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Abstract	
The	aim	of	this	study	is	based	on	a	few	informants’	descriptions	and	
experiences	of	the	schools	in	a	municipal	school	changed	their	work	
to	 increase	 inclusion	 for	 students	with	 Autism	 Spectrum	Disorders	
(ASD).	The	focus	of	the	study	is	the	changes	which	have	been	imple-
mented,	 how	 it	 has	 influenced	 the	 student	 group's	 schooling	 and	
what	success	factors	and	challenges	the	school	has	encountered.		

According	to	the	Swedish	Education	Act,	shall	the	Swedish	regular	
school	be	available	to	all	scholars.	However,	several	studies	and	ac-
counts	show	that	primary	schools	have	found	it	difficult	to	meet	the	
educational	needs	of	students	with	ASD.		The	national	board	of	edu-
cation	(2009)	and	The	Swedish	schools	inspectorate	(2012)	criticiz-
ing	the	school	for	not	investigating	the	students'	needs	and	supply	
adequate	support.	

The	study	was	conducted	by	a	qualitative	approach;	data	were	col-
lected	through	semi-structured	-	and	focus	interviews.	The	choice	to	
use	interviews	are	based	on	interesting	to	let	each	informant	de-
scribes	how	their	school,	meet	and	educated	students	with	ASD	and	
what	elements	they	consider	important	developments	of	an	inclusive	
school	for	pupils	with	ASD.	

The	implication	of	the	results	confirms	that	by	increasing	the	
knowledge	about	autism	spectrum	disorders	of	the	instructors,	the	
school	has	developed	a	more	including	learning	environment	for	the	
students.	By	creating,	a	flexible	organization	in	the	school’s	students	
gives	the	chance	to	be	in	school	on	their	own	terms.	Belonging	to	a	
class	on	their	own	terms,	with	the	possibility	of	instructing	in	differ-
ent	contexts,	has	increased	the	presence	of	many	students.		

Ämnesord/Keywords:	Autism	Spectrum	Disorder,	Included	educa-

tion,	Flexible	organization,	Competence	of	ASD,	Consensus,	Systems	

theory		 	
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Inledning	
Syftet	med	föreliggande	studien	är	att	undersöka	på	vilket	sätt	
skolor	kan	anpassa	undervisningen	och	skolans	miljö	för	att	
kunna	ta	emot	och	utbilda	elever	inom	autismspektrumtill-
stånd,	utan	intellektuell	funktionsnedsättning.	Studien	utgår	
från	några	informanters	beskrivningar	och	upplevelser	av	hur	
skolor	i	ett	kommunövergripande	skolutvecklingsprojekt	för-
ändrat	sitt	arbete	för	att	öka	tillgängligheten	för	elever	inom	
autismspektrumtillstånd.	Projektet	pågick	mellan	åren	2014-
2016.		

De	senaste	åren	har	intresset	för	hur	grundskolan	inkluderar	
och	utbildar	elever	inom	autismspektrumtillstånd	(AST)	ökat.1	
Uppmärksamheten	är	ett	resultat	av	de	brister	som	förts	fram	i	
olika	rapporter	och	studier	om	elevgruppens	skolgång	både	
internationellt	och	nationellt	(Alexandersson,	2014;	Falkmer,	
2013;	Ainscow,	Booth	&	Dyson,	2006;	Witmer	&	Ferreri,	2014).	
Rapporter	från	Skolverket	(2009),	Skolinspektionen	(2012)		
och	Skolverket	(2016)	visar	entydigt	på	grundskolans	svårig-
het	med	att	ge	adekvat	stöd	till	eleverna,	vilket	de	menar	grun-
dar	sig	på	brist	på	kunskap	om	vilka	behov	de	enskilda	elever-
na	har.	Även	Autism	och	Aspergerförbundet	(2016)	påvisar	
skolans	svårigheter	med	att	möta	elevgruppens	behov.	I	den	
medlemsundersökning	(baserad	på	1799	intervjuer)	som	ge-
nomfördes	i	början	av	2016	framkom	en	dyster	bild.		Resultatet	
visar	att	49	%	av	eleverna	saknar	godkända	betyg	i	ämnena	
matematik,	engelska	och	svenska	och	att	51	%	av	eleverna	varit	
frånvarande	från	skolan,	på	grund	av	dåliga	anpassningar	och	
stöd.	Baserat	på	undersökningen	menar	föreningen	att	skolan	
inte	är	tillgänglig	för	elever	med	AST.	Att	skolan	har	problem	

																																																								
1	I	studien	används	begreppet	autismspektrumtillstånd	med	förkortningen	AST	
för	att	underlätta	läsningen.		
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med	tillgänglighet	bekräftas	av	Skolverket	(2016)	som	framhål-
ler	att	flertalet	skolor	behöver	förbättra	sitt	arbete	med	att	an-
passa	verksamheten	för	att	undanröja	hinder	för	elever	med	
funktionsnedsättning.	Att	inte	lyckas	i	skolan	ger	stora	konse-
kvenser	för	elevernas	framtida	hälsa	och	möjligheter	till	ett	bra	
liv	menar	både	autism	och	Aspergerförbundet	(2016)	och	
Thörnsén	(2010).	

Sedan	den	nya	Skollagen	(SFS2010:800)	och	läroplanen	(Lgr	
11)	kom	i	början	av	2010-talet	har	förutsättningarna	i	grund-
skolan	förändrats	för	elever	med	AST.	I	den	nya	skollagen	
(SFS2010:800)	framträder	ett	inkluderande	förhållningssätt	på	
ett	tydligare	sätt	än	i	den	tidigare.	Vilket	har	till	följd	att	elever	
med	AST	inte	längre	har	rätt	att	läsa	enligt	grundsärskolans	
läroplan	om	de	inte	har	en	intellektuell	funktionsnedsättning	
(SFS	2010:800,	11	kap.	2	§).	Elever	med	AST	ska	därmed	inklu-
deras	fullt	ut	i	den	reguljära	skolan.	Bakgrunden	till	föränd-
ringen	kan	följas	i	Interpellationsdebatten,	där	intentionen	
med	förändringen	var	att	ge	elever	med	AST	samma	rättighet	
som	elever	utan	funktionsnedsättning.2	Det	framhålls	att	
särskolan	ställer	för	låga	krav	på	eleverna	och	att	elever	som	
gått	i	grundsärskolan	har	svårare	att	komma	in	på	arbetsmark-
naden.		

Efter	den	nya	skollagen	kom	2011	en	ny	läroplan	(Lgr	11)	som	
även	den	innebar	förändringar	för	elevgruppen.	I	Lgr	11	till-
kom	förmågor	av	mer	generell	natur	inom	varje	ämne	som	ele-
ven	förutom	ämneskunskap	måste	uppfylla,	för	att	få	betyg.	
Förmågorna	som	Svanelid	(2011)	kallar	”The	big	five”	inrym-
mer	förmågan	att	analysera,	reflektera,	tolka	begrepp	samt	pro-
cedur-	och	metakognitivförmåga	och	går	som	en	röd	tråd	ge-

																																																								
2 Interpellation 2010/11:266 Övergångsbestämmelser för barn med autism i den nya 

skollagen av Gunilla Svantorp (S) till utbildningsminister Jan Björklund (FP) 
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nom	hela	Lgr	11.	Kenth	Hedevåg	(www.ur.se,	Hämtad	12	april,	
2015)	problematiserar	och	ifrågasätter	förmågorna	som	han	
menar	hamnar	precis	inom	det	område	där	elevgruppen	har	
sina	största	svårigheter.3	Samma	kritik	framför	informanter	i	
Skolverkets	(2016)	rapport.	De	påtalar	att	kunskapskraven	är	
alltför	omfattande	och	att	krav	på	analytisk	och	kommunikativ-
förmåga	har	en	direkt	koppling	till	vissa	speciella	funktions-
nedsättningar,	vilket	de	menar	är	ett	hinder	för	likvärdigheten	i	
skolan	(Ibid).		

För	att	förstå	ovanstående	resonemang	om	att	förmågorna	
hamnar	inom	det	område	där	elevgruppen	har	sin	största	svå-
righeter	ges	en	kort	förklaring	av	funktionsnedsättningen	AST.	
Diagnosen	AST	innefattar	ett	spektrum	där	kärnan	är	en	an-
norlunda	utveckling	inom	social	kommunikation	och	beteende	
(Socialstyrelsen,	2010).	Grunden	i	funktionsnedsättningen	be-
står	av	brister	i:	specifika	kognitiva	funktioner	social	intuition,	
exekutiva	förmågor	samt	att	kunna	se	helhet	och	sammanhang	
(www.lakartidningen.se,	2014-09,	Hämtat	den	18	maj	2016).4	
Utöver	det	har	elever	med	AST	oftast	en	annorlunda	perception	
dvs.	förmågan	att	hantera	sinnesintryck,	vilket	innebär	att	
många	elever	upplever	det	väldigt	ansträngande	bara	genom	
att	vistas	i	skolans	miljö	(Socialstyrelsen,	2010).			

För	att	kunna	inkludera	och	utbilda	elever	med	AST	behöver	
skolan	vara	medveten	om	att	de	nedsättningar	funktionsned-
sättningen	medför,	innebär	att	elever	med	AST	är	en	elevgrupp	
som	trots	akademiska	förmågor	oftast	behöver	både	extra	an-
																																																								
3	Kenth	Hedevåg	har	lång	bakgrund	som	pedagog	i	ett	neuropsykiatriskt	utred-
ningsteam	och	som	pedagogisk	handledare	i	ett	kommunalt	stödteam	
	
4 Kognitiva	funktioner	är	de	processer	som	sker	i	hjärnan	när	vi	tar	emot,	bear-
betar	och	förmedlar	information	–	förmågan	att	tänka,	känna	och	lära.			
Exekutiva	funktioner	är	ett	paraplybegrepp	för	kognitiva	processer	som	plane-
ring,	arbetsminne,	impuls	kontroll	och	flexibilitet	
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passningar	och	särskilt	stöd	i	skolan	(Skolinspektionen	&	Soci-
alstyrelsen,	2016).	Däremot	hur	stort	stöd	var	och	en	behöver	
varierar.	Skolverket	(2016)	och	Linton	(2016)	framhåller	att	
kunskap	kring	konsekvenser	av	funktionsnedsättningar	behö-
ver	förbättras	inom	skolan	om	skolan	ska	kunna	klara	av	att	
möta	elevgruppens	behov.	

Utifrån	skolans	svårigheter	med	att	möta	och	utbilda	elever	
med	AST	avser	studien	att	bidra	till	ökad	kunskap	kring	hur	
skolor	kan	förändrades	för	att	öka	tillgängligheten	för	elev-
gruppen	såväl	akademiskt	som	socialt.		

Syfte		
Studiens	syfte	är	att	undersöka	hur	en	kommun	genom	ett	
kommunalt	skolutvecklingsprojekt	förändrat	skolgången	för	
elever	med	AST,	för	att	kunna	inkludera	dem	såväl	akademiskt	
som	socialt.	Studien	är	en	intervjustudie	med	en	specialpeda-
gogisk	prägel	och	utgår	från	några	informanters	beskrivning	av	
skolutvecklingsprojektet.	Fokus	i	studien	är	de	förändringar	
som	genomfördes	och	på	vilket	sätt	det	har	påverkat	elevgrup-
pens	skolgång.	

Frågeställningar	

• Vilka	förändringar	genomfördes	för	att	göra	skolorna	
mer	tillgängliga	för	elever	med	AST?	

• Hur	organiseras	skolgången	för	att	kunna	ta	emot	och	
utbilda	eleverna	såväl	akademiskt	som	socialt?	

• Vilka	framgångsfaktorer	och	utmaningar	har	informan-
terna	upplevt	i	utvecklingsarbetet?	



		

11	
	

Studiens	disposition	
I	kapitel	ett,	Inledning,	har	en	kort	beskrivning	av	skolans	svå-
righeter	med	att	möta	elevens	funktionsnedsättning	i	en	inklu-
derande	miljö	presenterats.	Följaktligen	redogörs	studiens	
syfte	samt	de	frågeställningar	som	arbetats	fram.	Efter	det	in-
ledande	kapitlet	presenteras	kapitel	två,	Kunskapsläge,	där	en	
genomgång	av	funktionsnedsättningen	AST	presenteras	samt	
tidigare	studier	om	skolgången	för	elevgruppen	i	förhållande	
till	begreppet	inkludering.	I	det	tredje	kapitlet	presenteras	den	
teoretiska	utgångspunkten	som	i	föreliggande	studie	utgår	från	
systemteori	och	Bronfenbrenners	utvecklingsekologiska	per-
spektiv.	I	kapitel	fyra	återfinns	Metod,	där	metodval	inled-
ningsvis	presenteras,	därefter	följer	urval,	tillvägagångssätt	
samt	etiska	ställningstagande.	I	det	femte	kapitlet,	redovisas	
resultat	med	en	delanalys	efter	varje	del	och	avslutas	med	en	
teoretisk	tolkning.	I	kapitel	sex,	Diskussion	diskuteras	resulta-
tet	och	förslag	på	fortsatt	forskning	ges.	Avslutningsvis	redovi-
sas	litteraturförteckning	samt	intervjuguide	och	ett	utvidgat	
abstract	som	bilagor.		
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	Kunskapsläge	
Sökningen	av	tidigare	studier	utgår	från	internationella	och	
nationella	studier.	De	databaser	som	använts	för	sökning	av	
artiklar	är	ERIC	och	Academic	Elite	Search.	Företeelsen	att	un-
dersöka	hur	skolan	arbetar	målinriktat	med	elever	inom	AST	i	
en	inkluderande	miljö	är	relativt	ny	varför	huvuddelen	av	stu-
dierna	är	av	nyare	karaktär.	Alla	artiklar	som	använts	är	Peer	
Reiview	granskade	och	har	hämtats	hem	i	fulltext.	Abstracten	
har	lästs	igenom	och	studier	om	elever	med	intellektuell	funkt-
ionsnedsättning	och	artiklar	utan	samband	med	undervisning	
har	valts	bort.	De	sökord	som	har	användes	är	ASD	(Autism	
Spectrum	Disorder,	som	är	den	engelska	motsvarigheten	till	
AST),	inclusion,	regular	school,	curriculum	och	standards	i	
olika	kombinationer.	

Den	svenska	sökningen	utgår	från	Skolverkets	avdelning	för	
forskning,	forskningstidningen	Special	Nest	samt	tidningen	
Specialpedagogik.	Härifrån	har	sedan	artiklarna	hämtats	hem	
eller	lånats	från	biblioteket.	Utöver	forskningsstudier	har	även	
rapporter	från	Skolverket	och	Skolinspektionen	använts	som	
kunskapsbas.	

Definition	av	centrala	begrepp	
Autismspektrumtillstånd	–	AST,	används	som	en	paraplybe-
teckning	för	diagnoserna	autism	och	aspbergers	syndrom	och	
atypisk	autism.	

Funktionsnedsättning	utgår	i	studien	från	Socialstyrelsens	defi-
nition,	där	funktionsnedsättning	förklaras	som	en	nedsättning	
av	fysisk,	psykisk	eller	intellektuell	förmåga		

Inkluderande	utbildning	och	tillgänglig	utbildning	används	sy-
nonymt,	då	båda	begreppen	utgår	från	Nilholm	och	Göranssons	
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(2013)	beskrivning	av	den	gemenskapsorienterande	definit-
ionen.		

