förutsägbarhet, visuellt stöd, korta och tydliga 

instruktioner, tidshjälpmedel, anpassade uppgifter, skärm, hörselkåpor och datorhjälpmedel. 

Nilholm (2006) menar att just skapandet av förutsägbarhet är det viktigaste för eleverna med 

AST för att skapa utvecklande och pedagogiska miljöer. Även Jakobsson och Nilsson (2011) 

skriver att skapandet av förutsägbarhet är en av de viktigaste anpassningarna och för elever 

med AST är det bästa sättet att visualisera information och kommunikation. Isaksson (2009) 

och Andréasson och Persson (Persson, 2013) däremot fann ett individuellt perspektiv på 

skolsvårigheterna och att åtgärderna som föreslogs ofta var inriktade på att träna upp de 
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brister som elever visar. Även i den internationella forskningen ser vi stor variation i hur man 

tänker kring anpassning av skolmiljön. Lynch och Irvine (2009) fann i sin studie att eleverna 

med AST skulle anpassa sig till lärmiljön snarare än att lärmiljön skulle anpassas till 

eleverna. Soto-Chodiman et al. (2012) såg i sin studie att pedagogerna hade en lugn och trygg 

klassrumsmiljö och använde visuellt stöd, tidshjälpmedel och datorer. Som vi tolkar 

pedagogerna i vår studie är de bra på att anpassa skolmiljön och att det inte är i skolmiljön de 

ser de största svårigheterna för inkludering av elever med AST i grundskolan.  

När det gäller resurser uttrycker sju pedagoger i vår studie att det behövs fler vuxna i skolan 

för att kunna inkludera elever med AST. Däremot är man inte samstämmig om ifall det 

behöver vara en utbildad pedagog. Fyra av dessa sju pedagoger anser att det behöver vara en 

utbildad pedagog. I den nationella forskningen nämndes inte fler vuxna som resurs förutom i 

Persson (2013) där Andréasson och Persson skriver att stödåtgärderna sätts in på individnivå 

men att man istället behöver samarbeta nära i arbetslag och att det ska bygga på tillit och 

förtroende. Falkmer (2013) betonar pedagogens roll som hon menar bör ha en god insikt i 

sina elever med AST´s situation, förmågor och intressen för att skapa goda lärmiljöer. I den 

internationella forskningen nämns resurspedagoger och assistenter mer men även här ser vi 

att man inte är överens om ifall det behöver var en utbildad pedagog eller inte. Soto-

Chodiman et al. (2012) fann att assistenter var ett vanligt stöd för elever med AST men att det 

inte alltid var så att assistenten kunde tillräckligt för att vara det stöd som var tänkt. I den 

internationella forskningen nämns oftare arbete i team, samarbete mellan pedagog och 

resurspedagog/assistent samt samarbete mellan pedagog och övrig skolpersonal. 

Några pedagoger i vår studie betonar att det är viktigt att ha ledningens stöd och förståelse i 

arbetet med inkludering av elever med AST. I vår forskning, både den nationella och den 

internationella ser vi inte att skolledningen lyfts fram men vi tolkar ändå att man menar att 

skolledningens stöd och förståelse är viktig. Nilholm (2006) skriver till exempel att 

pedagoger måste få tid till reflektion och samarbete i undervisningen och Soto-Chodiman et 

al. (2012) skriver att pedagogerna fick tillgång till specialisthjälp och att de erbjöds 

professionella utvecklingsdagar. 
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Sammanfattande reflektioner 

När vi stod i startgroparna för detta arbete och hade bestämt ämnet var vi inställda på att vi i 

vårt resultat skulle finna flera framgångsfaktorer för inkludering av elever med AST i 

grundskolan. Vår upplevelse är att skolan idag ofta misslyckas i arbetet med inkludering av 

elever med AST i grundskolan och vi ville därför se om vi kunde finna några nya 

framgångsfaktorer. I vår studie har vi mött pedagoger som i vissa avseenden ser olika 

framgångsfaktorer men i andra avseenden är väldigt eniga om vilka framgångsfaktorer det 

finns vid inkludering av elever med AST i grundskolan. Vi har funnit att framgångsfaktorerna 

till allra största delen är individuella även om det finns framgångsfaktorer som gäller för alla 

inkluderade elever med AST. Dessa gemensamma framgångsfaktorer finner vi främst i 

skolmiljön. Vår studie omfattar bara tio informanter men vi upplever att trovärdigheten är 

hög, bland annat för att vi finner samma framgångsfaktorer när det gäller skolmiljön i både 

den nationella och den internationella forskningen, som de framgångsfaktorer våra 

informanter uppger. Vi bedömer dock att det inte är möjligt att generalisera resultatet. När det 

gäller förhållningssätt och bemötande finns det några framgångsfaktorer som samtliga 

pedagoger är samstämmiga om men annars är det just när det gäller bemötande som 

informanterna betonar vikten av ett individuellt bemötande utifrån eleven med AST´s behov. 

