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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Jag har träffat på specialpedagoger som berättar att de i sina jobb möter lärare som känner 

frustration över elever de inte förstår sig på. Enligt dessa specialpedagoger upplever de att lärare 

ibland kan ha svårigheter att se elevens problematik ur ett helhetsperspektiv, lärare som av olika 

anledningar intar ett ganska kategoriskt förhållningssätt gentemot en elev eller elevgrupp, som 

exempelvis i föreliggande studie, elever med Autismspektrumtillstånd (Autism Spectrum 

Disorder - ASD). Det som väckt mitt intresse av ämnesområdet är även mina egna upplevelser 

i arbetet som handledande specialpedagog på gymnasiet, hur den specialpedagogiska 

handledningen kan användas i ett förändringsarbete i en skolorganisation på olika nivåer. 

Skollagen (2012) fastställer enligt 3 kap. 9§ att alla elever ska ha en likvärdig utbildning och 

att skolhuvudmannen har ansvar för att elever med funktionsnedsättning ska få det stöd de 

behöver för att kunna vara delaktiga och ta del av utbildning. De studier som granskats inför 

föreliggande examensarbete pekar på att arbetet med detta måste ske på alla nivåer och att 

handledning är en viktig del i processen vid förändring. 

Jag är själv mamma till några barn med ASD med olika grad av funktionsnedsättning i skolans 

vardag. I rollen som förälder har jag ett personligt engagemang och intresse för ämnesområdet 

och i rollen som lärare och specialpedagog har jag själv upplevt att det finns ett stort behov av 

att skapa förståelse för den här elevgruppen och attitydförändringar hos den personal som möter 

dem i skolan, både på individ-, grupp- och organisationsnivå.  

Många gånger har jag suttit i möten som förälder på mina barns skolor och mött en ganska stor 

okunskap kring de effekter funktionsnedsättningen ger. Det kan ibland finnas en tro på att 

barnet bara måste ”skärpa sig” för att få skolarbetet att fungera, eller att barnet är akademiskt 

underpresterande på grund av sin oförmåga att kunna visa sin kunskap på för lärarna de 

”traditionella sätten”. Många gånger har jag även suttit som specialpedagog i möten med 

föräldrar som blivit vana vid att strida för sina barns rättigheter. Av dessa möten, både i rollen 

som mamma och i rollen som specialpedagog, har jag upplevt att det behövs mer kunskap kring 

de effekter funktionsnedsättningen ger. Men jag ser också att skolans personal har en stor vilja 

till förändring och mer kunskap för att kunna möta dessa elever. Jag tycker att mina erfarenheter 

från båda rollerna har hjälpt mig i tolkningen av resultaten i föreliggande studie, då jag upplever 

mig ha fått ett djupare helhetsperspektiv från dessa erfarenheter.  

I några av de studier (Corkum, Smith, Giffin, & Hume, 2014 samt även Chung, Edgar-Smith, 

& Palmer, 2015) som granskats inför föreliggande examensarbete eftersöktes de behov som en 

lärande organisation har i mötet med elever med ASD samt lärares inställning gentemot 

elevgruppen och de konsekvenser det har för eleven med ASD. Där framkom bland annat att 

en ökad förståelse och en fördjupad kunskap om funktionsnedsättningen hos skolpersonal var 

en framgångsfaktor för att öka inkluderingen för elever med ASD. Resultaten visade även att 

lärarnas attityder gentemot elevgruppen blir sämre ju högre upp lärare undervisar, samtidigt 

som att lärares inställning till elevgruppen är extra viktigt för dessa elevers framgång. I likhet 

med dessa studier framkom även i en annan studie (Kearny, Leung, Joyce, Ollis, & Green, 

2016) att handledning var ett viktigt verktyg i skolpersonalens reflektionsprocesser för att skapa 

förståelse och öka den professionella kunskapen hos skolpersonal i mötet med elever. I valet av 

ämnesområde vill jag därför utifrån systemteoretiska perspektiv, från helhetsperspektiv, 
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granska de effekter specialpedagogisk handledning kan ha på olika nivåer i en 

förändringsprocess hos skolpersonal. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka och kritiskt granska hur 

specialpedagogisk handledning används för att skapa en inkluderande skola för elever med 

Autismspektrumtillstånd (Autism Spectrum Disorder - ASD).  Studien avser att särskilt 

undersöka hur fyra specialpedagoger arbetar med handledning som syftar till att bidra till att 

lärare utvecklar strategier/arbetssätt som skapar förutsättningar för lärande och delaktighet hos 

elever med ASD. 

Frågeställningarna i föreliggande examensarbete är följande: 

 

• Vilka strategier och metoder, utifrån fyra specialpedagogers upplevelse, har skolan som 

organisation identifierat och implementerat för att skapa en mer inkluderande miljö för 

alla elever, i synnerlighet elever med ASD?  

• Hur upplever fyra specialpedagoger att de bör arbeta i ett förändringsskapande hos 

skolpersonal, samt hur deras roll som specialpedagoger kan påverka i ett sådant 

förändringsarbete? 

 

1.3 Disposition 
Föreliggande studie är upplagt enligt följande disposition: 

Under rubrik 2 och 3 presenteras viss tidigare forskning i området samt olika teoretiska 

perspektiv som granskats inför föreliggande examensarbete. Under rubrik 4 presenteras den 

valda metoden för att granska och analysera resultat, samt en introduktion av de fyra 

respondenter som är med i denna studie. Resultat och analys av resultatet, som presenteras 

tematiskt under rubrik 5, hänger samman för att få en i sammanhanget mer strukturerad 

disposition. Där presenteras även en teoretisk analysdel. Den rubriken, nummer 6, innehåller 

en diskussion av resultat och analys, samt en metoddiskussion och förslag på framtida 

forskning. Examensarbetet avslutas med en referenslista och en intervjumall som bilaga. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning kring effekter av lärares attityder och 

förhållningssätt för elevers lärande och sociala inkludering, samt behoven som en organisation 

har i mötet elever med ASD för att få ett ökat deltagande och tillgänglig undervisning. 

 

2.1 Lärares attityder gentemot elever med ASD 
I en studie (Chung, Edgar-Smith & Palmer, 2015) granskade forskarna lärares attityder mot 

elever med Autismspektrumtillstånd (ASD) därför att: 

It is crucial to address the final limitation, because when teachers’ cognitive, emotional and 

behavioral responses to students with ASD are different from their responses toward typical 

students, it may lead to not only different expectations, but also effect of self-fulfilling prophecies 

about student performance. (de Boer, Bosker & van der Werf, 2010) 

Resultatet av studien (Chung, Edgar-Smith & Palmer, 2015) har analyserats på flera olika sätt. 

Studien visade att större delen av deltagande lärare var negativt inställda till elever med ASD. 

Det visade dels att lärare uppfattar elever med ASD som mer annorlunda än normalfungerande 

elever och även att de med stor sannolikhet ogillade och undvek elever med ASD och såg på 

dem som akademiskt underpresterande. Resultatet visade även signifikant stor skillnad i 

attityder mellan lärare med specialpedagogisk kompetens och lärare utan, lärarna med 

specialpedagogisk kompetens var betydligt mer positiva gentemot elever med ASD. Studien 

mätte även kön, etnicitet m.m. och resultatet visade att de som var mest positiva till eleverna 

med ASD var kvinnliga grundskollärare med specialpedagogisk kompetens. Även i vilket 

stadium lärare undervisade hade stor betydelse för resultatet, där det visade sig bli mer negativa 

attityder ju högre upp i utbildningssystemet lärare undervisade. 

Den kunskap som studien (Chung, Edgar-Smith & Palmer, 2015) kan bidra till är enligt 

forskarna följande: 1. Lärares medvetenhet av diskriminerande och orättvisa förväntningar: 

Lärare måste enligt forskarnas förslag utvärdera sig själva för att iaktta om de behandlar elever 

med ASD olikt än normalfungerande elever. 2. Lärares självövervakning av sin egen 

ofördomsfullhet gentemot elever (att inte ha förutfattade meningar): Studien visar att när lärare 

är negativa mot elever med ASD så är ofta dessa elever mindre socialt accepterade i 

klassrummet. 3. Skolledares roll i lärares attityder gentemot elever med ASD: detta innefattar 

att ge förutsättningar för rutinmässigt "övervakat" observerande och handledning till lärare, 

samt att ge förutsättningar till lärares fortbildning och träning, framförallt gällande manliga 

lärare och lärare utan specialpedagogisk kompetens i sin utbildning. 4. Övervägande om att 

utbilda lärare: Att ge lärare mer kunskap i exempelvis metoder som Applied Behaviour 

Analysis (ABA), Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped 

CHildren (TEACCH), både i fortbildning och i lärarutbildning, att lärare ska få fördjupad 

kunskap och få syn/fokus på likheterna och skillnaderna mellan elever med ASD och 

normalfungerande. En elev med ASD kan exempelvis upplevas som ouppfostrad, men en 

lärares perspektiv kommer troligen att ändras då de vet att beteendet är relaterat till elevens 

funktionshinder. 
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2.2 Behoven hos en organisation som möter elever med ASD 
I en studie (Corkum, Smith, Giffin & Hume, 2014) som genomfördes i ett skolområde i Kanada 

visade resultatet att hinder i en organisation som möter elever med ASD ofta är att det finns 

oflexibla, administrativa rutiner och procedurer samt ett inkonsekvent förhållningssätt hos 

personalen. Det identifierades ett behov av en koordinator kring arbetet med eleverna med 

ASD, samt ett större behov av utbyte med extern expertis. Hinder var även att kunna 

individanpassa i reguljära klasser. Engångsinsatser i fortbildning sågs inte vara lika effektiva 

som långtidsinsatser/handledning. Den bästa träningen var enligt respondenterna hands-on 

training handlett av kollegor (kollegialt lärande, handledning), samt workshops av olika slag. 

Lärare tyckte generellt att de hade lägre kunskap om ASD än resurspersoner i skolan. Lärare 

tyckte till större del än resurspersonerna att de inte såg ett personligt behov av fortbildning inom 

ASD. Det visade sig också utifrån svaren att resurspersonerna verkligen hade mer kunskap 

kring ASD än vad lärarna hade och att de kände sig mer bekväma i mötet med elever med ASD 

än vad lärarna gjorde. Respondenterna uttryckte också att de har för lite planeringstid, att det 

finns för lite resurser i form av lärare, handledande insatser och att de såg att det fanns stor 

okunskap kring ASD. Behov av extern expertis och ökad ASD-kunskap var alltså något som 

genomgående sågs i studiens resultat (Corkum, Smith, Giffin & Hume, 2014). 

Effekterna av ökad ASD-kunskap hos lärare studerades av Leblanc, Richardson & Burns 

(2009), där 135 studenter på en lärarutbildning i en amerikansk delstat bildade tre 

experimentgrupper som fick olika mycket utbildning i ASD. Resultatet visar att deltagarnas 

kunskap om ASD hade ökat markant och att deras attityder förändrats. Testdeltagarna visade 

att deras känsla av bekvämlighet inför att undervisa elever med ASD hade stärkts. Den allmänna 

åsikten bland studenterna var efteråt att detta måste vara ett inslag i lärarutbildningen. Studien 

visade också att bara ett mindre inslag av utbildning om ASD kan ha en märkbart viktig influens 

hos lärarstudenterna. Eftersom diagnostiseringen av ASD har ökat markant i hela världen, 

menar forskarna att det finns det ett akut behov av kunskap och förståelse för ASD hos 

skolpersonal. De menar att det är viktigt att det måste bli enkelt att kunna erhålla den här 

kunskapen och att detta bör erbjudas till många lärare och lärarstudenter i Kanada. 

 

2.3 Betydelsen av självreflektion i en organisation 
Kearny, Leung, Joyce, Ollis & Green (2016) gjorde en studie med 19 skolor, där resultatet 

visade hur utvärdering och vidare skolutveckling med fördel kan göras utifrån en 

systemteoretisk modell. Studien granskade hur en återkommande enkät som skolpersonalen i 

området fick genomföra med ett viss tidsintervall, vilken sedan efterföljdes av återkommande 

återkopplingscirklar med projektledare, kunde användas i skolutvecklingssyfte. Enkäten 

syftade till att utvärdera den egna praktiken på olika nivåer och implementerades av 

projektledarna som fanns på varje skola. De resultat som presenterades var att projektledarna 

blev viktiga nyckelpersoner för genomförandet och fick rollen som förändringsagenter i 

projektet för att skapa motivation till de deltagande skolorna. Resultatet visade även att 

skolorna, som sammanställde sina egna enkätresultat och därigenom fick möjlighet för 

självreflektion inom den egna organisationen, utvecklades i positiv riktning. 

Reflektionsprocesserna var av stor vikt för att kunna gå vidare, enligt projektledarna. 

Studien (Kearny, Leung, Joyce, Ollis, & Green, 2016) visade att när organisationen utifrån en 

systemteoretisk modell kontinuerligt analyserar, har återkopplingscirklar och har en pågående 



 

10 

 

reflekterande praktik, får det en positiv inverkan i arbetet med inkludering, utifrån teorin att 

inkludering är bra. Enligt forskarna som genomförde studien, demonstrerar det vikten av meta-

analytiska tekniker som söker att förstå hur utvärderingen självt influerar genomförande och 

utfall (Kearny, Leung, Joyce, Ollis & Green, 2016). 

 

2.4 Ökat deltagande hos elever med ASD 
Falkmers avhandling (2013) handlar om grundläggande förutsättningar för delaktighet i sociala 

samspel samt om observerad och upplevd delaktighet i svenska grundskolor hos elever med 

ASD. Den teoretiska utgångspunkter som Falkmer utgår från är bland annat de kännetecknen 

för ASD som är begränsningar inom tre områden: socialt samspel, kommunikation och 

föreställningsförmåga. Skollagen (2010) slår fast att elever med ASD inte ska placeras i 

särskolan om de inte också har intellektuella funktionsnedsättningar. Detta har lett till att fler 

elever med ASD får sin undervisning i den ordinarie grundskolan. Svensk skolpolicy har enligt 

Falkmer tydligt uttalat att målet för svenska grundskolor är att de ska vara inkluderande. En 

inkluderande skola ska vara anpassad så att den kan tillgodose alla elevers behov, både vad 

gäller möjlighet att uppnå kunskapsmålen och av att känna sig delaktiga och accepterade i 

skolmiljön. Trots detta är kunskapen om hur elever med ASD själva upplever sin delaktighet i 

skolan begränsad. Det har enligt Falkmer (2013) dock visat sig att det inte alltid blir samma 

resultat om eleverna själva skattar sin egen delaktighet som vid observationer. 