Tillgänglig	lärmiljö	utgår	från	Spsm	tolkning,	att	om	anpass-
ningar	görs	av	de	miljöer	där	eleven	vistas	minskar	risken	för	
funktionshinder	Detta	gäller	både	omgivande	miljö,	inlär-
ningsmiljö	och	undervisning.		

Autismspektrumtillstånd	
Diagnosen	autismspektrumtillstånd	(AST)	är	ett	paraply-
begrepp	som	ersatt	de	tidigare	diagnoserna	autistiskt	syndrom	
och	Aspberger	syndrom	och	genomgripande	störning	i	utveckl-
ingen	UNS	(Utan	Närmare	Specifikation)	tidigare	kallad	atypisk	
autism.	Anledningen	till	förändringen	beror	på	att	forskning	
inte	kunnat	visa	att	de	tidigare	diagnoserna	verkligen	är	olika	
tillstånd,	utan	att	det	rör	sig	om	samma	svårigheter	inom	ett	
spektrum	där	olika	personer	fungerar	på	olika	sätt	
(http://www.lul,	hämtad	den	10	mars	2017).	Det	gemen-
samma	för	elever	inom	AST	är	begränsningar	inom	framförallt	
tre	områden:	social	interaktion,	kommunikation	och	föreställ-
ningsförmåga.	Autismspektrumstillstånd	är	biologiskt	betingat,	
medfödda	eller	tidigt	uppkomna	avvikelser	i	vissa	delar	av	cen-
trala	nervsystemet	(Baron-Cohen,	2008).	Vidare	menar	Baron-
Cohen	att	den	största	komponenten	är	genetik,	men	eftersom	
det	inte	fullt	ut	kan	förklara	orsakerna,	anser	han	att	det	även	
måste	finnas	miljöfaktorer	som	påverkar.	Tillståndet	är	ut-
vecklingsrelaterat	och	därför	varierar	symtom	och	svårighets-
grad	med	ålder	och	utvecklingsnivå,	tydligast	är	symptomen	
under	uppväxten.	I	Sverige	används	den	internationella	sjuk-
domsklassifikationen	ICD-10	för	att	ställa	diagnosen,	medan	
man	internationellt	använder	DSM-5.	I	kommande	ICD-11	blir	
kriterierna	med	säkerhet	anpassade	till	DSM-5	
(www.lakartidningen.se,	2014-09,	Hämtat	den	18	maj	2016).		
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Det	finns	flera	områden	som	i	dag	dominerar	forskningen	om	
vilka	funktioner	som	är	påverkade	hos	personer	med	AST.	Sär-
skilt	nämns	svårigheter	inom	Theory	of	Mind	central	koherens,	
exekutiva	funktioner	samt	perception.	I	kommande	avsnitt	ges	
en	redogörelse	för	dessa	begrepp.	

Theory	of	Mind	
Theory	of	Mind	kallas	också	social	intelligens,	mentalisering	
eller	kognitiv	empati	vilket	innebär	förmågan	att	förstå	men-
tala	tillstånd	hos	andra.	En	nedsättning	i	Theory	of	Mind	på-
verkar	eleven	kunskapsmässigt	då	förmågan	av	att	läsa	mellan	
raderna,	göra	tolkningar	och	reflektera	över	texter	är	nedsatt	
(Falkmer,	2013).	Estratopoulu	(2014)	menar	att	brister	i	The-
ory	of	Mind	är	det	som	ligger	till	grund	för	det	sociala	under-
skottet	hos	elever	med	AST.	Det	sociala	underskottet	kan	för-
klaras	med	en	nedsättning	i	förmågan	till	socialt	samspel.	Ned-
sättningen	påverkar	elevens	förmåga	att	läsa	av	andra	männi-
skor	samt	att	uppfatta	ansiktsuttryck	och	kroppsspråk.	Vilket	
ger	konsekvenser	i	skolan	både	i	umgänget	med	jämnåriga	
kamrater	och	att	anpassa	sig	till	en	grupp,	utifrån	svårigheter	
med	att	följa	och	tolka	regler.	Enligt	Falkmer	(2009)	upplevs	
ofta	elever	med	AST	som	ointresserade	av	andra	människor.	
Den	bakomliggande	orsaken	till	detta	förklaras	med	svårighet-
en	att	förstå	när	och	varför	man	kommunicerar.	Elever	som	
inte	klarar	kommunikationsreglerna,	kan	upplevas	som	provo-
cerande	för	omgivningen,	om	inte	personerna	runt	eleven	för-
står	att	beteendet	speglar	elevens	sätt	att	tänka	och	förstå.	Att	
inte	förstå	hur	egna	handlingar	och	beteende	påverkar	andra	
människor	har	negativ	inverkan	på	elevens	förmåga	till	socialt	
umgänge.			
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Central	koherens	
Central	koherens	syftar	på	en	kognitiv	strategi	för	att	söka	och	
tolka	information	från	sin	omvärld.	En	elev	med	stark	central	
koherens	kan	prioritera	i	informationsflödet	medan	en	svag	
central	koherens	medför	att	eleven	fokuserar	på	detaljer	och	
har	svårt	att	förstå	det	övergripande	sammanhanget	(”man	ser	
inte	skogen	för	alla	träd”).	Personer	med	AST	anses	ha	en	svag	
central	koherens.	I	praktiken	kan	det	innebära	att	eleven	upp-
lever	att	vardagen	består	av	detaljerade	enskilda	händelser	
utan	tydligt	sammanhang.	Den	svaga	centrala	koherensen	på-
verkar	elevens	förmåga	att	kommunicera,	vilket	innebär	att	
även	elever	med	god	verbal	förmåga	har	svårigheter	att	an-
vända	språket	socialt	och	praktiskt.	Kommunikation	är	en	soci-
al	interaktion	med	andra	människor	och	betydligt	mer	än	bara	
enskilda	ords	betydelse.	I	ett	kommunikativt	samspel	är	tolk-
ningen	beroende	på	det	sociala	sammanhanget	och	kommuni-
katörernas	intentioner	(Falkmer,	2009).		

Exekutiva	funktioner	
Exekutiva	funktioner	är	ett	samlat	namn	på	flera	olika	funkt-
ioner.	De	fungerar	som	samordnare	av	olika	typer	av	informat-
ion	och	ligger	bakom	allt	målinriktat	beteende.	Där	ingår	pla-
nering,	arbetsminne,	impuls	kontroll	och	flexibilitet.	Exekutiva	
svårigheter	skapar	problem	med	planering	och	prioritering,	
vilket	inverkar	på	förmågan	att	integrera	ny	kunskap	med	tidi-
gare	(Constable,	Grossi,	Moniz,	&	Ryan,	2013).	Det	innebär	att	
det	blir	svårt	att	generalisera	kunskaper,	färdigheter	och	regler	
mellan	situationer	som	inte	”på	ytan”	är	lika	varandra	men,	
som	har	samma	mening	eller	är	essentiellt	lika.	Elever	med	AST	
kan	ha	behov	av	att	få	konkret	hjälp	med	att	generalisera	kun-
skaper	och	använda	dem	i	nya	situationer	(Falkmer,	2009).	
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Sensorisk	överkänslighet	
Funktionsnedsättning	påverkar	sättet	att	tolka	och	förstå	om-
världen	vilket	ofta	leder	till	att	eleven	har	ett	(för	omgivningen)	
ovant	och	ibland	svårtolkat	beteende.	En	orsak	är	att	eleverna	
oftast	reagerar	annorlunda	på	sinnesintryck	menar	Falkmer	
(2009).	Det	är	vanligt	att	personer	med	AST	upplever	obehag	
av	ljud,	ljus	eller	lukter.	Ljudkänsligheten	kan	bero	på	distrakt-
ionsproblem,	det	vill	säga	att	små	små	ljud	som	ingen	annan	
lägger	märke	till	är	hörbara	för	eleven,	som	hela	tiden	måste	
intala	sig	själv	att	inte	lyssna	på	det.	En	annan	vanlig	företeelse	
är	att	eleven	har	svårigheter	att	använda	två	sinnen	samtidigt,	
som	exempelvis	att	både	lyssna	och	titta	på	personen	på	
samma	gång.	Ju	fler	distraktorer	som	finns	i	omgivningen	när	
eleven	ska	sätta	ihop	information	från	olika	källor,	desto	värre	
blir	inlärningssituationen	(Estratoupolu,	2014).	Det	finns	ele-
ver	med	AST	som	beskrivit	att	ljudet	av	blyertspenna	mot	pap-
per,	doften	av	kaffe	från	en	lärare,	lukten	och/eller	konsisten-
sen	av	viss	mat	eller	ljuset	från	klassrummets	ljusrör,	upplevs	
som	mycket	obehagliga	och	ibland	outhärdliga	(Falkmer,	
2009).	Det	är	på	grund	av	den	sensoriska	överkänsligheten	
som	många	elever	förlorar	energi	bara	genom	att	visats	i	sko-
lans	ofta	bullriga	miljö	(Alexandersson,	2014).	

Rätten	till	utbildning	
Skolplikten	i	Sverige	motsvarar	rätten	till	utbildning	och	inne-
bär	att	skolan	har	ansvar	för	att	anpassa	undervisningen	så	att	
alla	elever	kan	delta.	Rätten	till	utbildning	utgår	från	den	väg-
ledande	principen	att	alla	barn,	oavsett	deras	fysiska,	intellek-
tuella,	sociala,	emotionella,	språkliga	eller	andra	förutsättning-
ar	ska	få	undervisning	i	grundskolan	(Svenska	Unescorådet,	
2/2006).	Skollagen	betonar	att	alla	elever	i	grundskolan	har	
rätt	till	en	likvärdig	utbildning	oavsett	var	den	anordnas.	Den	
principen	innebär	emellertid	inte	att	utbildningen	ska	vara	lika	
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för	alla	elever.	Undervisningen	ska	anpassas	till	elevers	olika	
förutsättningar	och	behov	och	ge	stöd	och	stimulans	så	att	ele-
ven	utvecklas	så	långt	som	möjligt	utifrån	utbildningens	mål	
både	vad	gäller	kunskapsinlärning	och	personlig	utveckling	
(Skollagen	2010:800,	kap.	1,	4	§	&	kap.	3,	3	§).		

Fleury,	Thompsson	&	Wong	(2015)	menar	att	funktionsned-
sättningen	innebär	att	en	elev	med	AST	oftast	behöver	mycket	
stöd	i	klassrummet.	Denna	slutsats	delas	av	Aldridge,	Costley,	
Clark	och	Keane	(2012)	som	även	de	framhåller	att	elever	med	
AST	är	en	elevgrupp	som	trots	akademiska	färdigheter	oftast	
inte	fungerar	framgångsrikt	i	skolan	utan	extra	anpassningar.	
Däremot	hur	stort	omfånget	på	stödet	ska	vara	skiljer	sig	åt	
mellan	olika	elever.	Det	finns	elever	som	klarar	av	att	gå	i	van-
lig	klass	med	särskilt	stöd,	medan	andra	delvis	behöver	få	
undervisning	enskilt	eller	i	mindre	grupp	(Skolinspektionen	&	
Socialstyrelsen,	2016).	Utifrån	denna	kännedom	är	det	av	stor	
vikt	att	elevens	behov	av	stöd	tidigt	utreds.	I	enlighet	med	Skol-
lagen	(2010:800,	kap.	3,	3§)	ska	en	elev	som	riskerar	att	inte	nå	
kunskapskraven	skyndsamt	ges	extra	anpassningar	i	den	ordi-
narie	undervisningen.	Anpassningarna	ska	ta	hänsyn	till	funkt-
ionsnedsättningen	och	verka	för	att	motverka	dess	konsekven-
ser	(Skollagen	2010:800,	kap.	3,	3§).	Kvarstår	risken	att	eleven	
inte	når	kunskapskraven	trots	extra	anpassningar	ska	det	an-
mälas	till	rektorn.	Rektorn	beslutar	sedan	om	behov	av	särskilt	
stöd	ska	utredas.	Det	särskilda	stödet	ska	dokumenteras	i	ett	
åtgärdsprogram	och	kontinuerligt	utvärderas	(Skollagen	
2010:800,	kap	3,	5a§).		

En	form	av	stöd	som	används	för	elever	med	AST	är	resursper-
soner	I	studien	används	begreppen	elevassistent	och	resurs-
person	synonymt.		Osborne	och	Reed	(2011)	menar	att	en	re-
sursperson	kan	ge	både	positiva	och	negativa	konsekvenser	för	
eleven.	Falkmer	(2009)	menar	att	om	det	ska	fungera	fram-
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gångsrikt	med	en	resursperson	för	en	elev,	måste	rektorn	ge	
förutsättningar	för	samarbete	mellan	resurspersonen	och	pe-
dagogen.	I	de	fall	resurspersonen	blir	ensam	ansvarig	för	ele-
ven,	kan	resurspersonen	hamna	mellan	eleven	och	övriga	ele-
ver	och	istället	fungera	exkluderande.	Denna	slutsats	delas	till	
viss	del	av	Symes	och	Humprey	(2011)	som	betonar	att	i	de	fall	
elevassistenter	får	negativa	konsekvenser	handlar	det	oftast	
om	skolmiljön	och	attityder	än	själva	assistentrollen.	Det	som	
hindrar	elevassistenten	och	dess	förmåga	att	göra	ett	gott	ar-
bete,	menar	författarna	beror	på	lärarnas	brist	på	kunskap	om	
funktionsnedsättningen	och	hur	den	påverkar	den	enskilda	
eleven.	

Inkludering	
Under	de	senaste	20	åren	har	begreppet	inkludering	varit	ett	
väl	använt	begrepp	inom	skolan.	Begreppet	inkludering	har	
ersatt	det	tidigare	begreppet	integrering,	där	skillnaden	mellan	
begreppen	förklaras	på	följande	sätt	i	Skolverket	(2014,	s.	16):			

Inkludering	är	ett	förhållningssätt	där	den	naturliga	va-
riationen	i	en	grupp	ses	som	en	tillgång	och	en	källa	till	
lärande.	Verksamheten	anpassas	därefter,	 så	att	elevers	
olika	 behov	 tillfredsställs.	 Detta	 förhållningssätt	 skiljer	
sig	 från	 integrering,	där	 innebörden	mer	kommit	att	 in-
nebära,	enbart	en	fysisk	placering	av	en	elev	i	ett	befint-
ligt	system,	det	vill	 säga	verksamheten	är	 inte	anpassad	
till	eleven.		
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Bild	hämtad	från	Skolverket	2014	s.	16.		

Skiftningen	från	begreppet	integrering	till	inkludering	har	
skapat	förvirring	både	inom	skolan	och	hos	forskare.	Görans-
son	och	Nilholm	(2013)	har	i	sin	studie	urskilt	tre	olika	definit-
ioner	av	hur	begreppet	tolkas	och	används:		

• Den	gemenskapsinriktade:	Här	ses	olikhet	som	en	till-
gång,	det	finns	en	gemenskap	och	ett	”vi”,	med	klassen	
och	skolan.	Gruppen	har	tillit	till	varandra	och	de	regler	
som	gäller,	samtidigt	som	det	finns	gemensamma	mål.	
Det	finns	gemensamma	aktiviteter	under	rasterna.	För	
att	denna	form	av	inkludering	ska	lyckas,	förutsätts	ar-
betsformer	där	elever	involveras	med	varandra.	