En pedagog uttrycker till och med att kunskap är en förståelse av hur hon ska bemöta eleven 

med AST. Det tar tid att lära känna/få en relation med elever med AST och de behöver ett 

individuellt bemötande, som en pedagog i vår studie uttrycker med att hon känner i stunden 

vad som fungerar. Som vi ser det bör dessa elever få behålla samma pedagog länge om man 

hittat rätt i det individuella bemötandet. Jakobsson och Nilsson (2011) skriver att positiva 

attityder är en nödvändighet för att lyckas i arbetet med barn med AST och att hur svåra 

symptomen blir för barn med AST beror på vilket bemötande de får. Samtliga pedagoger i 

vår studie var positiva till elever med AST. Det här området är värt att titta vidare på anser vi, 

eftersom positiva attityder och “rätt” bemötande är så viktigt för att lyckas vid inkludering av 

elever med AST i grundskolan. Två pedagoger som arbetar tillsammans i team har visat sig 

vara en framgångsfaktor (Persson, 2013; Ainscow, 1995; Lindsay et al. 2014; Robertsson et 

al.2003). Här ser vi att den ene pedagogen då kan följa med eleven/eleverna med AST när det 

är dags att byta klass/stadie för att behålla tryggheten och för att minska symptomen genom 

“rätt” bemötande. 

En av de viktigaste anpassningarna för elever med AST är att skapa förutsägbarhet och då 

gärna med visuell information (Jakobsson & Nilsson, 2011). Elever med AST behöver veta 
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vilka/känna igen vuxna som finns runt dem, till exempel vuxna som är ute på rast. Alla vuxna 

som kommer att vara rastvärdar skulle kunna gå runt och presentera sig i klasserna vid 

terminens början. Där eleverna med AST finns skulle de kunna säga: “Jag kanske inte alltid 

kan hjälpa till om ni behöver hjälp men jag kan hämta er pedagog som känner er och vet 

bättre hur hen kan hjälpa er”. I anslutning till den presentationen vore det bra om pedagogen 

tillsammans med rastvärdarna också kan introducera rastvärdarna enskilt till eleven/eleverna 

med AST, då elever med AST har svårigheter med att ta till sig information i grupp. Risken 

finns annars att de tror att informationen inte gäller dem. Falkmer (2009) skriver att 

pedagoger till elever med AST behöver vara tydliga både i sin verbala och icke-verbala 

kommunikation och att elever med AST behöver få information direkt riktad till sig och inte 

given i grupp. Bildschema är ett vanligt visuellt stöd som pedagoger använder och här skulle 

bilder på dagens rastvärdar kunna finnas för att ytterligare öka tryggheten för eleverna med 

AST. 

I både den nationella och internationella forskningen finner vi att pedagoger behöver anpassa 

material och uppgifter, men det står inte så mycket om hur. Utifrån vår egen lärarpraktik samt 

utifrån det tre av våra informanter uttrycker, ser vi här ett utvecklingsområde. Vi ser ett 

behov av att ha renare, tydligare läromedel, kanske med begränsade svarsalternativ om 

uppgiften kräver det, som eleverna med AST kan skriva i, istället för att ha en faktabok att 

läsa i först för att sedan skriva svar i ett skrivhäfte bredvid. De här svårigheterna visar sig 

tydligt ju äldre eleverna med AST blir eftersom de då sällan får skriva i sina läroböcker. Vi 

styrks i den teorin i och med det som Fägerblad (2011) skriver, det vill säga att elever med 

AST har svårigheter med att välja och att man kan underlätta för dem genom att begränsa 

valmöjligheter. Falkmer (2009) skriver att särskilt yngre elever med AST kan vara hjälpta av 

att slippa byta fokus och rikta om uppmärksamheten mellan lärobok, arbetsbok och eventuellt 

skrivhäfte. Det är dessutom viktigt att det är läromedel som knyter an till det aktuella som de 

andra i klassen arbetar med så att eleverna med AST får vara del i ett sammanhang. Tre 

pedagoger i vår studie uttrycker på olika sätt svårigheter med läromedel. Eftersom det 

läromedel som övriga elever har inte fungerar bra för eleverna med AST, får pedagogerna 

lägga ner mycket tid på att individanpassa utifrån sin elev med AST. Den tiden skulle istället 