Falkmer (2013) menar att det saknas samlad kunskap om vad föräldrar till barn med ASD tycker 

är viktigt för att skolan ska fungera inkluderande. Eftersom skolor är sociala miljöer menar 

Falkmer att det krävs det sociala färdigheter, dels för att kunna vara delaktig i 

inlärningssituationer, dels för att kunna delta i aktiviteter utanför klassrummet. Att delta i 

positiva sociala samspel med klasskamrater är viktigt för att känna sig delaktig i sin skolmiljö. 

Hon menar att eleven måste ha vilja och förmåga att delta i de aktiviteter och samspel som 

erbjuds och att lärare har en viktig roll när det gäller hur delaktiga elever med ASD upplever 

sig vara. Läraren bör därför ha god insikt i sina elevers situation, förmåga och intressen menar 

Falkmer (2013) som även pekar på att processen att mäta elevers delaktighet kan bli 

komplicerad och därför måste kartläggas på flera olika sätt: 

Det faktum att elever med ASD i vissa avseenden anger att de deltar i den utsträckning de vill 

väcker dock viktiga frågor kring hur delaktighet ska bedömas. Delaktighet innehåller en personlig 

aspekt och kan uppnås på olika sätt och se olika ut. Att enbart jämföra med en majoritet och utgå 

ifrån att allt som avviker tyder på bristande delaktighet är att förenkla alltför mycket. Kunskap 

om elevers egen uppfattning om i vad och hur mycket de önskar vara delaktiga är därför viktigt 

för att kunna förbättra elevers delaktighet. Att observerad och självskattad delaktighet inte visar 

samma sak understryker vikten av att använda olika sätt för att kartlägga delaktighet. Det räcker 

inte med att få en uppfattning om hur ofta elever deltar. För att kunna förbättra elever med ASD:s 

delaktighet behövs också information om elevens förmågor samt vad som engagerar och 

intresserar eleven. Om mätningar av elevers delaktighet införs i skolan är det troligt att man inte 

kan utgå enbart ifrån elevens önskemål, eftersom elever troligen inte kommer att ange att de vill 

vara mer delaktiga i något som de aldrig provat på eller som de enbart har haft negativa 

erfarenheter av. (Falkmer, 2013, s. 147). 

Att ge lärare kunskap om ASD och specifika inlärningsstrategier kan öka delaktigheten hos 

elever med ASD. Falkmer (2013) säger i sina slutsatser att kunskap hos lärare bör omfatta att 

elever med ASD har svårigheter med grundläggande färdigheter som t.ex. att känna igen 

ansikten och känslouttryck. Den faktiska kunskapen om funktionsnedsättningen kan därmed 
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öka lärares förutsättning för att kunna genomföra anpassningar i skolmiljön. Det underlättar 

även för dem att kunna utforma aktiviteter som skapar förutsättningar för positivt samspel 

mellan elever med och utan ASD. Hon tror att detta, med stöd i sina resultat, kan vara en viktig 

del av arbetet i inkluderande skolor. Genomförandet av kartläggningar av elevers delaktighet 

som en del av arbetet med skolutveckling, gör att dessa aktiviteter också planeras utifrån den 

enskilde elevens behov, intresse och förmågor fastställer Falkmer (2013). 

I en studie (Spooner, Baker, Harries, Ahlgrim-Delzel & Browder, 2007) granskade forskarna 

effekterna av hur lärares träning i UDL (Universal Design for Learning) påverkade deras 

undervisning i praktiken genom att mäta elevernas deltagande. De resultat som forskarna 

presenterade var att bara en timmes instruktion i UDL gav positiva resultat i form av elevernas 

ökande deltagande i undervisningen. I en liknande studie (Katz, 2013) undersöktes resultatet av 

användandet av UDL hos både lärare och elever i grundskolor i Kanada. I den studien visade 

också resultatet på positiva effekter i form av minskat problemskapande beteende, en ökning 

av elevernas akademiska engagemang och lärande samt bättre socialt klimat i klasserna. 

Lärarna själva upplevde att de fick bättre självförtroende, kunde möta alla elever på ett annat 

sätt, arbeta mer inkluderat. De uppgav också att det reducerade deras arbetsbörda och ökade 

deras tillfredställelse med sin egen arbetsinsats. Däremot såg de flera hinder för dess 

genomförande: framförallt i form av tid och resurser inklusive behovet av gemensam 

planeringstid, differentierade resurser, behovet av fler professionella lärande sammanhang och 

tid till fortbildning för alla inom systemet. 

 

2.5 Lärandets sociala dimensioner 
I rapporten Lärandets sociala dimensioner – Unga med Asperger beskriver sina erfarenheter 

av anpassad utbildning redovisar forskarna Hedegaard & Hugo (2015) de resultat som 

framkommit genom den följeforskning de gjort av ett IT-spår i Eksjö, en specialanpassad 

utbildning för studenter med högfungerande ASD (Aspergers tillstånd). De granskade 

studenternas egna upplevelser av sin verksamhet; hur väl inkluderande de upplevde att de var i 

för dem den anpassade lärmiljön, lärarnas betydelse för elevernas motivation till skolan och 

deras akademiska resultat.  

Resultatet forskarna presenterar i rapporten (Hedegard & Hugo, 2015) är att utbildningen har 

inneburit ett nytt hopp för de studenter som går där, en större tro på att de har chanser till att få 

ett arbete efter studierna, efter att ha levt med dålig självkänsla, utan framtidstro och rädsla för 

att inte räcka till. Forskarna menar dock att de befarar att studenterna har en överdrivet positiv 

framtidsbild eftersom den verklighet på arbetsmarknaden de möter inte motsvarar de 

anpassningar de mött i utbildningen. Emellertid ser de även vikten av studenternas utslussning 

i ett samhälle som borde vara anpassat efter mångfald och att IT-spåret måste arbeta mer mot 

näringslivet så att studenterna ska kunna få fortsatt sysselsättning efter utbildningen. Det 

tydligaste resultatet forskarna pekar på är dock lärarens viktiga roll för studenternas psykiska 

välbefinnande och deras akademiska resultat, hur lärarens attityd och bemötande mot studenten 

spelar oerhört stor roll för den inre och yttre motivation studenten med ASD får. 

2.6 Summering av tidigare forskning 
Slutsatser av den tidigare forskningen presenterad i föreliggande examensarbete är således att 

lärarens attityd och förhållningssätt spelar en central roll i elevens lärande och sociala 
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inkludering, samt att vikten av ett systematiskt helhetstänk och självreflektion i en organisation 

som möter elever med ASD ökar deras möjlighet till deltagande och tillgänglig undervisning. 

Att som i konceptet med UDL; systematiskt tänka mångfald i styrdokument, i planering och 

genomförande av undervisningen, ökar inte bara elevers deltagande och studieresultat utan även 

lärarens självkänsla, ökad tillfredställelse över deras arbetsinsats och reducerade deras 

arbetsbörda. Resultaten i de studierna som granskades visar även att det finns ett stort behov av 

mer kunskap om ASD i lärande organisationer. 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Den litteratur och de teorier som granskats inför föreliggande examensarbete presenterar 

systemteorin genom KASAM och komplexitetsteoretiskta perspektiv, specialpedagogens roll i 

förändringsprocesser, specialpedagogisk handledning, de effekter lärares attityder och 

förhållningssätt har för elevers lärande och sociala inkludering, samt vikten av en tillgänglig 

undervisning. 

 

3.1 ASD, tydliggörande pedagogik och de sju strategifrågorna 
ASD karaktäriseras av svårigheter inom tre huvudsakliga områden. Dessa utgör den s.k. 

symptomtriaden (the triad of impairment) och är: socialisering, kommunikation och 

föreställningsförmåga. Enligt Oritz & Sjölund (2015) är vanliga svårigheter: svårigheter att 

initiera aktiviteter, svårigheter med att prioritera och organisera, svårigheter att skifta fokus och 

slutföra, samt svårt med tidsuppfattning – planer tenderar till att bli orealistiska. När 

skolpersonal arbetar med personer med ASD och andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar kan de använda sig utav de sju strategifrågorna som kommer ur den 

tydliggörande pedagogiken. Oritz & Sjölund (2015) förklarar den tydliggörande pedagogiken 

med att den syftar till att göra händelser, människors handlingar och miljön begriplig och 

därmed hanterbar. Det är ett samlingsnamn på visuellt tankestöd som kompenserar för många 

ojämna funktionsförmågor som individer har vid t ex ASD. Tydliggörande pedagogik besvarar 

de frågor personen inte själv kan svara på. Inom den tydliggörande pedagogik har följande 

strategifrågor utvecklats: Vad ska jag göra? Var ska jag vara? När ska jag vara där? Vem ska 

jag vara med? Hur länge ska det hålla på? Vad ska hända sedan? Vad behöver jag ha? Varför 

ska jag göra det? (Oritz & Sjölund, 2015) 

 

3.2 Systemteori och handledningens roll 
I systemteorin är de grundläggande utgångspunkterna att allt som händer, alla företeelser, 

hänger samman och påverkar varandra ömsesidigt. Systemteori riktar uppmärksamheten mot 

relationer mellan människor och att människor i ett socialt system står i relation till varandra 

(Gjems, 1997). Systemteoretikern Senge (2006) belyser att systemtänkande behövs för att skapa 

en lärande organisation, som en ram för att se samband och mönster. Att tänka systematiskt 

innebär att ständigt ha förändring och utveckling framför ögonen och ett systemperspektiv 

flyttar blicken från innehåll och metod till användning och nytta (Öquist, 2011).  

Handledning har varit en metod för ett professionellt lärande under årtusenden. Redan Sokrates 

praktiserade samtalskonst (Holmberg, 2011) och även enligt Näslund & Ögren (2010) menade 

Vygostskij att samtalet har stor betydelse för ens inlärning då en individ får interagera med 

andra (Näslund & Ögren, 2010). Handledningens effekter är att den ger både stöd och utmaning 

för pedagogen (Bladini, 2004). Specialpedagogens roll i sammanhanget är att föra ett samtal 

med och följa läraren i sin professionella utveckling och kunna lyfta blicken högre och få ett 

systemtänkande - den ram för att kunna se samband och mönster som Senge (2006) talar om. I 

stor del av den litteratur vi har haft under vår utbildning pekar allt på hur stor roll pedagogen 

har för en elevs inlärning och utveckling.  
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Systemteorin är i föreliggande examensarbete ett paraplybegrepp som innefattar och vilar över 

två underliggande begrepp och teori; känsla av sammanhang (KASAM) och 

Komplexitetsteorin som introduceras mer under de två följande rubrikerna. 

 

3.3 KASAM 
Den israeliske professorn Aaron Antonovsky (1991) myntade uttrycket KASAM (känsla av 

sammanhang) som består av tre delbegrepp; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, 

vilka står i relation till varandra. Enligt honom är det faktorer som orsakar och bibehåller hälsa, 

och som är de hälsobringande faktorernas ursprung; salutogenes. Begriplighet beskrivs som 

förmågan/oförmågan att hantera stimuli, d.v.s. hur en individ upplever dem förnuftsmässigt 

gripbara och tydliga. Hanterbarhet innebär en persons sociala resurser att kunna möta stimuli, 

t ex familj, övertygelse, d.v.s. det en individ har förmågan att kunna ta in och ta till sig i varje 

situation. 

Det systemteoretiska tänkandet belyser och hör ihop med det som Antonovsky (1991) menade 

att skapa en känsla av sammanhang (KASAM). Augustinsson & Brynolf (2009) framhåller hur 

KASAM är viktig för välbefinnandet, vilket är en förutsättning för att organisationer ska kunna 

handla effektivt och energiskapande. De menar att det är viktigt att kunna se sammanhanget, se 

betydelsefulla händelser som kan komma att bli avgörande för framtiden. Augustinsson & 

Brynolf menar att en organisation ska få syn på dessa händelser som grundar sig på och visar 

sig i de relationer och den kommunikation som pågår. Ledare måste involvera personalen, i 

planeringen av projekt, inge en gemensam känsla både för innehållet och genomförandet. 

Meningsskapande, själva konstruerandet av mening, är inte bara individuellt utan inkluderar 

även den andre och även aktanter, allt det som påverkar oss oavsett om de består av andra 

individer, dokument eller teknologi (Augustinsson & Brynolf, 2009). 

 

3.4 Specialpedagogen som förändringsagent och det 

komplexitetsteoretiskta perspektivet 
Förändringen av andra ordningen sker på alla plan, både på individ-, grupp- och 

organisationsnivå, och hur handledning kring relationer blir väldigt viktigt i den processen. 

T.ex. Ahrenfelt (2013) menar att vid förändring av andra ordningen förändras hela systemet, 

det organisatoriska tänket och agerandet kvalitativt i grunden. Till skillnad från förändring av 

första ordningen där nya kombinationer av gamla mönster görs, vilket håller kvar 

organisationen inom den gamla ordningen (traditionen), vilket behåller systemet intakt, görs 

vid förändring av andra ordningen förändring av både tankemönster, verklighetsbeskrivning 

och agerande, vilket leder till att hela systemet förändras.  

Vi ser verkligheten i ett nytt ljus med en ny och annorlunda förståelse. Vi ser nya problem liksom 

vi hittar nya lösningar till gamla problem. En del av de gamla problemen som vi kämpat för i flera 

år kanske vi inte längre uppfattar som problematiska. Allt är förändrat och verkligheten ser 

annorlunda ut, vilket i sin tur ger oss ett helt nytt beslutsunderlag. Ett nytt beslutsunderlag hjälper 

oss i sin tur till ett nytt agerande. (Ahrenfelt, 2013, s. 27). 