• Den	individinriktade:	Här	utgörs	graden	av	inklude-
ring	endast	av	hur	situationen	ser	ut	för	den	enskilda	
eleven.		Om	elever	trivs	i	skolan,	har	goda	sociala	relat-
ioner	och	når	målen	säger	man	inom	ramen	för	denna	
definition	att	eleven	är	inkluderad.	Det	gemensamma	
poängteras	inte.	
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• Den	placeringsorienterade:	Här	betyder	inkludering	
att	alla	elever	befinner	sig	i	det	”vanliga”	klassrummet.	
Denna	form	ser	inte	Göransson	och	Nilholm	(2013)	som	
inkludering.		

I	arbetet	med	att	utveckla	en	inkluderande	utbildning	har	rek-
torn	och	EHT	har	en	viktig	roll.	En	framgångsfaktorer	som	lyfts	
är	att	rektorn	är	kunnig	och	uppdaterad	inom	området	och	
fungerar	som	en	visionär	på	skolan	(Lynch	&	Irvine,	2009).	
Rektorn	har	också	i	uppdrag	är	att	se	till	att	det	finns	en	gene-
rell	kunskap	på	skolan	om	funktionsnedsättningen	AST	och	
dess	konsekvenser	för	lärandet.	Utöver	det	tillkommer	ansvar	
för	organisation	och	fördelning	av	skolans	resurser	(Skollagen	
2010:800,	kap.2,	10§).	EHTs	roll	är	att	arbeta	förebyggande	och	
hälsofrämjande	samt	att	stödja	lärarna	i	arbetet	med	inklude-
ring	och	extra	anpassningar	för	elevgruppen.	Däremot	påtalar	
Humphrey	och	Symes	(2011)	att	inkludering	av	elevgruppen	
AST	inte	på	något	sätt	får	ses	så	enkelt	som	att	införa	en	rad	
enkla	strategier,	även	om	vissa	allmänna	principer	visat	sig	
vara	effektiva.	Enligt	författarna	finns	det	utmaningar	som	
ibland	kan	vara	svåra	att	hantera	för	pedagogerna,	det	kan	till	
exempel	röra	sig	om	utmanande	beteende	i	klassrummet,	svå-
righeter	med	att	lugna	ner	elever	i	affekt	samt	att	nå	eleverna	
när	de	sluter	sig.		

Hur	skolor	eller	kommuner	väjer	att	organisera	skolgången	för	
eleverna	med	AST	skiljer	sig	åt	mellan	Sveriges	kommuner.	I	
vissa	kommuner	inkluderas	eleverna	i	en	vanlig	reguljär	klass	
medan	andra	kommuner	väljer	att	placeras	eleverna	i	en	sär-
skild	undervisningsgrupp.	Det	som	styr	hur	eleverna	placeras	
utgår	till	stor	del	från	vilken	inställning	skolhuvudmannen	och	
skolan	har	till	inkludering,	snarare	än	vad	som	passar	eleven	
bäst,	menar	Linton	(2016).	I	Skolverkets	(2016)	rapport	fram-
kommer	att	många	huvudmän	anser	att	de	strävar	efter	att	er-
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bjuda	en	inkluderande	lärmiljö	för	alla	elever.	Samma	rapport	
visar	samtidigt	att	de	sällan	ger	skolorna	tillräckliga	förutsätt-
ningar	för	att	göra	lärmiljön	pedagogisk,	social	och	fysiskt	till-
gänglig.		

För	att	lyckas	med	inkludering	av	elever	med	AST	krävs	en	ge-
mensam	målsättning	vilket	Linton	(2016)	menar	saknas	ute	på	
många	skolor.	Även	om	lärarna	är	positiva	till	inkludering	kret-
sar	ändå	diskussionen	fortfarande	kring	det	biologiska	och	me-
dicinska,	menar	hon.	Så	länge	fokus	riktas	mot	det	medicinska	
och	biologiska	är	det	funktionsnedsättningen	som	hamnar	i	
centrum	och	inte	den	pedagogiska	miljön	och	blir	ett	hinder	för	
att	lyckas	med	inkludering	(ibid).	Att	skolan	ofta	fokuserar	på	
funktionsnedsättningen	istället	för	den	pedagogiska	miljön	
stöds	av	Hjörne	och	Evaldsson	(2012)	som	framhåller	att	fak-
torer	som	större	klasser	och	minskade	resurser	inneburit	att	
en	allt	mer	kategorisk	syn	på	eleverna	framträtt.5	En	förskjut-
ning	mot	det	kategoriska	perspektivet	på	elevens	svårighet	
framkommer	även	internationellt	(Lilley,	2014).	I	studien	påvi-
sas	att	skolor	i	allt	större	utsträckning	lägger	svårigheterna	hos	
eleverna	och	att	skolorna	inte	är	så	benägna	att	förändra	i	mil-
jön.	Att	tillskriva	eleven	svårigheten,	med	en	förväntan	om	att	
de	ska	anpassa	sig	efter	övriga	klassen,	har	lett	till	att	föräldrar	
i	Australien	valt	att	flytta	sina	barn	från	vanliga	klasser	till	spe-
cialklasser	och	grupper	för	elever	med	AST.		

Elevgruppens	ofta	stora	svårigheter	(Fluery	et.al,	2015)	har	lett	
till	diskussion	om	huruvida	elever	med	AST	ska	inkluderas	el-
ler	inte.	Reed	et	al.	(2011)	ifrågasätter	om	inkludering	av	elever	
med	AST	alltid	är	eftersträvansvärt.	I	sin	studie	visar	de	på	att	
elever	i	den	reguljära	skolan	inte	gör	större	framsteg	än	elever	

																																																								
5	Kategoriskt	perspektiv	innebär	fokus	på	den	enskilda	eleven	och	dennes	funkt-
ionsnedsättning.	
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som	är	placerade	i	speciella	utbildningsgrupper.	Resultatet	
stödjer	även	tidigare	studier	om	att	placering	i	den	reguljära	
skolan	kanske	inte	alltid	erbjuder	de	bästa	förutsättningarna	
för	elever	med	AST.	Vidare	framför	författarna	att	även	om	det	
finns	stöd	för	positiva	effekter	av	inkludering	för	elever	med	
funktionsnedsättning,	har	mycket	av	litteraturen	och	forsk-
ningen	haft	fokus	på	elever	med	mildare	funktionsnedsättning-
ar	än	autismspektrumtillstånd.	Införandet	av	elever	med	AST	i	
den	vanliga	skolan	utgår	främst	från	ideologiska	argument	och	
inte	från	det	bästa	för	barnet,	menar	författarna.	Detta	stöds	till	
viss	del	av	Gadler	(2011)	som	menar	att	likvärdig	utbildning	är	
ett	begrepp	som	är	framskriven	som	en	politisk	rättighet,	men	
som	visat	sig	vara	svår	att	tillgodose	inom	skolans	organisat-
ion.	Enligt	Nilsson	(2014)	saknas	det	forskningsunderlag	för	att	
säkert	uttala	sig	om	effekter	på	lång	sikt	för	elever	med	AST	i	
den	reguljära	skolan,	vilket	även	Keen,	Webster	och	Ridley	
(2015)	pekar	på.	Lynch	och	Irvine	(2009)	däremot,	går	emot	
dessa	tankar	och	menar	att	elever	med	AST	uppvisar	både	
bättre	resultat	akademiskt	och	socialt	om	de	får	tillgång	till	
inkluderade	miljöer.	Emellertid	förutsätts	det	att	det	finns	an-
passningar	i	den	ordinarie	skolverksamheten,	enligt	författar-
na.		

Att	skolan	inte	tar	ansvar	för	att	inkludera	alla	elever	kritiseras	
av	Skolverket	(2016)	som	menar	att	skolhuvudmännen	inte	i	
tillräcklig	grad	styr	och	följer	upp	skolsituationen	för	elever	
med	funktionsnedsättning.	Vidare	framhålls	att	huvudmannens	
arbete	för	en	inkluderande	skola,	i	mindre	grad	måste	handla	
om	huruvida	det	ska	finnas	särskilda	undervisningsgrupper	
eller	inte	och	mer	utgå	från	att	identifiera	och	undanröja	hinder	
för	eleverna.	Skolverket	är	också	kritisk	till	att	funktionshin-
derperspektivet	i	alltför	liten	utsträckning	är	en	del	av	det	sys-
tematiska	kvalitetsarbetet.		
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En	inkluderande	lärmiljö	
Med	fler	elever	med	AST	i	vanliga	klassrum	förväntas	lärare	att	
skapa	en	mer	inkluderande	utbildningsmiljö	oftast	med	få	eller	
inga	riktlinjer	alls	för	hur	de	ska	göra	det,	menar	Lindsay,	
Proulx,	Thomson	och	Scott	(2013).	För	att	lyckas	med	att	skapa	
en	inkluderad	lärmiljö	framhålls	vikten	av	det	finns	generell	
kunskap	om	funktionsnedsättningen	på	skolan.	Därutöver	be-
hövs	även	en	förståelse	för	vilka	konsekvenser	funktionsned-
sättningen	ger	den	enskilda	eleven.	Utan	kunskap	om	funkt-
ionsnedsättningens	konsekvenser	blir	det	svårt	för	pedagoger-
na	att	anpassa	undervisningen,	menar	Lynch	&	Irvine	(2009).	
En	god	atmosfär	på	ksolan	med	positiva	attityder	till	eleven	och	
en	acceptans	från	läraren	att	be	om	hjälp	av	andra	lärare	är	av	
stor	vik,	menar	Humhrey	och	Symes	(2011).	Vidare	framhåller	
de	vikten	av	flexibla	arbetssätt	vilka	bör	betraktas	som	en	cen-
tral	grund	i	inkluderande	utbildningsmiljöer.	Deras	definition	
av	flexibilitet	innefattar	allt	från	anpassningar	i	klassrummet	
till	möjlighet	att	arbeta	och	få	undervisning	i	mindre	grupp	
(Ibid).		

Alexandersson	(2014)	Humphrey	och	Symes	(2011)	och	Nils-
son	(2014)	är	samstämmiga	vad	gäller	inlärningsmiljön	och	
hävdar	att	undervisningen	måste	utgå	från	elevens	behov	vilket	
kan	innebära	att	den	ser	olika	ut,	beroende	på	ämne	och	situat-
ion.	En	elev	kan	få	undervisning	i	helklass,	i	mindre	grupp	eller	
enskilt	vid	skilda	tillfällen	och	ändå	vara	inkluderad.	Ansvaret	
för	att	eleven	får	tillgång	till	dessa	olika	lärmiljöer	vilar	på	lära-
ren	som	tillsammans	med	eleven	ser	över	inlärningssituation-
erna	(Nilsson,	2014).	Vad	gäller	framgångsfaktorer	från	tidi-
gare	studier	gällande	undervisningsmiljön,	framkommer	att	
resursbaser	har	stor	inverkan	på	elevens	skolgång.	En	resurs-
bas	beskrivs	som	en	”fristad”	där	eleven	får	stöd	av	kompetent	
personal	och	möjlighet	till	återhämtning	(Jordan,	2008).	Att	ge	
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eleverna	möjlighet	till	återhämtning	ses	som	extra	viktigt,	då	
många	elever	upplever	skolan	som	väldigt	energikrävande	och	
kan	ses	som	en	förebyggande	åtgärd	för	att	eleven	inte	ska	
stanna	hemma	och	bli	så	kallad	”hemmasittare”,	menar	Alex-
andersson	(2014).		

Inkluderande	undervisning	
Även	om	elever	med	AST	inte	är	en	homogen	grupp	är	det	ändå	
en	elevgrupp	med	väl	definierade	egenskaper,	som	kräver	att	
lärare	använder	särskilda	strategier	för	att	kunna	tillgodose	
utbildningsbehoven	hos	eleverna	(Higginson	&	Chatfiel,	2012).	
Att	lärare	anpassar	undervisningen	utifrån	de	enskilda	elever-
nas	behov	och	förutsättningar	ses	som	en	framgångsfaktor	för	
elevernas	skolframgång	(Jordan,	2008;	Lynch	&	Irvine	2009).	
Allt	stöd	och	all	undervisning	bör	baseras	på	den	enskilda	ele-
vens	behov,	därutöver	finns	det	mer	generella	faktorer	att	ta	
hänsyn	exempelvis	struktur	av	miljö,	tid	och	aktiviteter	(Skol-
verket,	2014).		

Eftersom	elever	med	AST	ofta	har	en	annorlunda	inlärningsstil	
och	ojämn	begåvningsprofil,	(som	innebär	att	eleven	kan	vara	
förvånansvärt	stark	i	vissa	ämnen	samt	ha	stora	svårigheter	i	
andra),	fungerar	oftast	inte	de	traditionella	undervisningsstra-
tegierna	för	eleverna	(Lindsay,	et.al,	2013;	lakartidningen.se,	
2014-09,	hämtad	18	maj,	2016;	Persson	&	Persson,	2012).	Med	
de	traditionella	undervisningsstrategierna	avses	att	lärandet	
oftast	sker	i	ett	kommunikativt	och	socialt	sammanhang,	där	
kunskaper	och	information	till	stor	del	förmedlas	verbalt	(Jor-
dan,	2008).	Elevernas	annorlunda	inlärningsstil	leder	ibland	till	
att	pedagogerna	har	lägre	förväntningar	på	elevgrupp	jämfört	
med	andra	elever	(Alexandersson	2014;	Persson	&	Persson,	
2012;	Witmer	&	Ferreri,	2014).	De	lägre	förväntningarna	resul-
terar	i	att	eleverna	inte	får	den	undervisning	de	har	rätt	till	och	
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istället	för	att	undervisas	efter	sina	akademiska	förmågor	foku-
seras	undervisningen	på	elevens	beteende	och	kommunikat-
ionsförmåga	(Witmer	&	Ferreri,	2014).		Att	undervisa	elever	
utifrån	andra	mål	än	kunskapskraven	överensstämmer	inte	
med	gällande	utbildningspolitiska	agenda.	För	att	eleven	ska	
kunna	följa	läroplanen	och	utvecklas	mot	kunskapsmålen,	
krävs	att	skolan	gör	noggranna	kartläggningar	så	att	inlär-
ningssätt	och	färdigheter	framträder,	undervisningen	ska	se-
dan	utgå	från	kartläggningen	(Göransson,	Lindquist,	Klang,	
Magnusson	&	Nilholm,	2015;	Seach,	2010).	För	att	pedagogerna	
ska	ges	de	bästa	förutsättningarna	har	rektorn	ansvar	för	att	ge	
dem	den	kompetensutveckling	de	behöver,	menar	Jordan	
(2008)	samt	Persson	och	Persson	(2012).	Att	ge	pedagogerna	
kompetensutveckling	stöds	av	Higginson	och	Chatfield	(2012)	
som	påvisade	att	fortbildning	till	pedagogerna	ökade	förutsätt-
ningarna	för	att	lycks	med	att	inkludera	eleverna	i	klassrum-
met.	Utöver	fortbildning	till	pedagogerna	är	en	viktig	predikt-
ion	för	vad	som	händer	i	klassrummet,	beroende	av	pedago-
gens	inställning	till	att	undervisa	eleverna.	Pedagogernas	in-
ställning	till	eleverna	är	något	som	även	Linton	(2016)	lyfter	
fram	som	betydelsefullt.	Linton	menar	att	pedagogernas	tankar	
om	eleven	och	inkludering	har	stor	betydelse	för	hur	de	bemö-
ter	eleverna.		