kunna läggas på att pedagogerna får mer kunskap i hur de kan träna socialt samspel, vilket 

elever med AST behöver få möjlighet att få träning i (Jakobsson & Nilsson, 2011). 
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Samtliga pedagoger i vår studie är medvetna om att eleverna med AST har svårigheter i att 

tolka och känna igen social information och behöver stöd i socialt samspel, men de tränar inte 

eleverna i detta. Här såg vi skillnader i den nationella forskningen och den internationella 

forskningen. I den internationella forskningen kunde vi se att pedagogerna undervisade i 

socialt samspel men i den nationella forskningen kunde vi bara se att det är så pedagoger bör 

göra. Det här är ett område som vi anser är värt att titta vidare på. Kan det vara så att vi i 

Sverige är bra på att bemöta eleverna med AST individuellt och att den framgångsfaktorn gör 

att vi samtidigt förlorar en annan framgångsfaktor, kunskap om funktionsnedsättningen AST, 

dit vi räknar hur man tränar socialt samspel? 

Metoddiskussion 

Innan vi sammanställde intervjuguiden funderade vi över vad vi ville få fram och tänkte oss 

rubriken Förhållningssättets och relationsskapandets betydelse för barn med 

autismspektrumtillstånd - en studie om pedagogers tolkningar av framgångsfaktorer. Vi 

gjorde varsin provintervju, med en pedagog på vår respektive arbetsplats med erfarenhet av 

att arbeta med elever med AST, för att se om vi fick fram det vi ville få fram. Ett tecken på 

att man gjort en bra intervju är att informanten talar mer än man själv. I våra provintervjuer 

talade informanterna mer än vad vi gjorde och vi fick fram det vi ville få fram, det vill säga 

personens syn på verkligheten. Vi hade intentionen att intervjua 14 pedagoger. Vi skulle 

intervjua sju pedagoger var på tre olika skolor i varsin kommun. Elisabeth fick positivt svar 

från sju pedagoger på tre olika skolor. När det var dags att bestämma tid för intervjuerna var 

det bara fyra pedagoger från två olika skolor som återkopplade. Ulrica genomförde sju 

intervjuer med pedagoger från tre olika skolor. När hon transkriberade den sista intervjun 

hade inspelningen avbrutits och var endast elva minuter lång. Vi valde därför att inte ta med 

den i analysarbetet. Vi lyssnade inte på varandras intervjuer, utan vi läste varandras 

transkriberade material. Under analysarbetet upplevde vi att underlaget med tio intervjuer var 

tillräckligt. När vi hade läst cirka åtta intervjuer såg vi att vissa teman och beskrivningar dök 

upp i flera intervjuer. Under det tidiga analysarbetet märkte vi att det var delar av det vi hade 

skrivit i metoddelen som vi behövde göra annorlunda. Vi märkte även under det arbetet att 

det vi egentligen ville få syn på och det som vi kunde utläsa ur transkriberingarna handlade 

om framgångsfaktorer för inkludering av elever med AST. Det vill säga inte det som vi hade 

tänkt från början som enbart handlade om förhållningssättets och relationsskapandets 

betydelse. Vi avvaktade med att tänka oss en färdig rubrik och försökte hålla oss neutrala och 
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låta materialet tala till oss under det fortsatta analysarbetet. Vi hade intentionen att leta 

nyckelord men fick förändra vårt arbetssätt och försöka nollställa oss inför läsningen av 

intervjuerna. Utifrån det perspektivet kunde vi allteftersom skönja olika områden i våra 

intervjuresultat. Vi namngav områdena som rubriker och dessa var kunskap om AST och 

individen, förhållningssätt och bemötande, samspel och relationer, skolmiljö och resurser.  

Vi valde olika färg på färgpennor som representerade de olika rubrikerna, till exempel allt 

som vi tolkade gick in under förhållningssätt och bemötande blev grönt. Vi satt tillsammans 

och strök under i intervju efter intervju, vilket av det sagda som passade in under vilken 

rubrik. Därefter tog vi ett område i taget och sammanställde allt det som de olika 

pedagogerna hade sagt och samlade det områdesvis, det vill säga under de olika rubrikerna. 