Det specialpedagogiska uppdraget har under de senaste 30 åren vidgats för specialpedagogen, 

som tidigare varit mer inriktad på att arbeta med enskilda elever, till att inneha en roll som en 

”förändringsagent” (Bladini, 2007). Specialpedagogen fungerar främst som ledare i 
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handledningssamtal med lärarna och för att driva skolutvecklande frågor med fokus på att 

skolans verksamhet kan tillgodose alla elevers behov. Bladini tar upp att 

handledningssamtalens övergripande tema är förändring. Augustinsson & Brynolf (2009) 

menar att när komplexitetsteorins glasögon används aktivt, där fantasin om praktiken skiljs från 

hur det hela visar sig i hela sin komplexitet, där det förhålls till att många oberoende enheter 

interagerar och medför till spontan självorganisering, kan det i högre grad utveckla 

organisationens/praktikens egna förutsättningar och få en bättre förståelse och 

handlingsberedskap för framtida handlingar (exempelvis throwness, då vi blir inkastade i 

situationer vi inte kan på förhand kan förutse, och tvingas att agera med ansvar). De menar att 

det är i dessa processer energi konstrueras av människor, där personalen kan utveckla och 

förbättra prestationerna (handlingar som leder till uppfyllelse av organisationens mål och syfte) 

på bästa sätt.  

 

3.5 Handledning och attitydförändring hos lärare genom 

relationsskapande 
Enligt Hattie & Yates (2014) är läraren själva nyckeln. Det som enligt Hattie & Yates spelar 

roll för elevens utveckling är lärarens förmåga till kommunikation, dennes uppträdande 

gentemot eleven: lärarens rättvisa, trovärdighet, kompetens och förmåga till återkoppling. 

Ahlberg (2007) menar att för att kunna skapa en bra lärmiljö krävs det att skolpersonal arbetar 

på sina relationer till eleverna, försöker skapa förståelse för dem, få en vidare syn och se 

bakomliggande faktorer till varför andra individer agerar på vissa sätt. Ahlberg visar vidare på 

att läraren behöver kunskaper på grupp-, individ- och organisationsnivå för att kunna möta sina 

elever, och att läraren behöver ta utgångspunkt i hur barnen resonerar och tänker, för att kunna 

förmedla ett lärande. Aspelin (2010) talar om det relationella bemötandet och att 

kunskapsutveckling och social omsorg inte sker åtskilt från varandra, varav vikten av 

mellanmänskliga möten i ett utbildningssammanhang, han menar att i mötet sker inlärningen.  

Kroksmark & Åberg (2007) refererar till Handal som beskriver specialpedagogen som en kritisk 

vän till sina kollegor. Specialpedagogen, med sin handledande roll och kompetens, kan vara en 

viktig resurs i lärarens professionella lärande, i det att läraren ska hitta förståelse för sina elever 

och därigenom se dem ur ett mer relationellt perspektiv. 

 

3.6 Kunskap om kognitionsforskning och dess betydelse för en 

tillgänglig undervisning 
Kognitionsforskningen visar enligt Hattie & Yates (2014) på neurovetenskapens betydelse i 

synsättet på inlärning. Således är lärarens kunnighet i området väldigt viktig för att kunna 

bemöta olika elever och bejaka deras individualitet. De talar om de olika minnena och dess 

olika principer som igenkänning, bland annat hur glömska sker över tid men att vissa saker 

ligger bevarade och kan komma att användas, hur minnet är en mycket konstruktiv process som 

är beroende av koncentrationen av uppmärksamheten vid inlärningstillfället. De talar även om 

viktiga aspekter vid överbelastning av information: att den lärande inte alltid ser lärandet som 

en ”trevlig” upplevelse, hur lärande är en stor påfrestning på mentala resurser och att det är 

centralt att utveckla ”coping-strategier” i ett lärande. Som lärare är det också viktigt att veta att 
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lärande kräver tid, motivation och ansträngning. Enligt Hattie & Yates är övning som fördelas 

över tid mer effektfullt för minnet och inlärningen än korvstoppning eftersom 

koncentrationstiden för ny information enligt forskning är 15 minuter. Sedan störs 

uppmärksamheten lätt. De menar även att det är viktig att veta hur starka egentligen effekterna 

av tidigare kunskap är för inlärningen, att hjärnan är aktiv (vikten av paus) och svarar bra på 

input från multimedia (visuell och auditiv instruktion). 

Barnläkarspecialist Kristina Bähr beskriver i Hjärnan i skolan – möt barnen där de är (2015) 

om hjärnans utveckling och hur pannloben; där impulskontroll styrs och många av de kognitiva 

förmågorna som tidsuppfattning, förmågan att planera och strukturera finns, samt är centrum 

för arbetsminnet och korttidsminnet, är först färdigutvecklat i 25-30 årsåldern. Däremot är det 

limbiska systemet, som även kallas känslohjärnan och är centrum för belöning (och således blir 

viktig vid inlärning), beroende, rädsla och aggression, färdigutvecklat i tonåren. Eftersom 

tonåringars pannlob inte är färdigutvecklad ännu kallar Bähr det att vi vuxna fram tills 

ungdomars pannlob är mogen får agera vikarierande pannlob. I praktiken innebär det att det är 

viktigt för en lärare att känna till en elevs begränsade förmåga till struktur, planering och ibland 

självkontroll, då impulskontrollen inte är färdigutvecklad. En tonåring har t ex inte samma 

förmåga som en vuxen till att avläsa ansiktsuttryck. Bähr menar att ett barn/tonåring har 

förmågan till att avläsa tre uttryck vilka är glad, ledsen och sur. Detta gör att en lärares 

kunskaper om hjärnans utveckling kan vara ett stöd för att kunna bemöta elever utifrån hur 

deras utveckling ser ut och behöver ha en förmåga till självkontroll och ibland kunna spela 

teater (Bähr, 2015).  

Även Hattie och Yates (2014) belyser detta med begränsad självkontroll hos unga människor 

p.g.a. pannlobens utveckling. De menar att det är viktigt att ha en ”icke-dömande” attityd 

gentemot sina elever. De menar att det måste bli ett primärt mål att arbeta aktivt med att utveckla 

en positiv relation mellan lärare och elever, eftersom lärarens professionella ställning är så 

grundläggande för eleven, att det är viktigt att lärare inser att de har en stark påverkan på sina 

elevers liv. Vidare resonerar de att det är rimligt att dra slutsatsen att kvaliteten i relationen 

mellan lärare och elev kan bero på hur lång tid läraren interagerar med enskilda elever på ett 

vänligt sätt och utan tvång. Att därför regelbundet lyssna under ett par minuter på enskilda 

elever kan göra skillnad i deras liv, menar Hattie & Yates (2014) 

 

3.7 Handledningens roll för en inkluderande och tillgänglig 

undervisning 
Mitchell (2008) presenterar flera modeller för olika specialpedagogiska undervisningsstrategier 

som ofta bygger på förhållningssätt och attityder hos lärare. Han menar att struktur har varit en 

viktig framgångsfaktor inom undervisningssektorn i olika länder och tar upp Japan, USA och 

Finland som olika länder med lyckade resultat. Mitchell (2008) problematiserar även kring 

strukturer kring inkludering. Han menar att om en organisation ska nå framgång med att 

inkludera sina elever beror det mycket på att organisationen ser sig själv som en del i ett större 

system, men att utgångspunkten måste vara i klassrummet. Han menar att det beror på det som 

sker på individnivå i ett klassrum och på skolgården, men också på lärarnas kompetens, på 

ledarskapet i skolan och på de politiker som stiftar och genomför lagarna för den. Mitchell 

presenterar en formel för inkluderad undervisning = V (vision) + P (placering) + de 5 A:a 

(anpassad läroplan, anpassad utvärdering, anpassad undervisning, acceptans och tillgänglighet 
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(access) + S (stöd) + R (Resurser) + L (ledarskap). Mitchell menar att denna ekvation kommer 

ge alla elever bättre förutsättningar, inte bara de som är i behov av särskilt stöd. 

Enligt Killén (2008) har en handledare tre olika funktioner; en administrativ funktion som 

tillhandahåller en organisatorisk struktur och hjälper den handledde att följa och utveckla 

instruktionens (skolans) procedurer för att kunna bidra på ett effektivt och ändamålsenligt 

funktionssätt; en pedagogisk funktion som hjälper den handledde att framskaffa kunskap och 

färdigheter som behövs i arbetet; en hjälpande funktion för den handledde så att denne ska 

kunna få motivation och lust till sitt arbete, samt att få hjälp att mobilisera den emotionella 

energi som krävs för att utvecklas och göra sitt arbete väl. 

”All lärande och all professionell utveckling medför problem och innebär mer än bara att tillägna 

sig vissa fakta eller nya färdigheter. Lärande innebär förändringar – i upplevelse, förståelse, 

attityder och beteende.” (Killén, 2008, s. 79) 

 

3.8 Universal Design for Learning (UDL) för en tillgänglig 

undervisning och dess koncept för att möta mångfalden i 

klassrummet 
Universal Design-begreppet myntades av den amerikanske arkitekten Ronald. L. Mace på 

1998-talet och syftade till att skapa en miljö; byggnader, utomhusmiljöer och verktyg som var 

tillgängliga för alla människor. Begreppet har sedan kommit att in spela en viktig roll i många 

olika områden, som i det pedagogiska. Mitchell (2014) beskriver UDL (Universal Design for 

Learning) som ett ramverk för hur en organisation ska tänkta kring undervisning och en lärande 

organisation. Med UDL menar Mitchell att vanlig undervisning görs tillgänglig för alla elever 

i fråga om pedagogik, kursplan och resursfördelning genom att utforma differentierade 

inlärningserfarenheter och fysiska miljöer som senare minskar behovet av att utforma 

anpassningar utifrån vissa personer eller särskilda omständigheter. Mitchell (2014) beskriver 

Carol Tomlisons (professor vid University of Virginia’s Curry School of Education) arbete med 

att dela kursplanen i tre delar: innehåll, process och produkter. 

När det gäller innehåll används flera komponenter och material till stöd för 

undervisningsinnehållet och målen anpassas utifrån lärandemålen. Processer innefattar arbete i 

flexibla grupperingar i helklass, grupper eller par och att utveckla lämpliga strategier för 

klassrumsledning. Produkter innebär att bedöma elevernas beredskap, inse betydelsen av elever 

som aktiva och ansvarstagande utforskare och att variera förväntningarna på elevernas respons”. 

(Mitchell, 2014, s. 238) 

UDL fokuserar således på att olika sätt erbjuda kognitiv och fysisk åtkomst till kursplanen, till 

bedömningar och pedagogik. Istället för att anpassa miljöer efter människor i efterhand skapas 

miljöerna inom UDL från början till att de är tillgängliga för alla, med ett syfte att förmontera 

istället för att eftermontera eller anpassa i efterhand, menar Mitchell. I praktiken innehåller 

UDL olika principer som handlar om att presentera material, metoder, uttryckssätt och 

engagemang utifrån en mångfald, elevernas egen mångfald. Att från början planera och 

genomföra utbildningsprogram med hänsyn till alla elevers behov, i alla aspekter av utbildning: 

från kursplan, bedömning och pedagogik till utformning av fysisk, psykisk och social lärmiljö 

(Mitchell, 2014).  



 

18 

 

UDL bygger även bland annat på neurovetenskap. Häggblom (2016) refererar till David Rose 

vid organisationen CAST, the Center for Applied Special Technology (2011) menar att de 

studier som bedrivits på CAST visar på stora individuella skillnader i hur studenter lär sig, 

vilket gör att i UDL har som syn att de många individuella skillnaderna är regel snarare än 

undantag, oavsett funktionsnedsättning eller inte (Häggblom 2016). 

 

3.9 Summering av teoretiska utgångspunkter 
Slutsatser av de teorier och den litteratur presenterad i detta kapitel är att systemteorin; vilken 

utgår från att de grundläggande utgångspunkterna i allt som händer, alla företeelser, hänger 

samman och påverkar varandra ömsesidigt, behövs i en lärande organisation. Att ständigt ha 

förändring och utveckling framför ögonen flyttar blicken från innehåll och metod till 

användning och nytta, menar Öquist (2011). Inom det systemteoretiska blir KASAM, en känsla 

av sammanhang ett viktigt synsätt, där nyckelorden meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet, är viktigt för hälsans varande och bibehållande. Med ett systematiskt synsätt 

utvecklas praktiken utifrån organisationens/praktikens egna förutsättningar, då enligt 

Augustinsson & Brynolf (2009) genom komplexitetsteorin, det förhåller sig till att många 

oberoende enheter interagerar och medför till spontan självorganisering och på så sätt ser 

organisationen i hela sin komplexitet. 

Läraren är nyckeln till elevens inlärning; lärarens förhållningssätt, attityd och engagemang är 

av vikt för elevens akademiska lyckande och sociala inkludering och specialpedagogens har en 

roll som förändringsagent i förändringsprocesser på olika nivåer. Den specialpedagogiska 

handledningen är därför av vikt för att skapa en inkluderande och tillgänglig skola. 

Specialpedagogen, med sin handledande roll och kompetens, blir en viktig resurs för lärarens 

professionella lärande och reflektion för att kunna förstå och möta sina elever. 

Kunskap om kognitiv utveckling är viktigt för att kunna möta eleverna där de befinner sig. 

Universal Design for Learning (UDL) är ett koncept där mångfalden i klassrummet tas hänsyn 

till, då det redan från början planeras och genomförs utbildningsprogram med hänsyn till alla 

elevers behov, i alla aspekter av utbildning: från kursplan, bedömning och pedagogik till 

utformning av fysisk, psykisk och social lärmiljö (Mitchell, 2014). 
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4 METOD  

I metodkapitlet presenteras utifrån metodlitteraturen i föreliggande examensarbete, vald metod, 

urval och presentation av respondenter och de etiska perspektiv som tagits hänsyn till. 

 

4.1 Vald metod 
Bjereld, Demker, & Hinnfors (2009) belyser vikten av att valet av metod alltid måste vila på 

metodologiska överväganden, det vill säga de principer och det tänkande som ligger till grund 

för sättet att arbeta, en brygga mellan den metodteorin och konkreta metoder, då metodteorin 

sätter upp ramen för vilken metod forskaren ska använda. Metodologin blir också en grund till 

processen när en problemformulering ska utformas och transformeras till konkreta 

frågeställningar. I mitt fall har problemformulering vuxit fram i takt med mitt konkretiserande 

av vad jag vill ta reda på, var i mitt engagemang ligger. Forskningsfrågorna framträder och 

växer fram ut ur problemformuleringen (syftet) och konkretiseras och förenklas för att studien 

ska bli relevant och tydlig. 