Handledning	från	någon	med	fördjupade	kunskaper	inom	AST	
(Falkmer,	2009)	samt	förmågan	att	kunna	balansera	omsorg	
och	trygghet,	med	utmaning	och	att	ställa	krav	på	prestationer	
och	självständighet	(Göransson	et	al.	2015)	är	dokumenterade	
framgångsfaktorer	i	arbetet	med	elevgruppen.	Även	pedago-
gens	förmåga	att	kunna	reflektera	över	sina	egna	undervis-
ningsstrategier	och	betrakta	dem	utifrån	ett	konkret	tänkande	
ses	som	framgångsfaktorer.	Därutöver	är	en	bra	relation	mel-
lan	lärare	och	elev	av	stor	betydelse.	En	bra	relation	mellan	
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lärare	och	elev	har	visat	sig	minska	elevernas	problembete-
ende	parallellt	som	eleven	presterade	och	fungerade	bättre	i	
klassrummet	(Brown	&	McIntosh,	2012).	Övriga	framgångsfak-
torer	som	framhålls	i	tidigare	studier	på	undervisningsnivå	är	
flexibla	arbetssätt	(Tetler,	2010),	tydlig	planering	
med	individuella	scheman,	individuellt	stöd,	systematisk	
undervisning,	strukturerad	miljö	samt	specialiserad	läroplan	i	
kommunikation	och	sociala	färdigheter	(McCollow,	Davis,	&	
Copland,	2013).		

Sammanfattning	
Målet	med	kunskapsöversikten	har	varit	att	belysa	de	svårig-
heter	skolorna	har	vid	inkludering	av	elevgruppen,	men	också	
att	finna	framgångsfaktorer	för	att	möta	och	utbilda	elever	
inom	AST.	Även	om	det	inte	framgår	att	inkludering	av	elev-
gruppen	alltid	är	att	föredra,	har	införandet	av	den	nya	skolla-
gen	inneburit	att	fler	och	fler	elever	med	AST	numera	undervi-
sas	i	den	reguljära	skolan.		

I	kunskapsöversikten	påvisas	skolans	svårigheter	med	att	in-
kludera	elevgruppen	på	ett	tillfredsställande	sätt.	I	enlighet	
med	gällande	styrdokument	har	skolan	ansvar	för	att	anpass-
ningar	görs	både	i	lärmiljöer	och	undervisningsmässigt.	Det	
framkommer	också	att	en	plats	för	återhämtning	för	eleverna	
är	att	föredra	då	dessa	elever	oftast	har	en	sensorisk	överkäns-
lighet.		

Kunskapen	om	AST	framhålls	som	viktig	och	ses	som	en	fram-
gångsfaktor	för	att	skapa	skolframgång	och	en	likvärdig	skola.	
Det	framkommer	också	att	kunskap	och	förståelse	om	den	en-
skilda	eleven	krävs	för	att	kunna	anpassa	undervisningen	och	
skapa	goda	förutsättningar	för	lärande.		
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Tidigare	studier	visar	också	att	det	är	vanligt	att	personal	inom	
skolan	fastnar	vid	placeringsdefinitionen,	det	vill	säga,	var	ele-
ven	befinner	sig	fysiskt,	vilket	inte	är	förenligt	med	inkludering.	
I	studien	ses	gemenskapen	som	en	viktig	aspekt	av	inkludering,	
där	det	finns	ett	”vi”,	både	med	klassen	och	skolan.	En	social	
gemenskap	förutsätter	att	det	finns	en	hög	grad	av	tillit	till	de	
andra.	Att	det	finns	gemenskap	på	olika	nivåer	innebär	att	lä-
rare,	elever	och	andra	känner	sig	delaktiga	i	gemenskapen.	
Delaktighet	måste	ta	hänsyn	till	elevernas	situation	och	utgå	
från	att	eleven	ges	möjlighet	att	vara	socialt	delaktig	i	den	mån	
hen	önskar	vara	det.	

Att	se	skolan	som	ett	system	med	gemenskap	på	olika	nivåer	
kan	kopplas	till	systemteorin	och	Bronfenbrenners	ekologiska	
nivåsystem	som	beskrivs	i	följande	kapitel.			
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Teoretisk	utgångspunkt	
I	valet	av	teoretisk	inramning	söktes	en	teori	för	att	beskriva	
hur	olika	faktorer	inom	och	runtom	skolan	påverkar	och	på-
verkas	av	varandra,	i	arbetet	med	att	skapa	en	likvärdig	utbild-
ning.	Valet	föll	på	systemteori	och	Bronfenbrenners	ekologiska	
systemteori.	Det	fanns	en	möjlighet	att	använda	ramfaktorteo-
rin	för	att	beskriva	de	olika	påverkansfaktorer	utanför	under-
visningen,	som	läraren	har	att	förhålla	sig.	Utgångspunkten	i	
ramfaktorteorin	är	att	det	finns	ett	antal	ramar/förutsättningar	
som	kan	ses	som	begränsningar	för	vad	som	finns	att	tillgå,	
exempelvis	klasstorlek,	klassammansättning,	lärarresurser,	
undervisningstid	m.m.	(Gardler,	2011.s.32).	Efter	övervägande	
valdes	ramfaktorteorin	bort	och	att	låta	studien	belysas	utifrån	
det	systemteoretiska	perspektivet	framstod	som	mest	fram-
gångsrik.	Valet	baseras	på	teorins	möjlighet	att	studera	proces-
ser	och	helheter	i	ett	system.	Att	använda	ett	systemteoretiskt	
perspektiv	vid	studier	inom	skolan	stöds	av	Senge	(2012)	som	
menar	att	det	finns	en	stark	koppling	mellan	utbildningsverk-
samhet	och	systemteorin,	då	utbildningsverksamheter	ofta	är	
komplexa,	föränderliga	och	sträcker	sig	över	lång	tid.	Likaså	
menar	Ahlberg	(2007)	att	det	inom	specialpedagogiken	är	van-
ligt	med	kopplingar	till	systemteorin.		

Nedan	följer	en	förklaring	till	systemteorin,	de	systemteore-
tiska	begrepp	som	används	i	studien	samt	ekologisk	systemte-
ori.	Kapitlet	avslutas	med	en	teorianknytning	till	studien.	

Systemteorin		
Systemteorin	har	en	tvärvetenskaplig	karaktär	där	principer	
från	flera	olika	vetenskapsområden	sammanförs.	Det	grund-
läggande	i	teorin	är	helheter	som	kan	avgränsas	på	olika	sätt	
och	vara	av	olika	karaktär.	För	att	fullt	ut	förstå	system	måste	
de	ses	i	samspel	med	omgivningen.	Ett	system	har	oftast	ett	
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eller	flera	övergripande	mål	som	är	viktiga	att	känna	till	vid	
analys.	Vad	gäller	skolan	kan	det	ibland	vara	svårt	att	definiera	
vad	som	är	skolsystemets	övergripande	mål	och	vem	som	ska	
ha	makten	över	målen,	menar	Nilholm	(2016).	I	föreliggande	
studie	ses	styrdokumenten	som	skolans	övergripande	mål.		

Ett	system	betraktas	som	en	helhet	där	interaktionen	mellan	
delarna	i	systemet	ses	som	sammanbundna	på	ett	sådant	sätt,	
att	när	en	del	i	systemet	förändras	påverkas	även	de	andra	de-
larna	och	därigenom	hela	systemet	(Ahlberg,	2007).	System-
tänkandet	har	en	tydlig	pragmatisk	koppling,	där	hela	systemet	
betraktas	som	en	grund	för	att	bygga	rationalistiska	modeller	
för	handlande.	Vilket	skiljer	sig	från	den	rationalistiska	före-
ställningen	om	jaget	i	centrum,	där	ett	enkelriktat	förhållande	
mellan	orsak-	verkan	och	uppställda	mål	har	företräde	(Öqvist,	
2008).		

Systemteorier	är	utvecklad	för	fenomen	som	är	svåra	att	förut-
säga	eller	förklarar	på	ett	enkelt	sätt.	Det	moderna	samhället	är	
indelat	i	flera	olika	system	som	till	viss	del	flyter	in	i	varandra	
och	påverkar	varandra.	I	skolan	kan	det	ses	med	utgångspunkt	
i	att	förhållandet	mellan	lärare	och	elev	påverkas	av	flera	fak-
torer.	Faktorer	som	elevens	uppfostran,	förhållandet	mellan	
hem	och	skola,	klasskamraterna,	lärarnas	yrkesmässiga	och	
social	kompetens,	skolmiljö,	kommunen	och	skolans	resurser.	
Historiskt	sett	har	elevers	lärande	ofta	setts	ur	antingen	ett	
individ-	eller	ett	miljöperspektiv.	Detta	har	förändrats	under	de	
senaste	tio	åren	och	flera	teorier	har	utvecklats	mot	en	mer	
systemisk	inriktning.	Orsaken	till	det	är	att	forskning	gett	
starkt	stöd	för	att	flera	faktorer	hör	ihop.	När	en	elevs	utbyte	av	
inlärning	ska	förklaras	är	det	viktigt	att	förstå	att	faktorer	både	
hos	den	enskilda	eleven	och	i	miljön	påverkar	varandra	på	ett	
ömsesidigt	sätt	(Manger,	Lillejord,	Nordahl	&	Helland,	2013,	
kap	11).		
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Systemteoretiska	begrepp	
Vid	systemtänkande	förstås	omvärlden	i	termer	av	helheter,	
nivåer,	relationer,	funktioner,	sammanhang,	vilket	påminner	om	
det	cirkulära	hermeneutiska	tänkandet	där	det	återkommande	
betonas	hur	allt	hänger	ihop	och	påverkar	varandra	(Öquist,	
2008).	Nedan	följer	en	förklaring	av	begreppen.		

Helheten,	utgörs	av	olika	delar	som	var	och	en	har	en	egen	be-
tydelse,	och	där	delarnas	relationer	till	varandra	har	stor	bety-
delse	för	hur	helheten	fungerar.	För	att	förstå	helheten	måste	
varje	enskild	del	förstås.	Inom	systemet	finns	olika	nivåer	och	
på	de	olika	nivåerna	råder	olika	villkor	och	spelregler	(Öquist,	
2008).	De	politiska	beslutsfattarna	befinner	sig	på	en	nivå	där	
besluten	grundas	på	vad	hela	systemet	behöver.		

Alla	system	har	relationer	med	många	andra	system.	Om	ett	
system	ska	kunna	utföra	ett	arbete	mot	ett	mål,	måste	det	fin-
nas	kopplingar	mellan	delarna	och	de	olika	nivåerna	i	systemet.	
Dessa	kopplingar	kan	vara	gemensamma	normer	och	värden,	
som	har	stor	betydelse	för	kunskaps-	och	kompetensuppbygg-
naden	inom	systemet.	Strand	(2013)	menar	att	genom	att	inta	
ett	helhetsperspektiv	är	det	möjligt	att	beskriva	relationer	på	
olika	nivåer	i	skolorganisationen.		

Ett	grundläggande	begrepp	i	systemteorin	är	nivåer.	Att	tänka	i	
nivåer	är	lika	viktigt	oavsett	om	det	gäller	hur	organisationer	
är	uppbyggda,	hur	kommunikation	mellan	människor	fungerar	
eller	hur	inlärning	går	till	(Öqvist,	2014).	Nivå	tänkandet	kopp-
las	till	Bronfenbrenners	nivåsystem	som	beskrivs	i	nästa	
stycke.	

Skolans	funktion	är	ett	öppet	system	som	befinner	sig	i	ständig	
förändring.	Ett	öppet	system	innebär	att	det	sker	ett	utbyte	
med	omgivningen,	och	att	det	har	relationer	till	andra	system.	
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Men	även	öppna	system	kan	ha	mer	eller	mindre	utbyte	med	
omgivningen	beroende	på	om	dess	gränser	är	flexibla	eller	ri-
gida.	Det	öppna	systemet	är	i	en	ständig	förändringsprocess	
som	är	målinriktad.	Förändringarna	måste	kunna	integreras	i	
systemet.	Det	gäller	dels	att	bevara	strukturen,	dels	att	bevara	
jämvikten	Förändringar	måste	kunna	integreras	i	systemet.	Det	
gäller	dels	att	bevara	strukturen,	dels	att	bevara	jämvikten.	
Jämvikten	regleras	av	feedback	mekanismer	som	ger	signaler	
om	störningar	i	jämvikten.	Man	talar	om	positiv	och	negativ	
feedback.	Den	negativa	feedbacken	syftar	till	att	bibehålla	dy-
namisk	jämvikt	och	överlevnad	medan	den	positiva	feedbacken	
syftar	till	att	omstrukturera	och	förändra	systemets	målinrikt-
ning	(Öquist,	2008).	Det	är	viktigt	att	alla	har	en	gemensam	bild	
av	organisationens	mål	och	värderingar	(Öqvist,	2014).	

	I	det	systemiska	perspektivet	ligger	fokus	på	de	olika	delarnas	
sammanhang	och	vad	som	sker	i	dessa	och	hur	de	påverkar	
både	beteenden	och	processer.	Genom	att	lägga	ett	vidare	syn-
sätt	på	problemet	och	låta	sammanhang	och	mönster	fram-
träda	infinner	sig	nya	perspektiv	och	handlings	alternativ.	Även	
läraren	befinner	sig	i	ett	sammanhang	där	de	å	ena	sidan	behö-
ver	ta	intryck	av	teorier	och	reformer	och	å	andra	sidan	an-
vända	sin	kunskap	(Öqvist,	2008).	En	organisation	är	det	sam-
manhang	där	vi	förstår	och	utför	vårt	uppdrag,	utifrån	olika	
sammanhang	uppfattar	vi	oss	själva	på	olika	sätt,	menar	Olje-
mark	och	Törnell	(2014).		

Mönster	eller	struktur	skapar	en	trygghet	och	visar	den	rikt-
ning	systemet	arbetar	mot.	Mönstren	i	systemet	har	stor	på-
verkan	på	resultaten	och	kan	fungera	antingen	hindrande	eller	
utvecklande.	Genom	att	uppmärksamma	mönster	och	regel-
bundenhet	i	systemet	ökar	sannolikheten	för	att	kunna	göra	
förändringar	i	systemet	(Öqvist,	2014).		
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Ekologisk	systemteori	
Uri	Bronfenbrenners	tolkning	av	systemteorin	brukar	benäm-
nas	som	ekologisk	systemteori.	Bronfenbrenner	påtalade	att	ett	
barns	utveckling	alltid	måste	ses	i	ett	system,	ett	system	som	
både	påverkar	och	påverkas	i	samspel	med	miljön.	I	systemet	
och	samspelet	förändras	både	barn	och	miljö	ständigt	(Nilholm,	
2016).		