När vi hade gjort så med samtliga områden fortsatte vi vårt analysarbete genom att kärna ner 

det sagda, ställa vissa påståenden mot varandra och samtidigt försöka ställa det i ny dager för 

att kunna urskönja nytt mot vad vi tidigare sett. Under analysarbetes gång så kunde vi steg för 

steg skönja den rubrik som vi kände var passande till det vi ville finna. Det blev rubriken 

Inkludering av elever med autismspektrumtillstånd i grundskolan - en studie om pedagogers 

tolkningar av framgångsfaktorer. Studien har fyllt kriterierna för att vara tillförlitlig och är 

trovärdig. Vi är dock medvetna om att det kan vara så att lärarna själva kan ha medverkat till 

att de tolkar situationen som de gör och därmed färgar svaren utifrån sina egna föreställningar 

om vad som är framgångsfaktorer. Vi upplever ändå att det ger en bild av elevens upplevda 

effekter av de strategier lärarna använder. 

Framtida forskning 

Under arbetet med vår studie har framförallt två framtida forskningsområden blivit synbara. 

Det första området handlar om hur de framgångsfaktorer vi sett för inkludering av elever med 

AST i grundskolan påverkar övriga klasskamrater. Det andra forskningsområdet handlar om 

ifall framgångsfaktorerna skiljer sig åt om man har en elev med AST som inte har ett 

utåtagerande beteende eller om man har en elev med AST med ett utåtagerande beteende, 

individintegrerad i grundskolan.  
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Bilaga 1. 

Du tillfrågas härmed om att medverka i vår studie Vi vänder oss till dig utifrån att du har 

erfarenheter av att möta individintegrerade elever med autismspektrumtillstånd i 

grundskolans årskurser F-6. 

Syftet med studien är att undersöka betydelsen av pedagogers pedagogiska förhållningssätt 

och relationsskapande i mötet med individintegrerade elever med autismspektrumstillstånd 

(AST). 

Deltagandet är frivilligt och Du har rätt att avbryta intervjun när Du själv vill. Du har rätt att 

neka till frågor som Du inte vill svara på. I studien kommer fiktiva namn att användas istället 

för intervjupersonernas namn och Du kommer att vara anonym. För att kunna fokusera på 

kommunikationen under samtalet spelar vi in intervjun. Det inspelade materialet kommer 

bara att avlyssnas av oss och sedan raderas. Vi beräknar 45-60 minuter till intervjun. Om du 

ställer dig positiv till att bli intervjuad kommer vi att kontakta dig för överenskommelse om 

tid som passar dig. Vi beräknar att genomföra intervjun under februari månad. Materialet 

kommer endast att användas till denna studie. Genom att skriva under och godkänna villkoren 

ger Du tillåtelse att spela in intervjun samt medgivande att använda den inspelade intervjun 

som material till studien. Du kommer att få behålla en av blanketterna Du skriver under och 

vi behåller den andra blanketten med din underskrift. 

 

( ) Jag ställer mig positiv till medverkan i studien 

( ) Jag väljer att inte delta i studien 

_________________________________ 

Ort och datum 

_________________________________ 

Underskrift 

_________________________________ 

Namnförtydligande 



 

Bilaga 2. 

Intervjuguide 

Tema 1 Pedagogens bakgrund 

Vad har du för utbildning? 

Vilka pedagogiska erfarenheter har du? 

Vad har du för erfarenheter av att arbeta med elever med AST? 

 

Tema 2 Förhållningssätt och bemötande 

Hur ser du på kunskap och kompetens om AST i mötet med dessa elever i den pedagogiska 

undervisningen? 

Hur ser du på bemötande och din relation till elever med AST i undervisningssituationen? 

Hur ser du att en pedagog bör förhålla sig till elever med AST? 

Hur tolkar du att eleven upplever betydelsen av förhållningssätt och bemötande? 

 

Tema 3 Miljö 

Vad ser du är en god lärandemiljö för dessa elever? 

Vilka faktorer i miljön tror du på påverkar elevens sociala utveckling? 

Vilka faktorer i miljön tror du påverkar elevens resultat i teoretiska 

undervisningssammanhang? 

På vilket sätt kan en pedagog anpassa lärandemiljön för att den ska gynna elever med AST? 

Behövs resurser för att anpassa lärandemiljön? Om ja, vilka? 

Hur tolkar du att eleven upplever betydelsen av miljön? 



 

 

Tema 4 Samspel 

Hur ser du på inkludering av de här eleverna? 

Ser du hinder eller möjligheter för inkludering för elever med AST? 

Hur går du tillväga för att inkludera eleven i socialt samspel med andra? 

Vad ser du är viktigt att ha i åtanke vid inkludering i sociala sammanhang? 

Hur ser du som pedagog på ett inkluderande förhållningssätt och att samtidigt beakta en 

individanpassad undervisning? 

Hur tolkar du att eleven upplever betydelsen av samspel? 

Finns det något som vi inte berört under samtalet som du tycker är viktigt i relation till de här 

frågorna som vi nu samtalat kring, som du vill lyfta? 

 

 