4.1.1 Intervju och samtal  

Gustavsson (2004) förordar att skriva en intervjumall som vägledare i den kvalitativa 

forskningsintervjun, samt att lista vilka ämnesområden forskaren bör tränga djupare in i under 

dess gång. Han menar även att framförallt måste en huvudmålsättning med intervjun ställas 

upp, dvs. vad vill vi med intervjun? Han menar även att samtal och intervju med fördel kan 

kombineras, att det finns en flytande övergång mellan dessa två. 

Gustavsson (2004) menar att intervjun har som huvudmål att samla data, vilka ska leda till att 

få en sann bild av en objektiv verklighet med ett grundantagande att det finns en objektiv 

verklighet att granska. Han förklarar intervjun med metaforen att rita en karta. Enligt 

Gustavsson blir då samtalets huvudmål i forskningssammanhang att samla subjektiva data för 

att få en heltäckande bild av subjektiva verkligheter, vilket Gustavsson menar även kan kallas 

privata. Samtalets grundidé, är enligt Gustavsson, att komma åt människors personliga känslor 

och åsikter och förklarar samtalet med metaforen att fiska. Skillnaden på samtal och intervju 

utgörs av vad informationen ska syfta till. I båda fallen är källan till kunskapen 

subjektets/respondentens personliga kunskap. Intervjun samlar och söker offentliga data till 

skillnad från samtalet som söker privata. Som datainsamlare blir min uppgift i intervjun att inte 

påverka intervjun i någon sanningsstörande riktning, till skillnad i samtalet där jag som 

datainsamlare har till uppgift att få samtalsdeltagaren att öppna sig och förmedla sina faktiska 

tankar (Gustavsson, 2004). 

Kvale & Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun med de producerade 

(konstruerade), de relationella, de samtalsmässiga, de kontextuella, de språkliga, de narrativa, 

och de pragmatiska (handlingsorienterade) delarna av verkligheten som är de centrala dragen i 

den kvalitativa forskningsintervjun. De menar att arten av det ämne som undersöks står i 

förgrunden och bör diktera den metod forskaren använder. I likhet med Gustavsson (2004) 

menar de att forskare bör överväga vad forskaren vill veta innan metoder för det bestäms. 

Jag har valt en metod som är en kombination av samtal och intervju vilken Byman (2015) 

benämner som den kvalitativa forskningsintervjun. Det är en typ av intervju som är nästan helt 

ostrukturerad eller semistrukturerad, det vill säga i vilken processen för hur intervjun/samtalet 
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förs är flexibel. I den nästan helt ostrukturerade intervjun menar Bryman (2015) att 

respondenten har stor frihet i att svara och associera, forskaren kan i vissa fall bara ställa en 

enda fråga. Huvudfokus i den semistrukturerade intervjun är att ha teman som ska beröras, men 

då respondenten har stor frihet i sitt sätt att svara. Den metod jag valt blev mest naturlig då det 

initiala syftet och frågeställningarna i föreliggande examensarbete formades.  

 

4.2 Respondenter 
I föreliggande studie är respondenterna fyra utvalda specialpedagoger. 

4.2.2 Urval av respondenter 

De respondenter som är utvalda till intervjuer/samtal är utvalda på grundval av det teoretiska 

fokus min studie ska ha. De är alla fyra kända för mig och använder sig av handledning som 

verktyg i mer eller mindre omfattning och de ser handledningen som ett viktigt verktyg i den 

specialpedagogiska praktiken och i skolutvecklingsprocesser. Bryman (2015) menar att ju 

bredare omfattning en kvalitativ studie har och ju fler jämförelser som krävs, desto fler 

intervjuer behövs.  

Mitt fokus med att intervjua/samtala specialpedagoger var att analysera handledningen som 

metod i skolutvecklingsprocesser ur flera perspektiv, samt att undersöka hur specialpedagoger 

kan och bör arbeta med handledning för att kunna vara en förändringsagent i 

förändringsskapande processer med bland annat lärares attityder gentemot elever med ASD. 

Jag hade som fokus med dessa intervjuer/samtal att undersöka hur specialpedagogerna tyckte 

att de kan och bör arbeta med att handleda personal kring strategier och arbetssätt för att 

utveckla lärande och delaktighet hos elever med ASD i ett inkluderat klassrum. 

4.2.3 Presentation av respondenter 

I studien har jag genomfört intervjuer med fyra specialpedagoger som på olika sätt arbetar med 

handledning av lärare och annan skolpersonal. Respondenterna A, B och C arbetar på gymnasiet 

och respondent D arbetar inom en statlig myndighet med handledning och specialpedagogisk 

rådgivning kring bland annat elever med ASD. Respondent A arbetar ensam specialpedagog på 

en stor kommunal gymnasieskola i en mellanstor stad med drygt 8-900 elever och 

specialpedagog B har en delad tjänst på två gymnasiefriskolor i en av Sveriges största städer. 

Hon möter ca 500 elever i de verksamheter som hon jobbar i. Specialpedagog C arbetar på 

Introduktionsprogrammet på en stor gymnasieskola i en mellanstor stad, och möter i sitt jobb 

både elever på Språkintroduktionen och på de andra individuella alternativen på Individuella 

programmet på gymnasiet, totalt ca 300 elever. 

4.2.4 Etiska aspekter 

Jag har gått igenom vetenskapsrådets fyra huvudkrav och har: gett information till de som deltar 

i studien om studiens syfte och genomförande, fått deras samtycke, informerat om deras rätt till 

att självständigt bestämma om och hur länge de vill delta, samt deras rätt till att avbryta utan 

utomstående påverkan (Vetenskapsrådet, 1990). Respondenterna som har gjort det av egen vilja 

och har varit väldigt tillmötesgående och delat med sig generöst av sin kunskap och sina tankar 

och därigenom bidragit till att svara på studiens syfte och frågeställningar. 
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4.3 Analys av metod 
Jag har valt att tematisera de data som framkommit i föreliggande studie. Kvale & Brinkmann 

(2014) menar att då temat för studien kartläggs, blir det undersökningens ”vad”. De steg i 

analysprocessen jag tagit efter transkribering av intervjuer, är att jag först valt att kategorisera 

stoffet, där efter valt ut viktiga citat som är passande under varje kategori, för att slutligen 

tematisera för att få en struktur i analysprocessen kopplat till de forskningsfrågor och den 

problemformulering jag har i studien. De citat jag kategoriserade valde jag ut efter den relevans 

de hade kopplat till föreliggande studies syfte och problemformulering. I analysen av resultatet 

har jag även valt att göra teoretisk tolkning utifrån de valda teorierna (begrepp) jag bygger mitt 

syfte och frågeställningar på. Kategoriseringen blev tydlig då jag sökte efter likheter och 

skillnader i citaten som jag valt ut. Ur de olika kategorierna blev sedan övergripande teman 

synliggjorda och dessa var grunden till den analys som jag sedan gjorde. I analysen valde jag 

att göra en teoretisk analys av resultatet utifrån de teorier och den litteratur som valts ut inför 

föreliggande examensarbete, för att sedan koppla det till det initiala syftet och 

frågeställningarna. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

I det här kapitlet presenteras tematiskt de resultat föreliggande examensarbete har, med en 

tematisk analys av resultaten i direkt följd. 

 

5.1 Tema I: Inkludering och tillgänglig undervisning 

5.1.1 Inkludering  

Specialpedagog A och B menar båda att inkludering är då skolpersonal tänker hela barn, inte 

delar av barn, att de alla blir sedda för de som de är. En acceptans av olikheter och metoder för 

delaktighet på elevens villkor. B säger: 

Det är ju allt som samspelar: jag menar mår man dåligt så lär man sig sämre och lär man sig 

sämre så mår man dåligt. Så allting hänger ju ihop, så tänker man tillsammans blir det bra. 

En organisation och dess lärare ska redan från början inställningen att elever har olika 

förutsättningar. Inkludering är enligt C tre olika perspektiv; det rumsliga, pedagogiska och 

sociala. Hon menar att eleven är i ett sammanhang där eleven kan delta fullt ut, både rumsligt, 

pedagogiskt och socialt. 

Ibland när det har varit för stort fokus på den rumsliga inkluderingen så kan det ha fått negativa 

konsekvenser för den sociala inkluderingen, när alla ska in i samma klassrum till vilket pris som 

helst. På samma vis, om man inte är pedagogiskt inkluderad, om undervisningen inte sker på lika 

villkor utan den skjuter över huvudet på mig, då blir det svårt för mig att vara socialt inkluderad. 

En inkluderande organisation ska vara flexibel, kunna anpassa sig efter de elever som finns där. 

Enligt D är det att vara flexibel inte motsatsen till struktur. D menar att alla elever mår bra av 

den flexibla, men den strukturella organisationen som anpassar sig efter de elever som finns 

där:  

För att vi kan ju inte förvänta oss att eleverna kan det, så vi måste liksom möta upp med den 

flexibiliteten. 

Om en organisation ska lyckas med sitt inkluderingsarbete måste de olika aktörerna i 

organisationen låta det ta tid och göra det fullt ut. Hon menar att det måste utgå från ett ”alla-

perspektiv”. D berättar om en studie (Keane, Aldridge, Costley & Clark, 2012) där 

framgångsfaktorerna granskades vid ett projekt där elever med ASD skulle föras över till 

reguljär undervisning, via en modell med s.k. satellitklasser. Det arbetades med hela skolan, 

hela organisationen på flera olika nivåer. På ”alla-nivån”; vad behöver alla veta för att 

inkluderingen av dessa elever ska bli framgångsrik? På den nivån där de som träffar de här 

eleverna lite mer arbetar, vad behöver de kunna och veta? De som arbetar närmast dessa elever, 

vad måste de veta? Vilken kompetens behöver de? 

Så det var alltså ett förebyggande-, ett ”under tiden”- och ett efterarbete som var en process som 

var ungefär en tre till fyra år. Så jag tror att man måste bestämma sig för att man måste lägga 

ner mycket tid på och vikt vid det här. 

5.1.1.1 Överlämning och information 

Alla fyra specialpedagoger talar om vikten av att få ta del av information, skaffa information 

om eleven för en lyckad inkludering. C berättar att hon alltid då hon vet vilka elever som 

kommer, söker i kommunens datasystem efter elevdokumentation och kontaktar 
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vårdnadshavare då hon märker något specifikt som skolans personal bör ta del av. Därefter 

implementerar hon informationen i kollegiet och utarbetar strategier för hur de ska kunna arbeta 

med och bemöta eleven. A säger att information är viktig, och det kan gå fel då man som skola 

inte får ta del av den. Hon brukar göra djupintervjuer med elever och utifrån vissa frågeformulär 

ta reda på hur de upplever sin skolsituation. D talar också om vikten av att samla information 

och kartlägga på alla tre nivåer. Hon ser att ofta blir anpassningarna alldeles för 

schablonmässiga och att för att undvika det måste skolan samla information om eleven.  

Samtidigt som man riggar något långsiktigt och strukturellt på organisationsnivå så behöver man 

föra de här resonemangen kring enskilda elevers behov och förutsättningar. Inte stanna vid det, 

utan okej, om vi nu vet det här, hur ska vi förändra lärmiljön? Så att det hela tiden går från det 

till att skvalpa över till en förändring av lärmiljön, av anpassningar, förändring av stöd. Hur ska 

vi matcha upp? Jag brukar alltid tänka på en vågskål och prata om den i alla möjliga 

sammanhang. Om vi tänker oss att höga förväntningar och innehållet, allt det vi ska göra, ligger 

i här i den ena sidan, då måste vi ju skjuta till stöd, anpassningar, ett bra bemötande, så att det 

liksom hamnar i en balans. 

 

5.1.1.2 Inkludering ur organisatoriskt perspektiv 

D säger att skolan måste arbeta med olika synvändor; vad innebär det egentligen att ta emot 

elever med ASD i en reguljär klass? Vad behöver förändras? De diskussionerna tar för lite tid 

och förs inte systematiskt. De här eleverna finns ute i den ordinarie skolan, i ordinarie klassrum. 

Hur ska vi göra då? Den frågan tror D att skolpersonal ibland blivit lite rädd för att ställa, att 

lärare i skolan då kan upplevas som att man som lärare är kategorisk och att det blir en slags 

skevhet i det. Om skolpersonal samlar information om anpassningar och stöd som matchar 

elevens behov och förutsättningar, vilket vi måste göra, då måste de där frågorna ställas, menar 

D, men att fokus måste ligga på att förändra lärmiljö, undervisning och undervisningsstrategier. 

Ska man ha makt måste man vara snäll, säger hon, man måste som organisation säkerhetsställa 

de sårbaras position först och sedan låta resten komma efter. Hon hänvisar till Socialstyrelsens 

rapport Skolan och ungdomars psykosociala hälsa (2010) som visar att elever med 

funktionshinder ofta har låg måluppfyllelse i skolan och de stora konsekvenser som det medför 

för deras fortsatta liv. Det är ett redan definierat problem och gruppen individer med 

funktionshinder är definierat sårbar, därför borde all styrka mobiliseras för att komma tillrätta 

med problemet.  