Bronfenbrenner	(1979)	ser	den	ekologiska	miljön	som	en	upp-
sättning	nätstrukturer	där	varje	miljö	är	inbakad	i	en	övergri-
pande	miljö,	likt	ryska	dockor.	Utefter	detta	utformade	han	en	
teoretisk	modell	där	systemen	beskrivs	i	olika	nivåer.	De	olika	
nivåerna	i	systemet	går	in	i	varandra	och	påverkar	varandra	
och	därmed	barnets	utveckling.	Vid	studier	av	mänskligt	bete-
ende	framhåller	Bronfenbrenner	vikten	av	att	se	över	relation-
en	och	kommunikationen	mellan	de	olika	nivåerna.	Vidare	
framhåller	han	betydelsen	av	aktiviteter,	roller	och	relationer	i	
närmiljön,	men	även	den	övergripande	samhällsmiljöns	infly-
tande	på	det	som	sker	i	närmiljön.	Där	en	ideologisk	förändring	
i	ett	övergripande	system	får	påverkan	i	relationer	längre	ner	i	
systemet.		

Jag	har	valt	att	sätta	in	eleven	och	skolan	i	Bronfenbrenners	
system	på	följande	sätt	
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Figur	1.	Egen	tolkning	av	Bronfenbrenners	modell	baserad	på	
Wikipedias	tolkning	

I	den	innersta	cirkeln	befinner	sig	eleven	som	tillsammans	med	
övriga	nivåer.	Eleven	sätts	i	centrum	som	tillsammans	med	de	
övriga	nivåerna	i	systemet	går	in	i	varandra	och	påverkas	och	
påverkar	varandra.			
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I	mikronivån	återfinns	elevens	närmiljö,	där	direkta	relationer	
och	organisationer	ingår.	Det	är	kärnan	i	systemet	och	här	sker	
det	mesta	av	den	omedelbara	påverkan	av	barnets	utveckling.	
Här	finns	familj,	skola	och	förskola	och	ju	mer	uppmuntrande	
och	vårdande	dessa	relationer	är	desto	bättre	utvecklas	barnet,	
men	även	barnets	reaktion	och	sätt	att	agerar	påverkar	bemö-
tandet.	I	denna	studie	placeras	lärarens	kompetens	om	elevens	
funktionsnedsättning	i	mikronivån	då	kompetensen	ses	som	ett	
direkt	samband	mellan	förmågan	och	viljan	att	anpassa	och	
organisera	undervisningen	för	eleven.		

Mesonivån	handlar	om	förhållandet	mellan	de	olika	mikrosy-
stem	som	människor	lever	i	och	hur	de	påverkar	varandra.	Det	
kan	röra	sig	om	kontakter	mellan	hem-	förskola/skola/	fritids-
hem.	Här	ingår	led	mellan	familj,	kamrater	och	fritidsaktivite-
ter.	Ju	mer	kontakter	det	finns	mellan	de	olika	närmiljöerna,	
desto	större	betydelse	får	det	för	elevens	utveckling.	En	viktig	
förutsättning	är	att	de	olika	närmiljöerna	stöttar	och	komplet-
terar	varandra	vad	gäller	aktiviteter,	roller	och	relationer.	De	
relationer	som	utvecklas	mellan	närmiljöerna	bestämmer	vilka	
effekterna	blir	för	barnet.	I	studien	placeras	skolans	sätt	att	
organisera	stödet.		

I	exonivån	ingår	andra	människor	och	platser	som	inte	barnet	
själv	interagerar	med,	men	som	ändå	påverkar	barnet,	det	kan	
vara	föräldrarnas	arbetsplatser,	släktingar,	grannskapet,	etc.	
Här	placeras	kommunen	och	kommunpolitikernas	riktlinjer	
och	tolkningar	av	de	statliga	dokumenten	här	och	även	kom-
munens	ekonomiska	resurser	som	till	stor	del	påverkar	elevens	
skolgång,	men	som	eleven	inte	kan	påverka.		

Makronivån	har	en	central	påverkans	faktor,	här	placeras	skol-
lag,	läroplan,	arbetsmiljölag	och	FN:s	barnkonvention	eftersom	
det	som	händer	på	samhällsnivå	kommer	att	få	konsekvenser	
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för	elevens	skolgång.	Man	kan	urskilja	vilka	förutsättningar	i	
form	av	resurser	som	ges	till	skolan	för	att	nå	uppställda	mål.	
Även	denna	nivå	i	systemet	ligger	utanför	barnets	möjlighet	att	
påverka,	men	har	en	indirekt	påverkan	på	barnets	utveckling	
(Bronfenbrenner,	1979).	

Teorianknytning	till	studien	
Skolan	kan	med	systemteoretiska	termer	ses	som	ett	löst	kopp-
lat	system,	där	det	oftast	saknas	ofta	tydliga	effektivitetsmått	
och	gemensamma	överenskommelser	om	hur	man	ska	garan-
tera	måluppfyllelse.	För	att	kopplingarna	mellan	systemets	de-
lar	ska	bli	tydligare	behövs	ett	ledarskap	som	på	ett	tydligtare	
sätt	kopplas	till	lärarnas	yrkesutövning,	och	deras	didaktiska	
förmåga.	Sett	ur	ett	lärandeperspektiv	behöver	skolutveckling	
och	ämnesutveckling	knytas	närmare	varandra,	där	skolans	
uppdrag	behöver	stöttas	av	alla	och	vara	sammankopplat	för	
att	bära	skolan.		

Vid	studier	av	en	elevs	skolgång	räcker	det	inte	att	studera	en-
skilda	delar	då	helheten	riskerar	att	försvinna	om	delarna	stu-
deras	åtskilt,	menar	Strand	(2013).	Nilholm	(2016)	framhåller	
vikten	av	kunskap	om	lagar	och	förordningar,	då	en	elev	som	
går	i	skolan	påverkas	både	av	utbildningspolitiska	och	lokalpo-
litiska	beslut	gällande	skolan.	Skolan	ses	som	ett	öppet	system	
där	samspelet	mellan	de	olika	delarna	i	systemet	sker	genom	
kommunikation.	För	att	kunna	förändra	ett	system	från	ett	in-
dividperspektiv	till	ett	systemiskt	perspektiv	krävs	en	syn-
vända.	En	synvända	där	fokus	flyttas	från	den	enskilda	eleven	
till	eleven	i	kontext	med	omgivande	faktorer.	I	fokus	på	omgi-
vande	faktorer	behövs	en	förståelse	för	vilken	betydelse	den	
sociala	kontexten	och	sammanhanget	har	för	elevens	lärande	
(Öquist,	2008).		
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I	studien	studeras	skolsystemet	som	en	helhet	där	eleven	ingår	
som	en	del	i	ett	system,	vilket	innebär	att	företeelser	betraktas	
i	ett	sammanhang,	där	hänsyn	tas	till	förutsättningar,	samspel,	
relationer	och	mönster	i	systemet.		



		

37	
	

Metod		
I	det	här	avsnittet	presenteras	den	metod	som	är	vald	för	stu-
dien.	Det	som	presenteras	är	följande;	metodval,	intervju	som	
metod,	urval,	genomförande,	bearbetning,	etiska	övervägande	
och	tillförlitlighet.		

Metodval	
Studien	utgår	från	några	informanters	beskrivning	av	hur	sko-
lorna	utvecklat	sitt	arbete	ett	genom	ett	kommunövergripande	
skolutvecklingsprojekt	för	att	öka	tillgängligheten	för	elever	
med	AST.	Studien	har	en	kvalitativ	ansats	där	data	samlats	in	
genom	semistrukturerade	och	fokusintervjuer.	Valet	att	göra	
en	kvalitativ	studie	baseras	på	intresse	att	fånga	informanter-
nas	upplevelser	och	beskrivningar	av	förändringsarbetet.	Ge-
nom	att	intervjua	ökade	möjligheten	att	styra	samtalet	för	att	få	
fram	den	information	som	söktes.	Repstad	(1999)	rekommen-
derar	kvalitativa	intervjuer	som	bidrar	till	en	djupare	förstå-
else	när	syftet	är	att	ta	reda	på	människors	erfarenheter	och	
tankar	kring	ett	visst	ämne.			

Intervju	som	metod	
Intervjuerna	utgår	från	en	intervjuguide	med	syftet	att	dels	få	
en	övergripande	bild	av	projektet	samt	beskrivningar	från	en-
skilda	skolor	arbetar	med	elever	med	AST.		Det	var	också	av	
intresse	att	ta	tillvara	de	faktorer	som	informanterna	menar	är	
viktiga	i	utvecklingen	av	en	tillgänglig	skola.	Rollen	som	inter-
vjuare	var	att	ställa	frågor,	inflika	med	följdfrågor	samt	ställa	
nya	frågor	när	informantens	svar	var	uttömda.	Under	intervjun	
användes	bekräftande	ord	och	ljud	som	förstärkning	på	lyss-
nandet.	Informanterna	svar	var	långa	och	beskrivande,	vilket	
gav	en	bra	bild	av	hur	arbetet	på	skolorna	såg	ut,	både	under-
visningsmässigt	och	organisatoriskt.	Under	intervjuerna	fanns	
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möjlighet	för	informanterna	att	fördjupa	och	tänka	över	sina	
svar.		

I	studien	genomfördes	nio	intervjuer	med	tolv	informanter,	sju	
semistrukturerade-	och	två	fokusintervjuer.	I	fokusintervjuer-
na	byggdes	beskrivningarna	upp	gemensamt	genom	att	infor-
manterna	kompletterade	varandras	svar	utifrån	tidigare	erfa-
renheter,	samarbete	och	sina	olika	roller.	Fördelen	med	att	an-
vända	fokusgruppintervjun	menar	Wibeck	(2010),	är	att	den	
bidrar	till	interaktion,	där	både	kollektiva	och	individuella	erfa-
renheter	blir	representerade,	samtidigt	som	de	är	tidsbespa-
rande.	Skälet	till	att	fokusintervjuer	genomfördes	tillkom	uti-
från	önskemål	från	informanterna.	Thomason	(2010)	menar	att	
i	de	fall	informanterna	känner	tillit	för	varandra	och	vill	inter-
vjuas	tillsammans,	är	det	en	bra	grund	för	en	fokusintervju.	

Urval	
Den	första	kontakten	togs	via	telefon	med	projektledaren.	I	
samtalet	framkom	att	de	var	tre	stycken	som	arbetade	i	pro-
jektet	med	olika	uppdrag.	En	som	projektledare	och	två	som	
projektpedagoger.	I	resultatdelen	görs	ingen	skillnad	mellan	
dessa	kategorier	utan	alla	tituleras	projektledare.	Utöver	pro-
jektledare	söktes	informanter	ute	på	de	olika	skolorna.	Genom	
hjälp	från	en	av	projektpedagogerna	mottogs	namnförslag	på	
tretton	informanter.	Via	mail	ställdes	frågan	om	de	var	intres-
serade	av	att	låta	sig	intervjuas.	Av	tretton	svarade	tio	att	de	lät	
sig	intervjuas.	Till	dessa	tio	skickades	ett	missivbrev	(Bilaga	2)	
och	intervjutider	bestämdes	med	var	och	en.	På	intervjudagen	
meddelade	en	informant	att	hen	blivit	sjuk	och	fick	ställa	in.	
Vilket	innebar	att	9	stycken	informanter	från	olika	skolor.	In-
formanterna	presenters	nedan	i	en	tabell.	I	resultatet	används	
förkortningar	projektledare	(PL)	speciallärare	(SL)	specialpe-
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dagog	(SP)	rektor	(R).	Efter	varje	förkortning	står	en	siffra	för	
att	det	ska	vara	möjligt	att	skilja	dem	åt.		

Informant	 Funktion	 Kod	 Intervjuform	

1	 Specialpedagog	 SP1	 Individuell	intervju		

2	 Specialpedagog	 SP2	 Individuell	intervju	

3	 Specialpedagog	 SP3	 Individuell	intervju	

4	 Speciallärare	 SL1	 Individuell	intervju	

5	 Speciallärare	 SL2	 Individuell	intervju	

6		 Speciallärare	 SL3	 Fokusintervju	

7	 Projektledare	 PL1	 Fokusintervju	

8	 Projektledare	 PL2	 Fokusintervju	

9	 Projektledare	 PL3	 Fokusintervju	

10	 Lärare	 L1	 Individuell	intervju	

11	 Lärare	 L2	 Fokusintervju	

12	 Rektor	 R	 Individuell	intervju	

Tabell	1:	kodning	av	de	informanter	som	intervjuade	samt	be-
skrivning	av	yrkesroll	och	intervjuform.	

Genom	att	söka	hjälp	med	urvalet	var	förhoppningen	att	
komma	i	kontakt	med	relevanta	informanter	och	skolor	för	
studien.	Att	få	hjälp	med	välja	informanter	stöds	av	Repstad	
(1999)	som	menar	att	det	kan	vara	en	vinst	att	få	hjälp	med	att	
välja	rätt	personer	att	intervjua.	Däremot	menar	han	att	det	
kan	utgöra	ett	metodiskt	problem,	eftersom	det	kan	tänkas	att	
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de	informanter	som	väljs	ut	är	mest	positiva	(Ibid).	Detta	har	
undertecknad	varit	medveten	om,	men	bedömt	att	fördelarna	
övervägt	nackdelarna	då	det	hade	varit	alldeles	för	tidskrä-
vande	att	själv	söka	informanter	som	på	något	sätt	var	involve-
rade	i	projektet.	

Genomförande	
Den	första	kontakten	togs	via	telefon	med	projektledaren	i	
kommunen.	I	samtalet	förklarades	intresset	för	det	kommunö-
vergripande	skolutvecklingsprojektet.	Frågan	om	intervju	mot-
togs	positivt	och	intervjutid	bestämdes	med	de	tre,	en	projekt-
ledare	samt	två	projektpedagoger.	I	projektpedagogernas	upp-
drag	ingick	handledning,	konsultation	och	utbildningar	till	pe-
dagogerna	ute	på	skolorna.	Efter	telefonkontakten	skickades	
ett	missivbrev	på	mail	(Bilaga1).	Intervjun	genomfördes	som	
en	fokusintervju	med	frågor	från	intervjuguide	(Bilaga	3)	på	
informanternas	arbetsplats	och	spelades	in	med	diktafon,	för	
att	fokus	skulle	vara	på	informanterna	och	intervjusituationen	
(Repstad,	1999).		