Det är inte eleverna som är problemet, det är skolans, skolsystemets möte med eleverna som är 

problemet! Jag tror att om man ska titta på systematik, på system, så har vi ett problem som vi 

måste komma. Titta på vad det är i skolsystemet som inte matchar elevgruppen, var i systemet 

ligger det? - - - Vi pratar ju om inkludering och om att grundsärskolan inte är öppen om man inte 

har en utvecklingsstörning, så borde ju antagandet vara att det är fler elever med autism som går 

i den ordinarie skolan än i särskolan nu än vad det var tidigare. Så någon form av förändring har 

ju det inneburit för skolan, och jag undrar hur väl rustad man har varit för det på skolorna. Att 

det finns enskilda lärare som varit rustade och beredda sedan innan har det ju givetvis funnits, 

men jag tänker rent organisatoriskt och strukturellt. Hur mycket samtal har förts på 

organisationsnivå i skolan för vad det innebär? Jag ser ju i förskoleklass och i de lägre 

årskurserna att det är många som tar emot de här eleverna nu, och jag undrar hur diskussionerna 

har förts innan det. ”Nu till hösten kommer de här eleverna med ASD. Hur ska vi ta emot dem, 

hur ska vi rigga lärmiljön? Hur ska vi tänka, jobba med den fysiska lärmiljön i klassrummet, hur 

ska vi jobba med den sociala miljön? Det är ju jätteviktigt för de här eleverna. Hur ska vi jobba 

med det? Hur kan vi planera långsiktigt kring förmågorna? Hur kan vi tänka kring att det vi gör 

nu kan vi se en effekt av när de är äldre, det blir ju jätteviktigt för de här eleverna! Att liksom 

bygga den här basen så att man kan få med sig mer och mer, hur jobbar vi med övergångarna? 
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Hur kan vi redan i ettan jobba med en övergång till årskurs fyra?” Jag tror att man har 

underskattat hur mycket av det där riggandet som man behöver göra för att det ska bli bra. Det 

kan man ju skjuta sedan högre upp också, för det är ju precis samma sak. Stoffet som finns, det 

innehållsmässiga måste överlämnandet bli långsiktigt och vara viktigt, hela vägen. Hur viktigt det 

är att hålla ihop det, jag tror att man har underskattat det. 

A resonerar kring hur när specialskolorna samlar alla de här ”udda, kufiska figurerna på ett och 

samma ställe”, då ser de inte normaliteten. Hon säger att de som är annorlunda kan ju inte se 

hur de andra gör för att kunna göra efter.  

Men sedan är det ju det, att med det stora, det flängiga, mycket folk och rörigt och stökigt, för att 

det ska fungera så krävs det ju att det finns någon oas någonstans där de har möjlighet dit de kan 

gå, där det är helt avskalat, för att ladda batterierna. Det har vi väldigt ont om här; grupprum är 

försvunna i stort sätt, de få som finns är schemalagda också. Det är som med gungor och 

karuseller; när man vinner på det ena så förlorar man på det andra, det blir liksom vilket ska man 

satsa mest på? Den ämnesteoretiska biten eller den sociala? 

Hon ser ofta hur inkludering blir ett ord för att ”bunta ihop alla elever i ett rum och ge dem 

samma förutsättningar”, när de har olika förutsättningar. Hon ser hur kraven på gymnasiet på 

eleverna är att de ska klara av att strukturera sin vardag och sina studier, att det är fel i 

grundtänket på organisationsnivå både i hennes egen organisation och i andra: ”rätta dig i ledet, 

fåran är här!”. Det finns inte plats för mångfalden. Hon blir ganska uppgiven då hon resonerar 

vidare: 

Inkludering fungerar inte! Det fungerar inte i samhället i övrigt heller! Jag menar se på alla som 

har ett funktionshinder i samhället, hur många av dem har ett arbete? Hur många av dem är det 

som är accepterade i samhället? Och så tycker man att skolan måste fungera inkluderande när 

inte resten av samhället inte gör det! Ska inte skolan vara en del av samhället? Nej, det där ordet 

gillar jag inte. Men en acceptans av olikheter och metoder för delaktighet på elevens villkor, det 

är vad inkludering är för mig. Och där är vi i Sverige inte. 

I de organisationer som B och C arbetar i diskuteras specialpedagogiska insatser i pedagogiska 

forum. Möten där enskilda elever diskuteras blir utifrån gruppnivå och med fokus på lärmiljön. 

Det pedagogiska forumet, den av rektor avsatta tiden för pedagogiska samtal är en bra plattform 

för ett gemensamt reflekterande. B ser en framgångsfaktor i att alla lärare sitter tillsammans 

med studiecoacherna, det blir tid för samtal och involverande av alla yrkeskategorier. Både B 

och C ser att elevhälsan spelar en viktig roll i det framgångsrika arbetet med inkludering.  

D talar om kamratmodeller, peer models, som skolorganisationer använder sig av som en tydlig 

metod i skolan i USA och Storbritannien. Läraren väljer ut vissa ”modellelever” med stor 

medvetenhet utifrån vissa fastlagda kriterier som ska vara föredömen för de övriga eleverna. 

De ska bland annat hög social status och god social kompetens. Både eleverna med 

funktionshinder och de som är peer models tjänar på det, båda grupperna utvecklas och får båda 

högre status i gruppen och högre social kompetens. 

 

 5.1.2 Analys av undertema: Inkludering 

Några av respondenterna talar om vikten att skolan tänker ”hela barn, inte delar av barn”, att 

det är viktigt att hitta metoder för delaktighet på elevens villkor. Elevhälsan blir en viktig och 

stöttande del i detta arbete för mentorer och lärare. Respondent C talar om att det varit ett för 

stort fokus på den rumsliga inkluderingen, vilket ger negativa konsekvenser för den sociala 

inkluderingen. Är inte eleven pedagogiskt inkluderad, då som C uttrycker det ”undervisningen 
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skjuter över huvudet på eleven”, blir det också svårigheter att bli socialt inkluderad. D talar om 

den viktiga flexibiliteten i en lärande organisation, att skolpersonal arbetar med helheten, hela 

skolan och hela gruppen, hela individen. Här ryms också tanken in med att tänka ”hela barn, 

inte delar av barn”. Det är viktigt att se vem som behöver vilken information, menar C, att 

organisationen systematiskt arbetar med helhet.  

I studien av Kearny, Leung, Joyce, Ollis & Green (2016) där det granskades systemteoretiskt 

förhållningssätt vid en skolas utvärderingsarbete, visade resultatet på hur utvärdering och vidare 

utveckling av en skolmiljö med fördel kan göras utifrån en systemteoretisk modell. Att lyfta det 

egna perspektivet till ett större, vidare perspektiv ger en känsla för helhet. Känslan av helhet 

kan även översättas med känsla av sammanhang, KASAM. Resultaten från intervjuerna av 

respondenterna i denna studie visar samma sak: att det måste tänkas helhet för att kunna arbeta 

med inkludering; se hela systemet och se sammanhangen. 

Då delaktighet och inkludering av elever med ASD granskas tar D upp som exempel en studie 

från Australien (Keane, Aldridge, Costley & Clark 2012) då det arbetades med satellitklasser 

och hur även de resultaten visade vikten av ett helhetstänk. Att organisationen tänker insatser 

på nivån ”hela skolan”, hela samhället runtomkring (vårdnadshavare, familjer) och vidare ner 

på ”hela gruppen”- och hela individen”-nivåerna. Falkmer (2013) visar också på vikten av 

helhetstänk i sin studie, t ex då hon menar att ”delaktighet innehåller en personlig aspekt och 

kan uppnås på olika sätt och se olika ut”. KASAM, att ha en känsla av sammanhang är den ur 

den aspekten högst individuell och självupplevd. Falkmers resultat visar även att läraren ska 

har god insikt om sina elever för att de ska lyckas akademiskt och bli delaktiga. Studenterna i 

som var med i uppföljningsstudien från IT-spåret i Eksjö (Hedegard & Hugo, 2015) visade på 

bättre mående då de kände att de hade ett sammanhang. Även här ser forskarna vikten av 

lärarnas förhållningssätt och bemötande av studenterna för att de skulle lyckas akademiskt och 

socialt, och det blir extra tydligt med elever med ASD, visar studien An Exmination of In-

Service Teacher Attitudes towards Students with Autism spectrum Disorder: Implications for 

Professional Practice (Chung, Edgar-Smith & Palmer, 2015). I denna studie framkommer även 

att lärarens förhållningssätt och attityd gentemot elever med ASD är viktigt även för elevens 

sociala inkludering, även som respondent C belyser i resultatet i denna studie, att är eleven 

pedagogiskt inkluderad blir den lättare även socialt inkluderad. 

Även resultaten från intervjuerna i denna studie talar också om vikten av lärarens 

förhållningssätt, den viktiga helhetstanken och den flexibla organisationen som ger rum för 

helhet och mångfald. D talar om de viktiga strategifrågorna (rubrik 2.1) som måste besvaras:  

Om man uppehåller sig kring de frågorna under hela skoldagen, oberoende av hur gammal eleven 

är eller vilken skolform eleven går i, så tror jag att genom det man kan skapa en god känsla av 

sammanhang. 

Dessa frågor används ofta som en medveten strategi då skolpersonal arbetar med elever med 

ASD. D menar att man inom hela organisationen ska arbeta med dessa frågor för att hitta en 

känsla av sammanhang. 

Alla fyra respondenter menar att skolan måste rigga lärmiljön så den välkomnar alla elever, 

mångfalden. Ofta visas på organisationsnivå synen på vad inkludering är, blir lika med att ha 

alla i samma klassrum utan någon tanke bakom. Respondenterna ser den viktiga betydelsen i 

att avsätta tid, förbereda och verkligen arbeta med ett långsiktigt perspektiv. De ser betydelsen 

i att samla information, ha systematiska rutiner kring överlämningar, tänka långsiktigt kring 
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förmågor, ta med vårdnadshavare i processen. Respondenterna menar att skolan inte är rustad 

för att ta emot elever med ASD, att skolan ofta missbedömer tidsaspekten och att samtalen inte 

förs på organisationsnivå.  

En av respondenterna är ganska negativ till t ex resursskolor, skolor eller grupper där en viss 

elevgrupp bara möter varandra, inte ser mångfalden. Hon menar att elever med ASD måste få 

möta normalfungerande elever för att se vad som är ”normalt”. En annan respondent talar om 

peer models, kamratmodeller som används i USA och i Storbritannien. Hon menar att det kan 

vara positivt för inkluderingen av elever med exempelvis ASD. Effekterna visar sig ofta vara 

positiva både för de elever med ASD och de som är peer models; ökad social inkludering och 

social status.  

En respondent talar om socialstyrelsens rapport (2010) som handlar om levnadsvillkoren i 

Sverige för människor med funktionsnedsättning. Den visar att elever med 

funktionsnedsättning oftast har låg måluppfyllelse och de konsekvenser det medför för det 

fortsatta livet. Respondenterna menar att dessa elever är en redan fastlagd sårbar grupp, så att 

inom organisationen bör det läggas fokus på det, eftersom det gagnar alla, gynnar mångfalden 

och ökar känslan av delaktighet. Även Falkmer (2014) talar om vikten delaktighet. Hon menar 

att få delta i det positiva sociala samspelet med klasskompisar är viktigt för känslan av 

delaktighet. 

I studien Professional Development Needs for Educators Working with Children with Autism 

Spectrum Disorders in Inclusive School Environments (Corkum, Smith, Giffin & Hume, 2014), 

där vilka behov som behövdes i skolan för att möta elever med ASD kartlades, visade resultatet 

att tidsaspekten spelar en central roll. Avsatt tid till reflektion, pedagogiska samtal, kontinuerlig 

systematisk förberedelse och utvärdering av verksamheten; anpassningar, stöd, pedagogiska 

strategier. Alla fyra respondenter talar om det positiva i att de i sina verksamheter har avsatt tid 

för pedagogisk reflektion, även om den är liten. 

Framgångsfaktorer för lyckad inkludering i en lärande organisation enligt resultatet i 

föreliggande studie är således: 

 Ett systemteoretiskt helhetstänk, från hela organisationen till hela gruppen och hela 

individen, 

 Arbeta systematiskt och medvetet med överlämningar, samla information om 

eleven/elevgruppen, 

 Flexibilitet men även struktur i organisationen, 

 En kontinuerligt reflekterande praktik, avsatt tid för pedagogiska samtal, analys, 

reflektion och planering, 

 Vikten av lärarens förhållningssätt och bemötande av sina elever för att de ska bli 

socialt, pedagogiskt och rumsligt inkluderade, 

 Skolledningens förhållningssätt, 

 Ha en långsiktig planering, ett långsiktigt fokus. 

 



 

27 

 

5.1.3 Tillgänglig undervisning 

5.1.3.1 KASAM 

I samtalen kommer frågan kring hur skolan skapar en tillgänglig undervisning för elever utifrån 

KASAM-teorin; meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. A menar att för elever med 

ASD gäller det att få eleven att vilja ha meningsfullhet, för det har de inte naturligt om de inte 

är intresserade. Det kan fungera genom att utgå från deras specialintresse.  

Man måste få eleven till att vilja ha mening, då man kan man skapa mening för dem. Utgå från 

deras specialintresse. Där har de sin meningsfullhet. Och vem är det som bestämmer vad som är 

meningsfullt? Läroplanen? 

För att göra deras dag begriplig gäller det att de får förklaringar i t ex sociala sammanhang, 

exempelvis genom att ha coacher. Någon som förbereder, ger förförståelse, driver och knyter 

ihop säcken, helst samma person som även jobbar mot självkännedom och med 

strategiskapande och som jobbar med målet att de ska bli självständiga. Begripligheten måste 

ligga utanför dem själva, för de kan oftast inte få ihop det själva. Det är en resursfråga som 

ligger på organisationsnivå. Det går nog inte att lösa det, för ska det vara optimalt så är det 

individuellt.  För att få skoldagen hanterbar gäller stressreducering; plats för återhämtning och 

kortare skoldagar, resonerar A. 

D reflekterar över betydelsen av KASAM och menar att en organisation måste utgå från de 

olika strategifrågorna (rubrik 2.1). Organisationen måste uppehålla sig vid de här frågorna och 

funderar på hur alla elever kan få svar, hur vi kan se till i verksamheten att alla elever har svar 

på de frågorna och gör det hela skoldagen, inte bara på vissa lektioner eller i matsalen, utan som 

en röd tråd under hela dagen. D säger att görs inte det så blir det så stora konsekvenser för elever 

med ASD, det blir fel att inte göra det fullt ut. 

Om man uppehåller sig kring de frågorna under hela skoldagen, oberoende av hur gammal eleven 

är eller vilken skolform eleven går i, så tror jag att genom det man kan skapa en god känsla av 

sammanhang. Åtminstone tänker jag att vi mycket tydligare tar ansvar över att försöka skapa det 

goda sammanhanget. 

 

5.1.3.2 UDL och tillgänglig undervisning 

Ett ämne som alla respondenter talar om är tillgänglig undervisning, hur vi kan planera för att 

nå alla i klassrummet. Vi talar om att lärare ofta planerar sin undervisning utifrån en 

”elevprototyp”, en fiktiv normelev, istället för att planera utifrån den mångfald som alltid finns 

i ett klassrum. D pratar om den viktiga flexibiliteten i organisationen på alla nivåer, i 

undervisningen, för att kunna nå dit att kunna planera utifrån elevernas mångfald. D nämner 

hur Mitchell (2014) går igenom UDL, Universal Design for Learning och hon säger att det är 

av vikt att kunna göra olika typer av genomgångar. Lärare har ofta en förkärlek för att hålla 

föreläsning och D säger att de ibland tappar vissa elever genom att alltid göra likadant. Att tänka 

mångfald och våga göra genomgångar på olika sätt, t ex flippat klassrum gör att lärare får med 

sig alla elever på ett annat sätt. Lärare kan nog ibland vara lite obekväma i det nya, så därför är 

det viktigt att det får ta tid. 

C talar om flexibilitet i tänket utifrån varje elevs behov: att inte fastna i att t ex bedömning bara 

kan se ut på ett sätt. Synsättet läraren har på användandet av hjälpmedel är viktigt beroende på 

vilken ålder eleven har: 
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Att ju yngre du är, desto mer fokus på träning och mindre på hjälpmedel, men sedan ju äldre du 

blir så måste du trappa ner på träningen och istället kompensera. - - - När vi är barn då lär vi 

fortfarande på det viset och det finns ett syfte med att träna, lägga tid på att träna. För det är 

meningen att man ska träna när man är barn, medan på gymnasiet, att traggla stavning där du 

varken hinner eller får ut särskilt mycket effekt av att ex träna stavning eller 

multiplikationstabellen, då är det bättre att kompensera med olika typer av hjälpmedel. 

Om det utgås från att planera utifrån mångfalden i klassrummet menar respondenterna att 

elevens kognitiva utveckling måste tas hänsyn till. A nämner Piagets utvecklingstrappa och C 

nämner vikten av att lägga kraven på eleverna på rätt nivå. För är de inte mogna för vissa krav, 

så måste det kravanpassas. Hon menar att läroplanen brister i just att ta hänsyn till elevernas 

utvecklingsnivå. Kraven blir för högt ställda ibland när elever i grundskolan förväntas att kunna 

resonera som en vuxen. B berättar att de flesta lärare på hennes ena arbetsplats är väldigt duktiga 

på att anpassa efter mångfalden i klassrummet, just eftersom eleverna där ofta är så varierande: 

 De har där under så många år sett så många varianter av elever och de har ju sett så mycket 

och det har handlat om erfarenhet och ibland en ren överlevnad.  

  

5.1.4 Analys av undertema: Tillgänglig undervisning 

I intervjuerna talar vi mycket om att göra undervisningen tillgänglig, att göra alla delaktiga. Det 

respondenterna ser är att lärare ofta planerar utifrån en ”norm-elev”, en ”elev-prototyp” istället 

för att planera utifrån elevernas mångfald. När det granskas med UDL-glasögonen syns brister 

i att lärare inte alltid vågar göra annorlunda än vad de alltid gjort, de blir bekväma, eller t o m 

rädda för att göra nytt. Att tänka att lärare kan göra olika genomgångar, inte alltid bara stå och 

föreläsa, att det finns olika sätt att bedöma och olika sätt för eleverna att träna.  Ofta blir 

anpassningarna bara vid en lärares lektioner, när behovet även finns på andra lektioner, på 

rasterna, i matsalen, hela skoldagen.  Ett helhetstänk när det gäller eleven saknas. Kraven måste 

läggas på rätt nivå och ta hänsyn till elevens kognitiva nivå och utveckling. Vuxna i skolan tror 

ibland att eleverna har färdigheter som de inte har utvecklat klart. Bekymmer kan ses i hur 

exempelvis Läroplanens (2010) innehåll ibland baseras på elevernas förmåga att kunna 

reflektera och dra slutsatser när de kanske inte ens är mogna för det.  

Synen på hur hjälpmedel ska användas och vad de är till för är också ett problem säger en 

respondent. Hon menar att eleverna måste få kompensera när de är äldre, t ex få ha 

multiplikationstabellen framme vid prov om eleven har problem med minnet. När en individ 

kommit upp i en viss ålder ska eleven inte behöva lägga tid på att traggla multiplikation. Har 

eleven inte lärt sig det tidigare så fyller det ingen funktion, utan då får eleven istället 

kompensera med hjälpmedel.  

Det blir ett problem med hela synsättet att planera skolans verksamhet utifrån en viss norm och 

inte utifrån den existerande mångfalden. I studien Professional Development Needs for 

Educators Working with Children with Autism Spectrum Disorders in Inclusive School 

Environments (Corkum, Smith, Giffin & Hume, 2014) sågs behovet av mer kunskap, 

information, tid till kollegialt lärande, handledning och reflektion hos en organisation som 

möter elever med ASD. Tiden verkar även spela roll här, tid till reflektion verkar ge ökad 

förståelse och attitydförändring.  

Är det så att lärarens goda attityd till eleverna ger en mer tillgänglig, inkluderande 

undervisning? Även i studien genomförd av Leblanc, Richardson, & Burns (2009) där 

lärarstudenternas attitydförändring efter att de fått workshops i ASD granskades, visade 
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resultatet på en markant förändring i attityder hos lärarstudenterna gentemot elevgruppen. Det 

samma syns i studierna där effekterna av UDL i praktiken granskades (Spooner, Baker, Harries, 

Ahlgrim-Delzel & Browder, 2007; Katz, 2013), då resultaten visade att efter att ha arbetat enligt 

UDL fått ett förbättrat socialt klimat i klassen, elevernas ökade deltagande och ökat akademiskt 

engagemang, minskat problemskapande beteende, samt för läraren ökat självförtroende, 

reducerad arbetsbörda, ökad tillfredställelse över sin egen arbetsinsats eftersom läraren kunde 

möta alla elever. Resultatet med den reducerade arbetsbördan kommer kanske av att läraren har 

blivit flexibel av att har flera planeringar igång samtidigt. Läraren kanske har blivit så flexibel 

att läraren klarar av att möta mångfalden? 

För att kunna öka tillgängligheten i undervisningen krävs enligt resultatet: 

 Planering utifrån mångfald hellre än utifrån en ”elev-prototyp”, 

 Avsatt tid till reflektion och mer kunskap om elevgruppen skolpersonal möter för att 

skapa förståelse, 

 Lärarens attityd gentemot eleverna/elevgruppen, 

 Flexibilitet i planering/utformning av strukturer i skolan, kring bedömning och träning, 

 Anpassningar hela skoldagen, inte bara delar av dagen. 

 

5.2 Tema II: Handledning 

5.2.1 Synen på handledning 

A berättar att hon inte ser sig själv direkt handleda i den bemärkelsen att hon har 

grupphandledning. Hon handleder lärarna i stunden och i direkta situationer, hon har även vissa 

kortare pass på teamträffar. Hon har ofta blivit lovad längre tid för vissa genomgångar men det 

skärs ofta ner av skolledningen. Hon vet att hennes skolledare vill att hon ska handleda 

personalen mer, men samtidigt inte ger uppbackning för det tidsmässigt. 

… men rent organisatoriskt så får man inte ihop det, för att det alltså är ytterligare en mötestid 

och lärare är smått allergiska mot mötestider, och jag förstår dem, det är för mycket. 

B säger att oftast så kommer lärarna till henne direkt utifrån en given frågeställning. De kommer 

själva för att de vet att de har ett behov. Det sker också handledning utifrån att hon är och 

observerar i klassrummet, både på rektorns initiativ men även på hennes eget initiativ. Hon har 

även ibland mentorshandledning direkt i mentorsgrupperna. B menar att det är väldigt viktigt 

att redan från start på en ny skola gå runt i klasserna och visa sig samt att observera i klasserna. 

Vinsten av det beskriver hon: 

Jag har bestämt mig när jag kommer till en skola att jag alltid är ute och kollar klasserna. Ofta 

kan man använda sig av den ingången att det är en klass med många behov av olika anpassningar, 

så då behöver vi inte prata om att det är en handledningssituation. Då kan jag fokusera på klassen. 

Går man in på det hållet och klassen har 6-7 lärare och jag märker att 5 av dem klarar det här 

galant, dem behöver jag inte lägga energi på, men jag kan se att de övriga har behov över att 

reflektera över hur man möter arga barn. 

Det har jag märkt som specialpedagog att jag behöver nästan aldrig komma på någonting alls, 

de sitter själva på lösningarna, bara genom att lyssna hör jag det. Och eleverna sitter också på 

lösningarna. Vem har lösningar kring en elev? Det gäller att komma på det och sedan se till att 

den personen pratar om det så alla andra lärare får veta och att de blir sugna på att prova det 

som fungerar. Det här är världens roligaste jobb! Det är tungt ibland men blir ju aldrig tråkigt! 

Det är ju det här med lärarhandledning, att kunna ta alla lärare. Det är precis det jag känner har 
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blivit min styrka, jag klarar alla pedagoger. Jag vet hur jag kan komma in och hur jag ska hantera 

dem. Jag är inte rädd och jag backar inte. 

C berättar att hennes skolledare har en positiv på handledning men D saknar just den 

strukturerade handledningen, t ex i grupper. De har en tid varje vecka för pedagogisk timme 

som hon ibland har haft mer konsulterad handledning, föreläsningar. Jag frågar om hon tycker 

att det borde komma fler direktiv från skolledningen till handledning och hon svarar: 

Ja, det behöver det. Samtidigt så den handledning som jag tänker på, den behöver vara frivillig. 

Det blir kluvet där. Sedan finns det ju en viss typ av handledning, t ex den till hela arbetslaget, 

den ska ju inte vara frivillig, tänker jag. Vi kommer t ex alla jobba med eleverna med 

språkstörning och vi kommer möta dem igen, både dem med och utan diagnos, så därför är den 

kunskapen viktig. Vi behöver kunna bemöta det. Sedan den som lärare kan ha som en del i sin 

egen professionsutveckling, den behöver man ju själv känna att man behöver och vill ha. 

C säger att de planerade pedagogiska samtalen i kollegiet blir forum att diskutera anpassningar 

som fungerat tidigare och som de kan lära sig av. Hon menar att specialpedagoger handleder 

även genom att skapa rutiner och forum för snabba insatser. När det gäller hennes approach i 

handledningssituationer är att hon känner stor respekt för den enskilde läraren. Hon som 

specialpedagog kan lämna förslag till hur läraren kan tänka i en bedömningssituation, men att 

det är viktigt att läraren måste få känna sig bekväm i sin bedömning av eleven. 

Specialpedagogen har en väldigt viktig roll att med handledning vara den som hjälper ner att 

föra ner kunskapen hos läraren på djupet, menar D. Hon lägger stor vikt vid att handleda kring 

förändring av lärmiljön och inte på eleven, utan menar att utifrån det kan en specialpedagog 

även komma in och handleda kring attityder och relationer mellan läraren och dennes elever. 

Handleder en specialpedagog ett helt arbetslag kan vissa strategier användas, som att t ex 

använda sig av nyckelpersoner för att få med sig alla i arbetslaget.  

 

5.2.2 Analys av undertema: Synen på handledning 

Ingen av respondenterna arbetar med handledning i grupp, mer än att en kan handleda arbetslag 

emellanåt. Det är något de alla saknar, den strukturerade handledningen som bygger på 

reflektion över sin profession. Oftast blir deras handledning konsultativ och händer i direkta 

situationer. Deras egen syn på specialpedagogisk handledning är att det är ett viktigt verktyg 

för förändringsskapande och för ett fördjupat professionellt kunnande. De menar att oftast sitter 

lärarna själva på lösningarna men att de kan behöva stöttning i processen. Handledning kan 

vara så mycket: det kan vara kring elever, kring lärmiljö och kring relationer, men även kring 

attityder.  

Skolledarna har en viktig roll för att det ska frigöras tid till handledning. En respondent tror inte 

att skolledare alltid vet vad handledning är och varför det är bra, men om det ska kunna finnas 

plats för reflektion genom handledning krävs det att skolledaren är med och kan hjälpa till att 

skapa rutiner för det. På några av respondenternas arbetsplatser har man på organisatorisk nivå 

avsatt en timme varje vecka till pedagogiska samtal som delvis leds av specialpedagogen. Det 

är något de ser som positivt och är ett steg i rätt riktning. Vad som är avgörande är de dock alla 

eniga om, och det är skolledningens attityd till handledning. 

I studien (Corkum, Smith, Giffin & Hume, 2014) där behoven för att man i en lärande 

organisation kan möta elever med ASD granskades, var ett av behoven just handledning och tid 

för reflektion en av de saker som efterfrågades. Även i studierna kring effekterna av UDL i 
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praktiken (Spooner, Baker, Harries, Ahlgrim-Delzel & Browder, 2007; Katz, 2013) var ett av 

resultaten på behovet av fler professionella lärande sammanhang, och det tolkar jag att det 

skulle ske genom handledning och fortbildning. I studien kring systemteorins roll i den 

självreflekterande i skolan visar också på handledningens roll då projektledarna fick en roll som 

förändringsagenter och fick leda de reflektionsprocesser som respondenterna i den studien 

tyckte var avgörande för dem (Kearny, Leung, Joyce, Ollis & Green, 2016). 

Sammanfattningsvis visar resultatet från både föreliggande studie och tidigare forskning 

följande: 

 Skolledningens inställning till handledning är av vikt för att det ska bli positivt. 

 Tid för reflektion genom handledning i grupp efterfrågas av respondenterna. 

 Oftast blir respondenternas handledning konsultativ, men att specialpedagogen försöker 

att nå djupare reflektion hos dem specialpedagogen arbetar med genom att börja med 

att handleda kring elever, lärmiljö, attityder och relationer. 

 

5.2.3 Handledning kring förändringsskapande 

5.2.3.1 Avgörande faktorer i ett förändringsskapande 

A resonerar kring frågeställningen om vad som är avgörande i ett förändringsskapande: 

De avgörande faserna i attitydförändring? 1. Markeringen av skolledningen. Det står och faller 

med vilka signaler som kommer från skolledningen. Om det här är något som de tycker ska 

prioriteras, om kollegiet känner att det här något som skolledningen står för och vill få att fungera. 