Utöver	intervjun	med	projektledarna	intervjuades	även	nio	
informanter	som	arbetade	på	olika	skolor.	Vid	intervjuerna	
användes	i	grunden	samma	intervjuguide	(Bilaga	4),	det	som	
skilde	dem	åt	var	att	de	tre	informanter	som	arbetade	med	pro-
jektet	fick	frågor	av	mer	övergripande	natur	än	informanterna	
ute	på	skolorna	där	frågorna	var	mer	verksamhetsnära.	Alla	
intervjuer	genomfördes	på	informanternas	arbetsplats	och	va-
rade	mellan	45	minuter	och	1,5	timme.	Alla	informanter	infor-
merades	om	valfriheten	att	delta	och	efter	varje	intervju	ställ-
des	frågan	om	de	ville	ta	del	av	transkriberingen	innan	den	an-
vändes	i	studien,	alla	informanter	utom	en	avstod.		
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Bearbetning	
Efter	att	intervjuerna	var	klara	transkriberades	de.	Under	tran-
skriberingen	framkom	begrepp	och	påstående	som	noterades	
på	post-it	lappar	markerade	med	informantens	kod.	När	tran-
skriberingarna	var	klara	lästes	varje	intervju	noggrant	igenom	
för	att	få	fram	betydelsebärande	begrepp	och	påstående.	De	
begrepp	och	påstående	som	framkom	under	bearbetningen	var	
bemötande,	förhållningssätt,	flexibel	organisation,	socialt	sam-
spel,	flexenhet,	handledning,	rektorns	roll,	samarbete,	tillgäng-
lig	lärmiljö,	tät	föräldrakontakt,	kontakt	med	hemskolan,	sam-
syn	bland	pedagogerna,	anpassningar,	närvaro	och	måluppfyl-
lelse.	Efter	att	begrepp	och	påståenden	studerats	och	analyse-
rats	sorterades	begreppen	i	fem	kategorier.	I	studien	tolkas	
dessa	kategorier	i	förhållande	till	varandra	och	presenteras	
utifrån	rubrikerna	1.	Yttre	organisation,	2.	Inre	organisation,	3.	
Lärmiljö,	4.	Betydelsebärande	faktorer	5.	Utmaningar.	Efter	
varje	kategori	görs	en	kort	delanalys	och	i	slutet	en	teoretisk	
tolkning	av	resultatet.		

Etiska	övervägande	
Information	och	samtyckekravet	
I	kontakten	med	projektledaren	via	telefon	informerades	om	
syftet	med	studien	och	bakgrunden	till	intresset	att	undersöka	
projektet.	Därefter	skickades	ett	informationsbrev	med	en	re-
dogörelse	för	syftet	och	utifrån	det	bestämdes	datum	för	inter-
vjun.	Projektledaren	delgav	projektpedagogerna	informations-
brevet	och	de	samtyckte	till	intervjun.	Detsamma	gäller	övriga	
informanter,	som	alla	fått	informationsbrevet	med	en	presen-
tation	av	undertecknad	och	intresset	för	projektet.	Det	fram-
kom	även	i	brevet	att	det	var	frivilligt	att	ställa	upp	och	att	ny	
kontakt	skulle	tas	för	att	bestämma	tid.	På	så	sätt	fick	infor-
manterna	tid	att	tänka	igenom	om	de	ville	delta.	Genom	att	an-
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vända	halvstrukturerade	intervjufrågor	har	informanterna	haft	
möjlighet	att	avgöra	hur	mycket	de	vill	säga	och	hur	de	vill	ut-
trycka	sig.		

Konfidentalitet	
Studien	baserats	inte	på	etiskt	känslig	information	om	enskilda	
personer	eller	skolor.	Utgångspunkt	har	varit	att	se	på	hela	
kommunen	som	ett	system	för	att	finna	framgångsfaktorer	och	
upptäcka	utmaningar	med	att	skapa	en	tillgänglig	utbildning.	
Ingen	personlig	information	har	samlats	in	under	studiens	
gång.	Personliga	uttalande	har	anonymiserats	och	redovisats	
till	stor	del	i	löpande	text,	med	vissa	citat	där	informanten	är	
kodad	och	där	innehållet	inte	är	av	känslig	natur.		Varje	infor-
mant	fick	frågan	om	de	ville	godkänna	transkriberingen	innan	
svaren	användes,	endast	en	informant	ville	det.	Det	bestämdes	i	
det	fallet	att	när	transkriberingen	var	klar	skulle	den	skickas	
över	på	mail	för	att	godkännas.	Materialet	har	under	analysens	
gång	förvarats	på	ett	säkert	ställe.	I	informationen	till	infor-
manterna	framgick	även	att	de	inspelade	intervjuerna	skulle	
raderas	efter	transkribering	och	inte	användas	i	annat	syfte	än	i	
studien.		

Nyttjandekrav	
Informanterna	informerades	om	att	de	insamlade	uppgifterna	
endast	skulle	användas	i	studien	och	inte	för	kommersiellt	
bruk.	Efter	flera	rapporter	om	hur	svårt	skolan	har	att	möta	
elever	med	AST	på	ett	tillfredsställande	sätt	kan	studien	vara	
av	nytta	för	både	enskilda	skolor	och	kommuner.	Genom	att	
beskriva	de	förändringar	som	genomfördes	och	på	vilket	sätt	
de	påverkat	elevgruppen	är	studien	av	vikt	att	sprida	den	kun-
skap	som	finns.		
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Tillförlitlighet	
Studien	genomfördes	i	en	kommun	i	Sverige.	Informanterna	i	
studien	arbetar	som	specialpedagoger,	speciallärare,	lärare	och	
rektor.	Urvalet	av	informanter	gjordes	i	samspel	med	en	av	
projektpedagogerna,	som	gav	namnförslag	på	informanter	som	
var	villiga	att	låta	sig	intervjuas.	Detta	har	naturligtvis	påverkat	
utfallet	på	studien,	då	andra	röster	inom	skolan	som	exempel-
vis	klasslärare	inte	har	hörts.	Det	tillsammans	med	att	alla	in-
formanter	var	positivet	inställda	till	projektet	har	naturligtvis	
speglat	resultatet.	Studiens	resultat	är	gällande	i	undersökt	
kommun	och	generaliseras	inte	för	andra	kommuner	än	den	
undersökta.	Intervjusituationen	såg	relativt	lika	ut.	Intervjuer-
na	både	de	semistrukturerade	och	fokusintervjuerna	spelades	
in	med	diktafon.	Informanterna	fick	välja	tid	och	plats	för	att	ge	
de	bästa	förutsättningarna.	I	de	fall	informanterna	ville	inter-
vjuas	tillsammans,	godkändes	det.	Efter	att	intervjuerna	ge-
nomförts	har	de	transkriberats	och	läst	igenom.	I	analysen	har	
materialet	lästs	igenom	flera	gånger	och	även	avlyssnats	vid	
flera	tillfällen,	för	att	förhindra	eventuella	missförstånd,	miss-
tolkningar	och	bortfall	av	relevant	och	viktig	information.	
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Resultat		
Yttre	organisation		
Grunden	i	projektet	var	att	öka	kompetensen	om	funktionsned-
sättningen	AST.	Detta	gjordes	genom	att	utbilda	alla	pedagoger	
utifrån	Specialpedagogiska	skolmyndighetens	(SPSM)	utbild-
ning	om	neuropsykiatriska	funktionsnedsättningar	(NPF)	där	
AST	ingår	som	en	diagnos.6	I	utbildningen	som	genomfördes	i	
olika	omgångar,	ingick	dels	grunderna	om	funktionsnedsätt-
ningen	generellt,	men	också	på	vilket	sätt	nedsättningarna	på-
verkar	elevens	inlärning	och	eleven	i	skolan.	

tanken	med	kompetensutvecklingssatsningen	var	att	alla	
skolor	ska	få	en	ökad	kompetens	om	Vad	är	AST	och	vilka	
pedagogiska	konsekvenser	 får	det	 i	det	pedagogiska	ar-
betet	för	personalen	i	skolan.	(PL1)	

	Utöver	grundutbildningen	valdes	tre	skolor	4-9	skolor	ut,	en	i	
varje	stadsdel	som	skulle	erbjuda	en	skola	med	högre	kompe-
tens	än	enbart	grundutbildning.	På	dessa	skolor	utbildades	
elevhälsoteamen	och	delar	av	pedagogerna	ytterligare.	De	gick	
bland	annat	en	vidareutbildning	för	Helene	Tranqvist7	och	yt-
terligare	några	fick	utbildning	inom	”lågaffektivt	bemötande”	
med	Bo	Heiskov	Elvén	8.	På	dessa	skolor	anställdes	även	en	
speciallärare	på	varje	skola,	(med	hög	kompetens	inom	AST)	
																																																								
6	Till	de	vanligaste	neuropsykiatriska	diagnoserna	hör	ADHD,	autism	och	Tour-
ettes	syndrom.	De	kallas	neuropsykiatriska	för	att	hjärnan	och	nervsystemet	
bearbetar	information	på	ett	annorlunda	sätt.	
7	Helene	arbetade	1989–2001	som	lärare	och	samordnare	på	en	skola	för	elever	
med	autism	i	Halmstad	och	2002-2005	med	utbildning	och	handledning	för	
Utbildningscenter	Autism.	
8	Bo	Hejlskov	Elvén	är	leg.	psykolog	och	jobbar	med	föredrag	och	rådgivning	
kring	hantering	av	problemskapande	beteende	utifrån	lågaffektiva	metoder.	.	
Målgruppen	är	pedagogisk	personal	och	vårdpersonal	som	jobbar	med	barn,	
ungdomar	och	vuxna	med	autism,	ADHD,	utvecklingsstörning	m.m.	
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för	att	stödja	pedagoger	och	elever.	På	tre	högstadieskolor	
skulle	det	dessutom	tas	fram	hemklassrum.	

För	 att	 ytterligare	 förstärka	 de	 skolorna	 handlade	 om	
att	man	anställde	en	speciallärare	som	skulle	ha	en	mel-
lanroll,	det	skulle	vara	en	person	med	hög	kompetens	om	
AST	 och	 den	 skulle	 vara	 ett	 stöd	 till	 lärarna	 i	 ämneslä-
rarsystemet	och	med	kunskapen	om	vad	de	här	specifika	
eleverna	hade	för	behov	och	inlärningsstrategier.	(PL3)		

Under	projekttidens	gång	har	projektpedagogerna	haft	peda-
gogiska	caféer	utifrån	olika	teman	angående	elever	med	AST,	
erbjudit	handledning	och	konsultation	för	att	ytterligare	öka	
kunskapen	hos	pedagogerna.	Utöver	det	har	även	studiedagar	
använts	för	kompetenshöjande	insatser.		

Alla	 har	 varit	med	 på	NPF	utbildningen	 och	 lärarna	 är	
väldigt	lyhörda	för	elevernas	behov.	(SL	2)		

Jag	har	ju	skickat	i	stort	sett	all	personal	på	fortbildning	
kring	NPF	problematik	som	AST	projektet	har	hållit	i	och	
vi	 har	 också	 haft	 föreläsningar	 på	 skolan.	 Vi	 har	 haft	
handledning	 av	 XXX	 för	 de	 pedagoger	 som	 har	 elever	
med	AST	i	sin	klass.	(R)	

Utöver	pedagogerna	har	även	rektorerna	fått	kompetensut-
veckling	om	inkludering.	Detta	för	att	skapa	en	samsyn	om	be-
greppet	inkludering	mellan	rektorerna	och	de	olika	enheterna.		

På	flera	skolor	har	så	kallade	flexteam	skapats.	I	flexteamen	
arbetar	speciallärare,	lärare	och	resurser	tillsammans,	alla	med	
extra	kompetens	inom	AST.	Flexteamen	har	tillgång	till	ett	rum	
eller	kanske	flera	rum	på	skolan	där	eleven	erbjuds	undervis-
ning	i	mindre	sammanhang	i	de	fall	eleven	behöver	det.	För	att	
få	tillgång	till	undervisning	av	flexteamet	krävs	en	grundlig	pe-
dagogisk	utredning	där	skolan	tydligt	kartlagt	elevens	behov.	
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Utifrån	denna	pedagogiska	utredning	är	det	sedan	skolans	
elevhälsoteam	(EHT)	som	tar	beslut	om	eleven	ska	få	sitt	stöd	
av	flexteamet	på	flexenheten.	Ibland	hamnar	skolorna	i	akuta	
lägen	där	en	elev	ges	tillgång	till	undervisning	av	flexteamet	
innan	kartläggningen	är	klar,	med	detta	tillhör	inte	vanligheten	
utan	ses	som	en	nödlösning.	Grunden	för	flexteamen	är	des-
amma	på	alla	skolor,	men	skiljer	ändå	sig	lite	åt	dels	beroende	
på	elevernas	skiftande	behov	men	också	för	att	skolornas	för-
utsättningar	ser	olika	ut.	Den	tid	eleven	tillbringar	på	flexen-
heten	varierar	och	utgår	från	den	enskilda	elevens	behov.		

Det	finns	elever	som	i	stort	sett	går	på	heltid	i	flexenhet-
en,	 sedan	 finns	 det	 de	 som	 är	 här	 periodvis	 och	 går	 på	
heltid	 när	 de	 mår	 som	 sämst.	 Sedan	 finns	 det	 de	 som	
endast	är	här	enstaka	lektioner	eller	kommer	när	de	be-
höver	 lugn	 och	 ro	 och	 inte	 orkar	 vara	 i	 klassen	 längre.	
(SL	3)	

I	projektet	beslutades	att	skapa	en	särskild	undervisnings-
grupp	för	de	eleverna	med	AST	med	så	komplexa	behov,	att	de	
inte	går	att	tillmötesgå	i	den	vanliga	skolan.	För	tillfället	går	där	
9	elever,	alla	högstadieelever.	Den	särskilda	undervisnings-
gruppen	ligger	enskilt	och	är	inte	placerad	på	någon	skola.	An-
ledningen	till	det	förklaras	med	att	de	elever	som	går	där	är	
elever	som	inte	klarar	av	oförutsedda	händelser.	Informanter-
na	menar	att	enbart	när	enheten	ligger	avskilt	kan	skolan	ga-
rantera	att	inga	oförutsedda	händelser	inträffar.		

För	att	en	elev	ska	bli	placerad	i	den	särskilda	undervisnings-
gruppen	krävs	utredningar	och	uppföljningar	samt	flera	samtal	
mellan	skola,	föräldrar	och	elev.	Först	när	skolan	erbjudit	det	
de	kan	i	form	av	extra	anpassningar	och	särskilt	stöd,	blir	den	
särskilda	undervisningsgruppen	ett	alternativ.	Däremot	är	det	
fortfarande	hemskolan	som	har	ansvar	för	eleven	och	eleven	
har	kvar	sin	klasstillhörighet	och	sin	rektor	på	hemskolan.	Den	
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dagliga	kontakten	sköts	av	pedagogerna	i	den	särskilda	under-
visningsgruppen,	men	när	åtgärdsprogram	ska	upprättas	och	
utvärderas	är	specialpedagogen	eller	specialläraren	från	hem-
skolan	med.	Detta	för	att	ytterligare	styrka	hemskolans	ansvar	
samt	för	att	hålla	kontakt	med	eleven	och	föräldrarna,	så	det	
ska	vara	lättare	att	flytta	tillbaka	eleven	om/när	det	blir	aktu-
ellt.		

Det	har	inte	varit	så	tydligt	för	dem	på	de	här	grupperna	
de	har	ju	också	rektorer	då	är	det	lätt	att	tänka	att	den	
rektorn	måste	ju	då	vara	elevens	rektor	också	men	så	är	
det	 inte	 utan	 det	 är	 hemskolans	 rektor	 som	 ansvarar,	
men	den	dagliga	kontakten	eleverna	och	föräldrarna	har	
den	särskilda	undervisningsgruppen.	(SP	4)		

Analys	av	yttre	organisation	
Alla	huvudmän	inom	skolan	ansvarar	för	att	utbildningen	ge-
nomförs	i	enlighet	med	de	nationella	styrdokumenten.	På	exo-
nivån	är	det	huvudmannen	som	ska	se	till	att	personalen	på	
skolenheterna	ges	möjlighet	till	kompetensutveckling	
(2010:800,	kap.	2,	§	34).	Däremot	är	det	rektorn	som	befinner	
sig	på	mesonivån	som	ansvarar	för	att	pedagogerna	faktiskt	får	
den	kompetensutveckling	som	krävs,	för	att	de	professionellt	
ska	kunna	utföra	sitt	uppdrag	utifrån	de	nationella	målen	på	
makronivå.	I	studien	ses	de	olika	skolorna	som	delar	i	ett	större	
system.	Ett	system	med	samma	mål,	att	alla	elever	ska	rymmas	
och	utbildas	inom	kommunens	grundskolor.	För	att	eleverna	
ska	ges	de	bästa	förutsättningarna	att	utvecklas	socialt	och	
akademiskt	har	kommunen	skapat	olika	lärmiljöer.	I	första	
hand	ska	eleven	erbjudas	en	anpassad	undervisning	inom	sin	
ordinarie	klass	och	skola,	i	andra	hand	inom	en	skola	med	mer	
AST	kompetens	eller	på	en	flexenhet	och	i	tredje	hand	i	en	mer	
segregerad	miljö.		
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Utifrån	skolans	styrdokument	baserat	på	huvudmannen	ansvar	
om	alla	elevers	rätt	till	utbildning,	har	projektet	skapat	ett	för-
hållningssätt	som	skolor	och	pedagoger	förväntas	inta	för	att	
kunna	möta	och	utbilda	alla	elever	i	enlighet	med	Skollagen.	
Vinsten	med	att	kompetensutbilda	pedagogerna	styrks	inter-
nationellt	av	Higginson	och	Chatfield	(2012)	som	menar	att	
kunskap	om	funktionsnedsättningen	har	ett	starkt	samband	
med	pedagogernas	förmåga	att	kunna	anpassa	undervisningen	
för	elevgruppen.		

Inre	organisation		
På	skolnivå	är	det	rektorn	som	ansvarar	för	organisation	och	
resurstillsättning.	Ansvaret	för	hur	elevernas	direkta	skoldag	
organiseras	är	rektorn	på	skolan,	det	ser	därför	lite	olika	ut	på	
de	olika	skolorna.	Gemensamt	är	ändå	att	i	stort	sett	alla	elever	
förutom	ett	litet	antal	högstadieelever	går	på	sin	hemskola.	
Grundtanken	utgår	från	att	alla	elever	oavsett	funktionsför-
måga	ska	gå	i	sin	egen	klass.	Grundprincipen	bygger	på	tron	om	
att	alla	elever	utvecklas	positivt	genom	samvaro	med	andra	
elever.	Däremot	har	skolan	ett	ansvar	att	se	till	varje	enskild	
elev	och	ställa	sig	frågan	hur	mycket	av	det	här	passar	just	
denna	elev.	

Den	här	iden	om	att	man	ska	kunna	sätta	in	elever	med	
autism	i	helklass	till	100	%	oavsett	deras	individuella	be-
hov	är	en	vulgär	tolkning	av	 inkludering	som	jag	och	vi	
är	kraftigt	emot.	Däremot	kan	vi	ändå	hävda	att	vi	tror	
på	principen	av	att	det	vid	sidan	av	den	pedagogiska	ut-
vecklingen	också	kan	ske	en	social	utveckling,	en	person-
lig	utveckling,	 en	emotionell	utveckling	 i	 samspelet	med	
andra	 och	 i	 sammanhandlandet	 med	 andra	 jämnåriga.	
(SL	1)	
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Vi	kan	föra	en	mer	öppen	diskussion	när	det	kommer	ett	
barn	med	AST,	om	vilken	lärare	som	har	mest	erfarenhet	
och	som	skulle	kunna	bli	klasslärare	i	den	klassen.	(R)	

Ingen	av	skolorna	har	en	egen	särskild	undervisningsgrupp	
utöver	den	som	finns	centralt,	däremot	erbjuds	enskild	under-
visning	och	undervisning	i	mindre	sammanhang	för	de	elever	
som	behöver	det	på	alla	skolorna.		

Alla	informanter	framhåller	rektorns	roll	som	otroligt	viktig	i	
ett	skolutvecklingsprojekt.	De	framhåller	att	rektorn	har	ansvar	
för	sin	organisation	på	skolan	och	den	som	ger	mandat	för	de	
möten	och	samtal	som	är	nödvändiga	för	att	det	ska	fungera	för	
eleverna.	Det	lyfts	också	att	rektorns	intresse	och	vision	om	
förändringsarbetet	har	stor	betydelse	för	pedagogerna.	Det	
framkommer	dessvärre	att	alla	rektorer	inte	prioriterat	pro-
jektet.	På	några	skolor	framhåller	informanterna	att	rektorn	
varit	mycket	lyhörd	och	gett	sin	personal	möjlighet	att	diktera	
villkoren	och	framföra	vad	de	behöver.	Medan	andra	anser	att	
rektorn	inte	prioriterat	projektet	fullt	ut,	vilket	inneburit	att	
andra	yrkesgrupper	fått	ta	rollen	att	bära/leda	projektet.	På	
dessa	skolor	framförs	en	önskan	att	projektledarna	haft	en	tyd-
ligare	roll	att	markera	rektorns	ansvar	i	projektet.		

När	vi	har	överlämningar	ska	en	speciallärare	vara	med,	
men	 har	 inte	 rektorn	 den	 synen	 då	 glider	 det	 mellan	
fingrarna.	(SL	3)	

Alla	möten	och	träffar	tar	ganska	mycket	tid	men	det	är	
ändå	viktigt	det	är	grunden	till	allt,	så	det	är	viktigt	att	
rektorn	ger	den	tiden.	(SP2)		

På	de	flesta	skolorna	har	elevhälsan	tillsammans	med	lärarna	
kontinuerliga	uppföljningar	för	att	se	över	anpassningarna	i	
klassrummen	och	att	hjälpa	till	att	strukturera	upp	arbetet	med	
eleverna.	Även	i	de	fall	eleven	får	sin	undervisning	utanför	
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klassens	ram	är	det	klassläraren	som	är	ansvarig	för	eleven	och	
dess	måluppfyllelse.	I	elevhälsoteamet	diskuteras	med	läraren	
hur	det	går	för	eleven.	Vilka	anpassningar	har	eleven,	vilket	
material	används	och	hur	läggs	undervisningen	upp.	Utöver	det	
kan	läraren	få	hjälp	av	EHT	teamets	olika	kompetenser	för	yt-
terligare	stöd.	Exempelvis	hjälper	specialpedagogen	till	med	
muntliga	prov,	inläsningstjänst	m.m.	EHT	hjälper	också	till	i	
form	av	handledning	från	specialpedagog	till	pedagoger,	ibland	
behövs	även	handledning	från	skolsköterska,	kurator	och	psy-
kolog.	Informanterna	anser	att	det	är	viktigt	att	skapa	en	struk-
tur	för	kommunikationslänkar	mellan	flexteamen	och	EHT	så	
att	pedagogerna	känner	att	de	har	stöd	i	sitt	arbete.	Det	anses	
också	viktigt	att	de	olika	kompetenserna	inom	EHT	och	rektorn	
är	insatta	i	de	olika	elevernas	behov.	

Handledningen	har	handlat	mycket	om	att	möta	elever-
na	inom	det	här	området	på	rätt	sätt,	att	hitta	material,	
struktur	och	färglagda	scheman	och	appar	allt	praktiskt	
och	så	har	vi	utgått	 från	vissa	elevärenden	för	att	se	på	
anpassningar	 för	 att	 hitta	 former	 när	 vi	 inte	 kommer	
längre.	(SP	2)	

På	de	skolor	där	det	finns	flexteam	är	samarbetet	mellan	flex-
team	och	elevhälsan	oerhört	viktigt,	det	framhålls	att	regel-
bundna	tider	för	uppföljningar	är	det	mest	effektiva	sättet.		

Vid	 schemaläggning	 så	 behöver	 vi	 titta	 på	 tid	 för	 kom-
munikation	inom	resursen,	mellan	resurs	och	klasslärare,	
och	även	 hur	man	 når	 EHT	 egentligen	med	 skolledning	
till	resursen	och	ut	i	verksamheten.	(SP	1)		

Men	man	ser	också	positiva	effekter	av	sättet	att	arbeta	
för	barnens	skull	och	det	är	 ju	därför	vi	är	där.	Att	 inge	
trygghet	och	jobba	på	samma	sätt	här	nu	på	en	långsik-
tighet	nu.	(L	2)	
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Jag	träffar	 lärarna	vid	avsatta	tider	en	gång	 i	månaden	
och	 jag	 träffar	 även	 lärare	 i	 undervisningsgruppen	 då.	
(SP	1)	

Analys	av	inre	organisation	
På	mesonivån	i	systemet	lyfts	pedagogernas	kompetensut-
veckling	fram	som	en	bärande	framgångsfaktor	för	projektet.	
En	åtgärd	som	har	gett	en	bärighet	på	skolan	och	skapat	en	
förståelse	och	en	samsyn	på	eleverna.	För	att	systemet	ska	fun-
gera	fullt	ut	krävs	fungerande	relation	mellan	de	olika	delarna	
inom	systemet.	Goda	relationerna	mellan	undervisningsmiljö-
erna	dels	på	den	egna	skolan	men	också	mellan	skolorna	inne-
bär	att	skolorna	kan	arbeta	för	att	bättre	kunna	erbjuda	delak-
tighet	och	sammanhang	för	alla	elever	antingen	i	större	eller	i	
mindre	sammanhang.	Det	framgår	för	att	relationerna	ska	fun-
gera	behöver	rektorn	avsätta	tid	för	samtal,	möten	och	uppfölj-
ningar.		

Alla	elever	har	rätt	till	en	bra	utbildning	och	det	är	de	vuxna	
som	har	ansvaret	för	att	det	blir	så.	Ska	skolan	kunna	driva	ett	
förändringsarbete	måste	rektorn	vara	ledaren	visar	Higginson	
och	Chatfield	(2012).	Att	rektorn	har	kunskap	om	funktions-
nedsättningen	och	är	en	visionär	på	skolan	har	även	det	stor	
betydelse	för	hur	väl	skolorna	lyckas	med	sitt	förändringsar-
bete	menar	Lynch	och	Irvine	(2009).	Rektorns	roll	framhålls	
som	grunden	för	att	ett	skolutvecklingsprojekt	ska	fungera.	
Även	ETHs	roll	lyfts	fram,	informanterna	menar	att	det	är	vik-
tigt	att	alla	professioner	på	skolan	samarbetar	och	att	persona-
len	inom	EHT	tillsammans	med	rektorn	är	insatta	i	elevernas	
olika	behov.	För	att	detta	ska	bli	verklighet	behöver	det	finns	
kontinuerliga	uppföljningar	där	elevens	behov,	anpassningar	
och	särskilt	stöd	diskuteras.		
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Lärmiljön	
Som	en	del	av	den	tillgängliga	lärmiljön	ingår	flexenheterna.	
Utgångspunkten	är	en	lugn,	trygg	miljö	där	eleverna	kan	
komma	och	arbeta	i	mindre	sammanhang	eller	en	till	en	med	
lugna	trygga	personer	för	eleverna.	Det	ska	finnas	arbetsro	och	
miljön	ska	vara	flexibel	för	att	kunna	möta	elevens	behov,	där-
för	har	är	så	många	intryck	som	möjligt	avskalade	på	flexen-
heten.	Tanken	med	flextenheten	är	att	erbjuda	eleverna	ett	
komplement	till	den	ordinarie	undervisningen	i	klassrummet,	
en	möjlighet	att	få	sin	undervisning	mer	tillrättalagd	i	ett	
mindre	sammanhang.	På	flexenheten	arbetar	speciallärare,	
lärare,	elevassistenter	och	andra	resurser	tillsammans.	Målet	
med	flexenheter	är	att	eleverna	ges	möjlighet	att	fungera	med	
fler	trygga	vuxna	och	inte	bli	så	beroende	av	en	enskild	person.	
Grundtanken	om	flexenheten	utgår	från	att	de	elever	som	inte	
fungerar	i	större	sammanhang	ska	ha	tillgång	till	ett	samman-
hang,	om	än	ett	mindre	så	att	de	inte	behöver	vara	helt	en-
samma.		

Det	 finns	de	 som	är	där	mer	och	de	 som	är	där	mindre,	
tanken	är	att	vi	hela	tiden	jobbar	för	att	eleven	ska	vara	
med	i	klassrummet	och	det	försöker	vi	göra	med	trygghet	
och	kontinuitet	i	vårt	arbetssätt	och	sättet	att	möta	bar-
net.	 En	 positiv	 effekt	 är	 att	 eleverna	 orkar	 lite	 längre	 i	
klassrummet	när	de	vet	att	de	har	en	reträttplats	att	gå	
till	när	de	inte	orkar	längre.	(SP	2)	

På	högstadieskolorna	framkommer	att	skolorna	gör	generella	
anpassningar	för	alla	genom	att	låta	eleverna	ha	hemsklass-
rum.	Elever	med	AST	har	även	möjlighet	att	få	en	egenvald	
plats	i	klassrummet	och	ett	egenvalt	skåp,	sådant	som	för	vissa	
elever	är	oerhört	viktigt.	Istället	för	att	eleverna	byter	klassrum	
är	det	lärarna	som	flyttar	runt	till	eleverna,	vilket	blivit	mycket	
positivt.	Eleverna	uttryck	att	de	tycker	det	är	skönt	att	ha	sin	
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plats	i	sitt	klassrum,	det	ökar	tryggheten.	Det	finns	även	andra	
skolor	där	informanterna	beskriver	att	de	bygger	in	anpass-
ningen	i	systemet	så	att	de	redan	finns	på	plats	och	gäller	alla.		

Sådant	som	var	anpassningar	förut	och	som	kanske	fort-
farande	är	anpassningar	på	vissa	skolor	de	är	ju	inte	de	
här	 längre	och	då	 finns	det	 redan	 i	 systemet.	Det	är	 ett	
verktyg	som	finns	när	läraren	planerar	och	kan	använda	
sig	av	likadant.	Det	är	ingen	skillnad	mellan	digitala	re-
dovisningar	eller	skriftligt	prov.	(SL1)	

Från	början	var	flexenheten	enbart	till	för	elever	med	AST,	men	
eftersom	skolorna	inte	har	så	bra	med	resurser,	har	skolorna	
nu	valt	att	även	ta	emot	andra	elever	med	samma	behov	av	att	
finnas	med	i	ett	mindre	sammanhang	i	en	lugn	miljö.	För	de	
elever	som	har	svårt	att	hantera	klassrumsmiljön	är	flexenhet-
en	ovärderlig,	menar	flera	informanter.		