Där har du en av de viktigaste faserna. Sedan också att skolledningen gör rutiner och att dessa 

rutiner blir ordentligt implementerade. Att alla vet vad som gäller, vem som ansvarar för vad, att 

alla vet vem som gör vad och där är inga oklarheter. Det krävs absolut för att få sådant här att 

fungera. Minsta lilla det svajar där är det risk att det inte blir något. 2. Sedan är det ju elevsynen 

som man måste jobba med.  

A talar ofta i intervjun om skolledningens ansvar och hur mycket börjar hos dem. B går steget 

längre och säger att ”skolan blir som sin ledare” och att det är viktigt med att 

specialpedagorollen är att en specialpedagog blir en katalysator, att specialpedagogen själv 

upplever sig som en sådan. Specialpedagogen går in i en organisation och känner av: ”vad är 

det jag ska göra och vart är det jag behövs?” Dennes uppgift kommer att se helt olika ut 

beroende på i vilken organisation den går in i. Specialpedagogen blir här en viktig del i 

förändringsarbetet med attityder och elevsynen i kollegiet. 

 

5.2.3.2 ”Att få alla med sig” 

Respondenterna menar att de är förändringsagenter. De talar om vikten av att förklara, hjälpa 

till perspektivbyte och förmåga till mentalisering hos lärarna, att skapa förståelse i deras 

relationer till eleverna. B berättar om vikten av att visa andra verkligenheten: 

Jag sade till om att det måste vara något annat, man kan inte gå i tre år utan ett enda betyg bara 

för att man har problem hemma. Eller när någon säger att ”hon är lat”, det är ju också ett jävla 

ord. Men låt då en tonåring vara lat en månad när de är olyckliga eller något. De är inte lata i 

tre år! Ingen med förmåga går i gymnasiet utan ett enda betyg om det inte är andra orsaker 

bakom, sa lat är inte någon! Och ibland är det som om vissa lärare verkligen tror att det är 

möjligt, men det är ju helt ologiskt! Jag skulle kunna göra många konstiga saker, men jag skulle 

inte kunna göra det tre år i sträck, såvida inte någonting är fel bakom, eller felar mig. 
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B talar även om att specialpedagogen måste vara en ledargestalt, en god ledare som får med sig 

andra. C använder sig av bilden av ett strategispel där spelarna arbetar med att få över 

spelpjäser, som representerar deras personal, över till andra sidan. Många spelpjäser följder 

gladeligen med spelaren över spelplanen, medan vissa stannar och t o m går bakåt. Det som 

märks är att det blir svårt att få över pjäserna om spelarna fokuserar för mycket på de pjäser 

som stannar eller går bakåt. På organisatorisk nivå måste det arbetas framåtsyftande och 

använda sig av de pjäser som går framåt till att påverka de som stannat upp och få framåt dem. 

Hon jämför också ledarskapet med att poppa popcorn. Om ledare fokuserar för mycket på de 

popcorn som aldrig poppar så bränns de som redan har poppats, säger C. 

Kan ledare i en organisation få med sig alla? Är det så att alla lärare verkligen klarar av att 

arbeta med elever i behov av särskilt stöd? Enligt Skollagen är det lärarens uppgift att kunna 

möta alla elever, men går det verkligen? D reflekterar över frågan: 

Som lärare ska man kunna jobba med alla elever som du får. Absolut, jag håller med ur den 

aspekten, men tänk om steget är så stort och när blir det i så fall en skolledarfråga och när är det 

en specialpedagogisk fråga? När slutar det vara en specialpedagogisk fråga om man tänker att 

man ska kunna handleda alla ut ur, mot ett bättre synsätt. Om man känner att det blir väldigt 

svårt, vilket det ibland kan vara när blir det då en skolledarfråga än en specialpedagogisk fråga? 

 

5.2.3.3 Perspektivbyte 

D säger att hon ofta speglar i sina samtal med kollegor: ”När du säger så känner jag så här”. 

Hon berättar om en specialpedagog hon mött som framgångsrikt använde sig av seriesamtal 

och sociala berättelser vid handledning av personal för att skapa förståelse och perspektivbyte. 

Hon brukar prata mycket om vikten av att ge konkret information till eleverna, och tänker att 

kanske är det så att alla behöver den här konkreta informationen för att kunna skapa förståelse. 

Och jag tänker att man som lärare eller som professionell har du ju ett handlingsutrymme, det 

handlingsutrymme du har det är ju just i praktiken. Vill du förändra någonting så är det ju i 

praktiken du behöver vara. Det vet vi ju att vi kommer ingenstans om vi försöker lägga fokus på 

att vi måste förändra eleverna, utan vi måste förändra vår lärmiljö, anpassningarna, mitt 

bemötande, mitt förhållningssätt, hur jag gör. Att det är där vi behöver lägga krutet. Det är också 

en sådan sak som jag tror att man behöver hjälp med som lärare, att lyfta blicken. Jag tror att 

många tänker och vill sträva utifrån det här relationella, det här att förändra lärmiljön utifrån 

barnets behov och förutsättningar, men jag tror att det är svårare i praktiken än vad det är i 

teorin. Det låter mycket lättare än det är och jag tror att man själv tror att man gör det, men att 

man inte gör det fullt ut och det behöver man hjälp med att se. 

Ett perspektivbyte och specialpedagogens spegling av läraren kan ge läraren en känsla av skuld. 

B brukar peka på gemensamma nämnare hos eleven och läraren, få läraren att känna igen sig 

själv genom att se att läraren själv får samma agerande i vissa situationer: 

Men skuld kan de väl få ha en liten stund. Det är inget fel i det. Man kan ju avdramatisera det 

sedan men ändå säga att det är viktigt att de får det perspektivet också. För att ingen vill ju göra 

fel, det är ju väldigt tydligt. Jag har sett det så många gånger så jag hoppas och vet att alla kan. 

Jag har sett lärare gå från verkligen inte veta till att veta hur de kan göra och då blir de så glada. 

Sedan springer de ju runt som småbarn efter en och säger: ”B, det här fungerar!”. De är så himla 

lika, ungen är lik läraren och tvärtom. Jag använder ju alltid de exemplen på skolan. Lärarna 

tyckte det var jobbigt i början då jag likställde dem med eleven, men jag säger alltid att vi är 

människor. Det är djupt mänskligt att bli förbannad, det måste vi få lov att bli. Däremot får vi inte 

göra vad som helst när vi är arga. Gör vi fel kan vi alltid reparera. Framförallt med de här barnen, 
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för dem har aldrig hört någon be om ursäkt! Den dagen de får höra er säga det, då är ni deras 

för evigt. Man får lov att göra misstag, bara man reparerar! 

A berättar att hon arbetar mycket med att delge information. T ex om de får en elev med en 

diagnos informerar och coachar hon berörda lärare, både genom samtal och med 

informationsblad. Hon menar att det är viktigt att upprepa information flera gånger, annars kan 

ibland lärarens medvetenhet om elevernas situation försvinna.  

 

5.2.3.4 Att ha goda förebilder och sprida de goda exemplen 

Tre av respondenterna talar om vikten i mötet med läraren av att vara lite ”manipulativ” i positiv 

mening, skapa relation för att sedan kunna påverka, kanske ibland genom att använda andra 

personer som goda förebilder, nyckelpersoner som i sin tur kan få med sig de som är 

motsträviga. Precis som användandet av peer models bland eleverna (rubrik 5.1.1.2) så blir 

dessa nyckelpersoner i personalen modeller för hur de övriga kan agera. De ska, precis som 

eleverna som väljs ut till peer models, väljas noga och ha hög social status i gruppen och ha 

god social kompetens. 

Som specialpedagog är det viktigt att sprida goda exempel menar respondenterna. C förklarar:  

Det handlar ju också om att se vad läraren gör som är positivt. I det fallet som jag tänker på så 

är det en lärare som har ett fantastiskt klassrumsklimat, alltid arbetsro, inga mobiltelefoner, 

väldigt fokuserat, vilket det inte är på alla lektioner och sedan kunna ge läraren beröm för det. 

”Vilken arbetsro det är på dina lektioner, du skapar verkligen bra förutsättningar för lärande!” 

B talar också om att sprida goda exempel omkring sig, lyfta det som är positivt och bekräfta 

både lärare och elev, gå tillbaka till dem som en slags diplomat eller ”lärande-spindel”, en 

person som hela tiden bekräftar det goda båda parter säger om varandra och för det vidare 

mellan dem. 

D talar om att sprida de goda exemplen i arbetslagen, lyfta det positiva och de som lyckats med 

olika saker. Hon menar att på det viset får ledare och specialpedagog med sig de som är svåra 

att få med. Det är viktigt att skapa mening, för ser en individ meningen med något så ger det 

motivation till ett förändringsskapande. A belyser att elever som inte tillhör normen, exempelvis 

elever med ASD, kan vara en tillgång och att det gäller att se det: 

Men sedan att de (lärarna) uppfattar dem (eleverna) annorlunda och speciella, det gör de, men 

det är de (eleverna) ju! Varför ska man förneka det? De tänker inte som vi! Så är det ju, det får 

man ju alltid bevis på. De tolkar inte saker som vi tar för givet, som är självklara och sitter i 

ryggmärgen, de kan har fem olika tolkningar. Men de har det, så visst är de annorlunda. Sen 

behöver ju inte det vara negativt, tvärtom. För de bitarna kan man ju dra nytta av, just det där 

med att kunna tolka saker och ting på alla möjliga konstiga och underliga vis, det gör ju att de 

inte är i den där fyrkantiga boxen, de är ju överallt och fladdrar och kan ju sticka iväg och 

associera hur långt iväg som helst. I vissa sammanhang är det ju bra, i andra sammanhang får 

man ju hjälpa dem och fösa in dem i boxen igen ett litet tag. Men det är ju egentligen en tillgång. 

5.2.4 Analys av undertema: Handledning till förändringsskapande 

De avgörande faserna för att skapa förändring hos lärare vad gäller att aktivt arbeta med 

elevsynen hos personalen, menar respondenterna är skolledningens markering och att skapa 

rutiner som blir väl implementerade. Ledaskapet är essentiellt, både skolledningens men även 

att en specialpedagog är en ledargestalt, en god ledare. En god ledare med förmåga att dra med 

sig andra. En av respondenterna säger: 
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Det var en som sade en gång att om man har makt, då måste man vara som Bamse, då ska man 

vara snäll. Vi som jobbar i skolan är alltid i en slags maktposition gentemot våra elever, vi är det 

ännu mer när vi talar om elever som har en funktionsnedsättning. - - - Om vi vill vara Bamse så 

borde vi verkligen mobilisera all styrka vi har för att komma tillrätta med problemet. Det är inte 

eleverna som är problemet, det är skolans, skolsystemets möte med eleverna som är problemet! 

Specialpedagogen ska i sin ledarroll vara en katalysator, kunna gå in i ett sammanhang och 

scanna av och tänka: ”vad är det jag ska göra och vart är det jag behövs?” menar en av 

respondenterna. Respondenterna talar om specialpedagogen som en förändringsagent och 

vikten av att förklara, hjälpa till perspektivbyte, skapa förståelse och hjälpa läraren till förmåga 

till mentalisering. I ledarskapet måste fokuset ligga på de som går framåt. Läggs för stort fokus 

på de som går bakåt eller de som stannar upp tappar organisationen styrfart. Ledaren då försöka 

få med sig de som stannar eller går bakåt genom andra nyckelpersoner, ungefär som läraren 

som väljer ut peer models (rubrik 5.1.1.2) i sin klass. Resultatet visar att som specialpedagog 

måste man ibland vara lite ”manipulativ” i positiv bemärkelse, vara lite av en diplomat, för att 

skapa förändring hos lärare genom att skapa relation, både till dem som går bakåt eller stannar 

upp, men även till personer i deras närhet som påverkar positivt. 

Sätt att genom handledning skapa förändring genom perspektivbyte sammanfattar jag här 

respondenternas svar: 

1. Spegling – skapa förståelse genom att upprepa vad den handledde säger och visa den 

reaktion man som handledare får. 

2. Likställa läraren med eleven, peka på likheter dem emellan. 

3. Delge information genom att visa på elevens svårigheter (exempelvis 

informationsfoldrar om en funktionsnedsättning). 

4. Sprida goda exempel, lyfta det positiva. Exempelvis gå mellan lärare och elev och sprida 

vidare det goda som sägs.  

5. Meningsskapande, det leder till motivation till att vilja nå en förändring. 

 

I artiklarna om UDL i praktiken (Spooner, Baker, Harries, Ahlgrim-Delzel & Browder, 2007; 

Katz, 2013) visar resultaten på de positiva effekterna som kommer av att planera för 

mångfalden i klassrummet/skolan. Det skapar mening åt läraren, lyfter fokuset på det positiva. 

Både i Falkmers (2013) studie, i Hedegard & Hugos (2015) studie om IT-spåret i Eksjö samt i 

Chung, Edgar-Smith & Palmers (2015) studie om lärares attityder till elever med ASD och 

effekterna av det, visar samstämmigt att lärarens attityder är av stor vikt för elevernas 

akademiska framgång och känsla av att finnas i ett positivt sammanhang. Därför blir just 

handledningen kring förändringsskapande så viktig. Efter analys av resultaten i föreliggande 

studie visar det att: 

 Specialpedagogen ska se sig som en katalysator, en förändringsagent, en ledare. 

 Ledarskapet har stor betydelse, både skolledningens men även att specialpedagogen ser 

sin ledande roll; ”om man har makt, då måste man vara som Bamse, då ska man vara 

snäll.” 

 Specialpedagogen kan hjälpa till i förändringsprocesser genom att handleda till 

perspektivbyte, spegla, visa på likheter, lyfta det positiva och skapa mening. 
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6 DISKUSSION 

I ljuset av de resultat föreliggande studie presenterar och analysen av dessa, diskuteras i detta 

kapitel resultatens relevans och implikationer. Kapitlet ramas in med en inledande 

metoddiskussion och en avslutning med förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Ett ord som återkommit genom hela det föreliggande examensarbetet är ordet helhet. 

Systemteorins kärna är just helhet, att se den. Hagstedt (2013) förklarar i sin blogg 

systemteorins kärna ytterligare: 

I systemteori fokuserar man inte bara på de isolerade delarna utan på sambanden mellan samver-

kande system. Därför blir kommunikation, relationer, sammanhang och mönster centrala 

begrepp.  De är lika viktiga som materiella och fysiska former. Osynliga bindningar mellan vad 

som tidigare ansågs som separata delar är det mest fundamentala i skapelsen. (Hagstedt, 2013) 

Han talar vidare om det självorganiserande systemet som befinner sig i ständig dynamisk 

jämvikt, något som ständigt måste balanseras, något som alla levande organismer måste göra i 

förhållande till sin miljö för att kunna överleva. Människan måste hela tiden balansera inom de 

ramar som samhället och naturen sätter upp, menar Hagstedt (2013). Just att då se helhet, inte 

bara skilda delar oberoende av varandra, utan se ett helt system blir då essentiellt för att kunna 

klara av den här balansen. 

Den här balansen kan jämföras med den flexibilitet som efterfrågas i resultatet i föreliggande 

studie. Inom komplexitetsteorin är självorganiseringen central och blir en del av den flexibilitet 

som krävs i en lärande organisation (Augustinsson & Brynolf, 2009). Men flexibilitet är inte 

lika med ingen struktur, som en respondent i föreliggande studie nämner. Flexibiliteten är den 

balansen som gör att självorganiseringen fungerar i en komplex organisation, som ju en lärande 

organisation är. 

I resultatet framkommer också behovet av att verkligen lägga resurser och kraft på att ta hand 

om de sårbara, exempelvis elever med funktionsnedsättning, eftersom de har ett definierat 

problem. I dagarna kom ett regeringsbeslut på att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga 

samordnade insatser för barn och unga, ett arbete för att främja samverkan mellan elevhälsan, 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten (Regeringen, 2017). Det är ett av flera områden som 

uppmärksammats under de senaste åren då bland annat tidigare rapporter om skolan som larmar 

om lägre måluppfyllelse (Skolinspektionen, 2015; OECD, 2014), inte minst för elever med 

funktionsnedsättning och de konsekvenser det får för hela det fortsatta livet (Socialstyrelsen, 

2010). Det är steg i rätt riktning, och regeringens beslut (Regeringen, 2015) om ökade bidrag 

till specialpedagogisk fortbildning och mer specialpedagogik i lärarutbildningarna visar på att 

vi är i ett paradigmskifte. Vi måste se skolan i ett annat ljus, skapa nya strukturer. I detta 

förebyggande arbete är det viktigt att börja på organisationsnivå, se över strukturer i skolan, 

pedagogiska strategier och synsätt för göra utbildningen tillgänglig för alla elever. Att se 

mångfald istället för att se till en viss norm (som exempelvis grundtankarna i UDL) är något 

som blivit nödvändigt, och det börjar i att ta hand om de som är sårbarast i samhället, i skolan; 

elever med funktionsnedsättning.  
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Liksom Bähr (2015) och Hattie & Yates (2014) beskrivs inom UDL av CAST (2011) genom 

Häggblom 2016 att det mer och mer i pedagogik bör utgå från neurovetenskapen och 

kognitionsforskningen. Vi vet mer nu än vad vi tidigare vetat om hjärnans funktioner och 

utveckling, och vetenskapen går snabbt fram inom det området. Hur kan vi inom det 

pedagogiska fältet omsätta den kunskapen till pedagogiska strategier och till hur vi planerar 

våra pedagogiska verksamheter? 

En av de strategier som syns även upp på regeringsnivå (Regeringen, 2015) är just investeringen 

i att fortbilda och utbilda lärare och blivande lärare i specialpedagogik. De verksamma 

specialpedagogerna har fått goda kunskaper i handledning i sin utbildning, och i det skifte vi 

nu befinner oss i behövs den handledningen för att hjälpa till de perspektivbyten som behövs 

för att kunna möta den mångfald som vi möter i skolan. I studien An Exmination of In-Service 

Teacher Attitudes towards Students with Autism spectrum Disorder: Implications for 

Professional Practice (Chung, Edgar-Smith & Palmer, 2015) visade resultaten på att lärares 

attityder gentemot elever med ASD blir sämre ju högre upp i utbildningssystemet lärare 

undervisar. Det är sorgligt att läsa, och kanske visar det att kanske det ska satsas lika mycket 

på specialpedagogiska insatser på gymnasiet som det görs i grundskolan? Kanske behövs både 

de tidiga insatserna men även samordnade insatser för de elever som redan har 

skolmisslyckande bakom sig? 

Varför är det då större negativitet hos lärare som möter elever med ASD på gymnasiet än 

exempelvis elever på lågstadiet? Är det rädsla eller bekvämlighet? Eller är det att i skolan finns 

en föråldrad bild på vad pedagogik är, förståelsen för att med nya tider krävs nya kunskaper 

inte finns? Specialpedagogens roll som i resultatet i föreliggande examensarbete beskrivs 

förändringsagent, som ledare, diplomat eller den som sprider goda exempel, blir en väldigt 

viktig del i både det förebyggande arbetet och i den aktuella situationen.  

Samtidigt visar resultaten i föreliggande examensarbete och i andra studier att skolledningens 

roll är viktig för att kunna genomföra en förändring. Men förändringsarbete kräver också tid, 

tid att stanna upp och reflektera, se bakåt för att kunna gå framåt. Ahrenfelt (2016) menar att vi 

måste se förändringen som en process. En process tar tid, att det måste förberedas noga och 

bryta ner målen så att individerna i organisationen vet var de verkligen befinner sig i processen. 

Ahrenfelt talar även om ledningens betydelse för processen och att ledningen måste inse att ju 

mer frihet ett levande system får, som ju en organisation är, ju mer frihet medarbetarna får, 

desto större möjlighet till självorganisering. Ahrenfelt (2016) belyser vikten av att 

organisationen förutom god förberedelse även måste ha en realistisk bild av organisationens 

verklighet, inte styrs av sina önskningar om verkligheten utan ser verkligheten själv.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Gustavsson (2004) kallar detta urval av respondenter för icke-representativa urval, då 

populationen i studien måste vara känd. Han fastställer att ett exempel på det är när det, som i 

detta fall, utgörs av ett kamraturval, personer i ens bekantskapskrets. De icke-representativa 

urvalen kan inte enligt Gustavsson användas till att göra generaliseringar till populationen, utan 

bara till att uttala sig om gruppen tänkta individer. I den här studien där jag vill analysera bland 

annat handledningens roll som ett verktyg i skolutvecklingsprocesser, finner jag det bäst att 

använda mig av ett urval som ser handledningen som just ett verktyg. Då studien har vissa 
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begräsningar i form av dess storlek, tycker jag att det blir enklast att använda mig av ett 

kamraturval. 

Ett sätt att samla data i föreliggande examensarbete hade kunnat vara att göra observationer av 

handledningstillfällen som respondenterna genomför i sitt arbete. Men då handledning kan 

upplevas som ett intrång i privatlivet av de som blir handledda och då även handledning i de 

kontexter respondenterna i denna studie arbetar i sker ganska spontant, föll detta alternativ bort. 

Bryman (2015) fastställer vikten av att respektera de studerandes rätt till anonymitet och den 

personliga information de bidrar med. Han talar om rätten till privatliv som en grundsats vilken 

vill bevaras av de flesta individer, att respektera den och att överträda den rättigheten inte är 

acceptabelt. På grund av den begränsade omfattning föreliggande studie har blev den kvalitativa 

forskningsintervjun; en blandning av intervju och samtal, den mest självklara metoden att 

använda sig av. 

 

6.3 Specialpedagogiska implikationer 
Den relevans föreliggande studie kan ha på organisatorisk nivå i skolor, är att skolledare kan 

bli medvetna om vikten av att låta ett förändringsarbete få ta tid, samt att de kontinuerligt arbetar 

med att involvera alla aktörer i processen. Handledning är en viktig del för att föra ett 

förändringsarbete framåt, så att skapa tid för processen och i den utnyttja den kompetens som 

specialpedagogen har som handledare är en fördel. För specialpedagoger kan föreliggande 

studie betyda en hjälp med att hitta strategier med att handleda till att skapa förståelse och 

attitydförändring hos skolpersonal som möter elever med ASD.  

Resultaten i föreliggande studie kan även användas av skolledning och skolpersonal i 

reflektionsprocesser över hur deras organisation med sina strukturer och rutiner, rent 

organisatoriskt möter elever med ASD, och i slutändan del alla elever. Flera av de teoretiska 

perspektiven, tidigare forskning och resultaten i föreliggande examensarbete pekar på 

betydelsen av lärarens attityd, förhållningssätt och bemötande av sina elever för att de ska få 

framgång akademiskt och socialt. Därför kan föreliggande studie ge inspiration till lärare att 

fortsätta våga förändras, skapa nytt tänk i sin undervisning, våga vara flexibla och 

relationsskapande i mötet med sina elever. 

Föreliggande studies resultat och exempel på forskning, litteratur och teorier pekar på vikten av 

att systematiskt arbeta med elevers deltagande och elevsynen hos skolpersonal. Att i skolans 

planering och strukturer arbeta för att tänka mångfald i mötet med elever är något som 

föreliggande studie kan uppmärksamma både lärare, specialpedagoger och skolledare på. Då 

alla aktörer ser sin egen roll i systemet och hur de påverkar det och de andra aktörerna berikar 

och utvecklar organisationen, att ha ett systematiskt helhetstänk på alla nivåer i skolans 

kontinuerliga arbete med inkludering. 

 

6.4 Förslag på vidare forskning 
Forskning som behövs är uppföljningsstudier på de ökade resurser som Regeringen (2015) 

beslutat kring specialpedagogisk fortbildning och utbildning, de effekter det får på lärarnas 

skicklighet att möta alla elever, förmåga att skapa delaktighet för den mångfald de möter i 

klassrummet. Ett annat förslag på forskningsområde är att studera hur UDL kan implementeras 

i en svensk kontext, samt granska hur lärande organisationer internationellt i övrigt 
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framgångsrikt arbetar med inkluderingsmodeller av denna elevgrupp, för att kunna få 

inspiration och idéer att använda i vår egen kontext.  

Kognitionsforskning är ett fält som det forskas mycket kring och att ha kunskap om hjärnans 

utveckling och implementera det mer i skolans styrdokument, den pedagogiska planeringen och 

former för bedömning kommer bli viktigt i framtiden, tror jag. Det talas mycket om i media och 

på sociala forum om behovet av ökad kunskap kring ”osynliga funktionsnedsättningar”, 

neuropsykiatriska diagnoser, både i skola och samhälle. Det kan finnas behov av att granska 

hur den kunskapen ska spridas effektivt och vilka samhälleliga insatser som ger störst effekt på 

att ge en djupare kunskap och förståelse för den gruppen av individer.  
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BILAGA 1: Intervjumall  

Organisationsperspektiv och inkludering: 

Antonovsky som myntade KASAM-begreppet, menade att meningsfullhet, begriplighet 

och hanterbarhet ger en individ en känsla av sammanhang. Studier visar att man som 

organisation, utifrån systemteorin: där man ser en individ som en del i ett sammanhang 

där alla delar (individer) påverkar varandra, ska ha en pågående reflekterande och 

utvärderande praktik för att framgångsrikt arbeta med inkludering på alla nivåer.  

Arbetar ni aktivt som organisation med att vara en ”ständigt reflekterande och utvärderande 

praktik” och i så fall hur?  

 

Om ni gör det, ser du vinster med det och/eller motsättningar i att arbeta så? 

 

Vad är inkludering för dig? För din organisation generellt? För de som jobbar där? 

 

Hur tycker du att en ”drömskola” ska vara utifrån ett inkluderingsperspektiv? Vilka är 

framgångsfaktorerna? Hur ser du på din egen roll i den processen/skolan/organisationen? 

 

Kan du ge exempel på hur ni arbetar med att utveckla lärmiljön på er skola? 

 

Hur upplever du att ni som organisation arbetar för att möta elever med ASD? 

 

Vilka strategier och metoder upplever du att skolan har, d v s., i rollen som skolledare, som 

lärare och som specialpedagog, identifierat och implementerat för att skapa en mer 

inkluderande skola dessa elever? 

 

Hur tycker du att skolan kan (bör) skapa en meningsfull skoldag för dessa elever (organisations-

, grupp och individnivå)? 

 

Hur tycker du att skolan kan (bör) skapa en begriplig skola för dessa elever (organisations-, 

grupp och individnivå)? 

 

Hur tycker du att skolan kan (bör) skapa en hanterbar skoldag för dessa elever (organisations-, 

grupp och individnivå)? 

 

Specialpedagogisk handledning:  

Hur upplever du att den specialpedagogiska handledningen generellt ska användas/inte 

ska användas? 

Upplever lärare/specialpedagoger/skolledare i din organisation att specialpedagogisk 

handledning bidrar/inte bidrar till en inkluderande skola/klassrum? 

Kan du ge exempel? 

Upplever du att skolledningen på din skola/inom din skolorganisation att den 

specialpedagogiska handledningen bidrar/inte bidrar till att skapa en inkluderande skola 

med särskilt fokus på elever med ASD? 

Kan du ge exempel? 
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Studier visar att större delen av lärare är negativt inställda till elever med ASD. Det visar 

sig dels att lärare uppfattar elever med ASD om mer annorlunda än normalfungerande 

elever, och även dels att lärarna med stor sannolikhet ogillar och undviker elever med 

ASD och ser på dem som akademiskt underpresterande. På samma gång visar studier att 

lärares förhållningssätt och attityder är av vikt för dessa elevers framgång 

kunskapsmässigt och deras sociala acceptans i gruppen. Resultaten visar även att lärare 

har mer negativa attityder mot elever med ASD ju högre upp i utbildningssystemet man 

som lärare undervisar.  

Hur upplever du att det är i din organisation? 

Hur upplever du som specialpedagog/rektor att de avgörande faserna är i ett 

förändringsskapande i attityder hos skolpersonal?  

Kan du ge exempel? 

Om och i så fall, hur kan och bör en specialpedagog i sin roll påverka ett sådant 

utvecklingsarbete?  

Kan du ge exempel? 

 

Tidigare forskning visar på att det finns ett akut stort behov av ämnesspecifik kunskap 

om ASD i lärande organisationer. 

Vilka andra konkreta åtgärder görs i din organisation för att sprida mer kunskap om AST, på 

individ-, grupp och organisationsnivå? 

Samverkan med övriga aktörer/hemmet? 

Övriga reflektioner? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