Det	finns	elever	som	kommer	till	flexenheten	bara	för	att	
varva	 ner	 en	 stund,	 för	 att	 sedan	 kunna	 gå	 tillbaka	 till	
klassrummet	och	fungera	bra	resten	av	dagen.	(L2)		

Men	jag	skulle	vilja	säga	att	de	flesta	av	de	eleverna	som	
vi	haft	under	har	det	varit	elever	som	fungerar	väl	i	klass	
med	visst	behov	av	att	ha	en	reträtt	plats	eller	återhämt-
nings	möjlighet	 till	 paus,	 men	 där	 annars	 undervisning	
sker	 i	ordinarie	klass.	Men	den	här	växlingen	måste	 fin-
nas	 och	 den	 här	 flexibiliteten	måste	 finnas.	 	 Genom	 att	
använda	en	 flexibel	anpassad	undervisning	kan	man	nå	
långt	med	eleverna.	(SL3)	

På	de	skolor	som	inte	har	flexenheter	används	elevassisten-
ter/resurspersoner	som	stöd	för	eleverna.		Elevassistenterna	
har	fått	en	förkortad	utbildning	inom	AST	för	att	ha	en	grund	
att	stå	på.	Att	fullt	ut	förstå	funktionsnedsättningens	brister	i	
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förhållandet	till	skolans	krav	tar	tid	och	förändringsarbetet	ses	
som	en	process.		

Det	är	ju	en	process	vi	kört	igång,	vissa	går	utbildningen	
nu	och	jag	ser	det	som	en	process	kanske	vi	kan	se	resul-
tatet	fullt	ut	om	några	år.	(PL3)	

När	det	gäller	undervisningen	är	det	klasslärarna	som	gör	hu-
vudplaneringen.	Den	utgår	från	de	lokala	planeringar	som	gäl-
ler	i	klassrummet.		

Att	det	är	klassläraren	som	planerar	undervisningens	in-
nehåll	är	viktigt	ur	den	aspekten	att	klassläraren	är	an-
svarig	 lärare.	Det	 får	 inte	släppas	eftersom	eleven	är	en	
del	av	klassen	som	i	möjligaste	mån	ska	få	sin	undervis-
ning	inom	klassens	ramar.	(SL	2)		

Utifrån	planeringen	gör	flexteamet	anpassningar	i	undervis-
ningen	när	eleven	befinner	sig	på	flexenheten.	I	annat	fall	görs	
anpassningarna	i	klassrummet	av	klasslärarna	med	stöd	av	
pedagogerna	i	flexteamet	eller	specialpedagog	när	eleven	be-
finner	sig	i	klassrummet.		

Det	 är	 viktigt	 att	 vara	 flexibel	 och	 omvärdera	 sådant	
som	inte	fungerar	när	man	arbetar	med	elever	med	svå-
righeter.	Detsamma	gäller	när	man	arbetar	med	omoti-
verade	elever,	då	är	det	viktigt	att	försöka	hitta	ingångar	
till	inlärning.	(R)	

Det	finns	exempel	där	elever	använder	schema	med	kon-
kreta	korta	mål	 för	varje	dag,	där	de	kan	kryssa	av	när	
uppgiften	är	klar	så	att	inte	oron	om	att	”jag	aldrig	blir	
färdig”	finns.	(L2)		

När	man	 arbetar	med	 elever	med	 stora	 svårigheter	 får	
man	 inte	 vara	 rädd	 för	 att	 prova	 olika	 saker	 och	 an-
vända	olika	inlärningskanaler.	(R)	
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När	det	gäller	undervisning	är	det	viktigt	att	se	till	varje	enskild	
elevs	behov	och	därefter	fundera	över	anpassningar	för	just	
den	eleven.	Kanske	i	form	av	pauser	eller	schemajusteringar.	
Specialpedagogen	eller	specialläraren	träffar	lärarna	och	hjäl-
per	till	med	anpassningar	för	elever,	som	tillsammans	för	en	
diskussion	om	vilken/	vilket	arbetsmoment	är	det	som	ska	ge-
nomföras.	Tillsammans	bestäms	vilka	kunskapskrav	som	ska	
bedömas?	vilka	uppgifter	som	ska	göras?	hur	ser	uppgifterna	
ut?	och	hur	de	ska	redovisas?	För	elever	med	stora	svårigheter	
konkretiseras	så	mycket	som	möjligt	och	även	studiebesök	an-
vänds	för	att	förankra	undervisningen	till	verkliga	livet.		

Eftersom	diagnosen	AST	innebär	en	sensorisk	överkänslighet	
finns	det	elever	som	behöver	ha	huvan	uppe	för	att	stänga	ute	
ljuden.	Det	finns	också	elever	som	sätter	på	sig	hörselkåpor	när	
de	vill	ha	tyst	omkring	sig	eller	sätter	på	musik	i	lurarna,	allt	är	
tillåtet,	men	inte	under	genomgångar.	Det	finns	även	skolor	
som	gjort	i	ordning	arbetsplatser	för	eleverna	lite	som	bås	med	
hjälp	av	skärmar	där	eleverna	själva	varit	med	och	bestämt	
över	sin	egen	arbetsplats.		

De	anpassningar	som	pedagogerna	använder	ute	på	de	olika	
skolorna	för	att	skapa	en	tillgänglig	undervisning	är	bland	an-
nat,	färgkodade	schema	med	mappar	till	ex.	röd	för	matematik,	
blå	för	svenska.	Längre	tid	på	prov,	skypelektioner,	digitala	
verktyg,	muntligt	prov,	målbok,	dagsplanering	på	tavlan.	Även	
matsalssituationen	ses	över	och	de	elever	som	har	behöv	har	
möjlighet	att	sitta	någon	annanstans	och	äta	sin	mat.		

I	den	särskilda	undervisningsgruppen	utgår	undervisningen	
från	läroplanen	men	är	helt	anpassad	efter	eleverna.	Riktlinjer-
na	är	att	eleverna	ska	få	undervisning	i	alla	ämne,	men	är	svårt	
att	tillgodose.	Eftersom	högstadiet	har	ämneslärarsystem	krävs	
flera	olika	lärare	vilket	ställer	till	det	för	med	eleverna	med	så	
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många	olika	kontakter.	I	gruppen	sker	all	undervisning	utifrån	
var	eleven	befinner	sig	just	nu,	hur	eleven	fungerar,	hur	eleven	
mår,	eftersom	det	påverkar	vad	som	är	möjligt	att	jobba	med.	I	
stort	sett	all	undervisning	sker	en	till	en,	där	lärare	och	elev	
läser	och	kommunicerar	tillsammans.	Tiden	på	lektionerna	
utgår	från	elevens	förmåga	till	koncentration	med	flera	pauser	
inlagda.	Ett	vanligt	undervisningsmaterial	är	media	i	form	av	
appar,	film	och	lärplattformer.	En	lärplattform	som	informan-
ten	nämner	som	framgångsrik	är	Seesaw.	Det	är	en	lärplatt-
form	där	lärare	och	elev	kan	lägga	in	filmer	eller	avsnitt	från	
böcker	och	bilder	med	uppgifter	till.		

Vi	använder	datorerna	en	hel	del	men	inte	så	mycket	till	
kommunikation,	däremot	är	Seesaw	en	bra	app.	 som	är	
lätt	att	använda.	(L1)	

Det	 har	 varit	 ett	 så	 bra	 sätt	 att	 kombinera	 elever	 som	
har	det	svårt	att	hantera	klassrumsmiljön	fullt	ut	hela	ti-
den.	Risken	är	annars	att	eleverna	inte	kommer	till	sko-
lan,	eller	att	det	blir	så	pass	jobbigt	för	dem	att	de	reage-
rar	med	ett	utåtagerande	beteende.	(L1)	

För	elever	som	är	placerade	i	en	särskild	undervisningsgrupp	
kan	specialpedagogerna	ibland	se	att	det	inte	finns	en	rimlig	
väg	för	eleven	att	flytta	tillbaka	till	sin	hemskola.	Då	behöver	
frågan	ställas	om	det	skulle	fungera	med	enstaka	lektioner	i	
vissa	ämnen	eller	på	något	annat	sätt	finnas	en	möjlighet	till	
samspel	med	övriga	klassen.	Nackdelen	med	den	särskilda	
undervisningsgruppen	som	lyfts	är	den	sociala	träningen.	Lära-
ren	menar	att	det	är	så	pass	anpassat	att	det	är	så	stor	skillnad	
från	den	verkliga	världen.		
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Analys	av	lärmiljön	
På	mikronivån	som	är	den	nivå	eleven	har	direktkontakt	med	
eleven	har	bemötande,	förhållningssätt,	relation	och	förståelse	
en	stor	påverkan	för	elevens	inlärning.	På	denna	nivå	har	pe-
dagogernas	kunskap	om	funktionsnedsättningen	och	dess	pe-
dagogiska	konsekvenser	en	direkt	koppling	mot	eleven.	Genom	
att	öka	kompetensen	hos	pedagogerna	har	förståelsen	för	ele-
vens	svårigheter	ökat,	menar	informanterna.	När	alla	pedago-
ger	är	medvetna	om	de	konsekvenser	som	funktionsnedsätt-
ningen	medför,	kan	de	olika	professionerna	på	skolan	hjälpas	
åt	i	samråd	med	elever	och	föräldrar	att	skapa	en	skolsituation	
som	fungerar	för	just	den	eleven.		

På	mikronivån	är	det	viktigt	att	pedagogerna	är	flexibla	i	sina	
lösningar.	Att	utgå	från	elevens	behov	kan	innebära	att	en	elev	
är	inkluderad	i	alla	ämnen,	medan	en	annan	elev	har	flera	lekt-
ioner	i	ett	mindre	sammanhang	eller	behöver	enskild	under-
visning.	För	många	elever	med	AST	är	det	viktigt	med	kognitivt	
stöd	i	skolan	för	att	till	exempel	förutsäga	händelser,	organi-
sera	material,	se	sammanhang	samt	förtydliga	socialt	samspel	
och	kommunikation.	Utifrån	utbildning	till	pedagogerna	och	att	
inrätta	flexenheter	har	skolorna	ökat	förutsättningarna	för	att	
eleverna	ska	bemötas	och	undervisas	utifrån	sina	egna	förut-
sättningar,	menar	informanterna.	Ofta	hjälps	speciallärare	och	
lärare	åt	med	att	anpassa	undervisningen,	vilket	skapar	en	
samsyn	mellan	de	olika	yrkeskategorierna	och	stärker	deras	
relation.	När	elever	får	undervisningen	anpassad	efter	sina	be-
hov	ökar	chanserna	att	eleven	når	kunskapskraven.	Arbetet	
med	att	utveckla	och	etablera	arbetssätt	kring	anpassningar	är	
fortfarande	under	uppbyggnadsskede	på	många	av	skolorna,	
eftersom	pedagogerna	fått	utbildning	i	olika	omgångar.	Genom	
att	skolan	erbjuder	olika	former	av	undervisning,	tar	skolan	
ansvar	för	elevernas	skolgång	och	flyttar	fokus	från	individen	
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till	ett	mer	cirkulärt	synsätt.	Ett	synsätt	där	elevens	svårigheter	
ses	i	relation	till	de	omgivande	system	eleven	ingår	i.		

På	flexenheten	skapas	en	nära	relation	mellan	lärare	och	elev	
som	innebär	trygghet	och	närhet	och	som	ses	av	informanterna	
som	en	direkt	påverkan	på	hur	eleven	svara	på	undervisningen.	
En	bra	relation	mellan	lärare	och	elev	minskar	också	elevernas	
problembeteende	samtidigt	som	de	presterar	bättre	(Brown	&	
McIntosh,	2012).	Utöver	en	god	relation	med	eleven	behöver	
pedagogerna	även	ha	ett	gott	samarbete	med	föräldrarna,	ef-
tersom	det	är	föräldrarna	som	känner	sitt	barn	bäst	och	som	
har	stor	påverkan	på	barnet.	Vilket	kan	kopplas	till	Manger,	
Lillejord,	Nordahl	och	Helland	(2013,	kap	11)	som	menar	att	
omgivning	och	relationer	påverkar	eleven,	och	för	att	förstå	en	
elev	behöver	man	förstå	den	kontext	eleven	ingår	i.	Informan-
terna	menar	att	kommunen	skapat	en	flexibel	organisation,	där	
platsen	inte	är	det	viktiga.	Istället	är	det	viktiga	att	eleverna	
känner	tillhörighet	och	är	inkluderade	på	skolan.	En	flexenhet	
kan	kopplas	till	det	Jordan	(2008)	kallar	resursbas.	Jordan	be-
skriver	resursbasen	som	en	plats	där	eleverna	har	stöd	av	per-
sonal	med	kompetens	och	samtidigt	en	"fristad"	där	det	finns	
möjlighet	till	återhämtning.		

Framgångsfaktorer	
Nedan	följer	en	genomgång	av	de	framgångsfaktorerna	som	
informanterna	framhåller.	

Samsyn	
Det	kommunala	skolutvecklingsprojektet	har	lett	till	att	peda-
gogerna	fått	fokus	på	funktionsnedsättningen	och	ökat	förstå-
elsen,	för	hur	ansträngande	det	kan	vara	att	gå	i	skolan	för	ele-
ver	med	AST.	Att	samarbeta	ses	som	nödvändigt	för	att	all	
kompetens	kring	eleverna	ska	komma	fram.	I	arbetet	med	att	
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skapa	en	samsyn	har	handledning	till	pedagogerna	varit	värde-
full	och	medvetenheten	om	hur	funktionsnedsättningen	påver-
kar	eleven	har	gjort	att	de	olika	professionerna	kan	ha	mer	
konstruktiva	samtal	kring	elevens	svårighet.	Eftersom	elever	
med	AST	är	olika	finns	det	elever	som	klarar	sin	skolgång	utan	
några	större	anpassningar,	men	det	finns	även	de	eleverna	som	
behöver	mycket	stöd	under	sin	skoldag,	både	under	lektioner-
na	och	socialt,	menar	informanterna.	

Vi	kan	föra	en	mer	öppen	diskussion	när	det	kommer	ett	
barn	med	AST,	om	vilken	lärare	som	har	mest	erfarenhet	
och	som	skulle	kunna	bli	klasslärare	i	den	klassen.	(R)		

Tidigare	kunde	man	möta	lärare	som	berättade	om	ele-
ver	som	satt	och	tittade	ut	genom	fönstret	under	genom-
gångar,	 vilket	 då	 tolkades	 som	att	 de	 här	 eleverna	 inte	
var	 särskilt	 intresserade	 av	 skolarbetet	 utan	 satt	 och	
tänkte	på	annat	och	drömde	sig	bort.	(SL1)	

Vi	skapar	en	samsyn	och	medvetandegör	lärarna	om	att	
eleverna	inte	alltid	förstår	vad	man	menar	när	man	bara	
använder	verbalt	tal.	(SP1)	

Ökad	förståelse	för	eleverna	
Den	ökade	kunskapen	speglar	sig	tillbaka	på	eleverna	i	och	
med	att	lärarna	fått	en	större	förståelse	för	elevgruppen	i	
klassrummet.	Kunskapen	har	även	inneburit	att	lärarna	känner	
sig	tryggare	när	de	vet	vad	funktionsnedsättningen	handlar	om,	
vilket	lett	till	att	de	blivit	bättre	på	att	anpassa	och	tänka	an-
passningar	eller	kompensation.	De	har	blivit	mer	flexibla	i	sitt	
tänk.		

Jag	 tänker	 att	 det	 som	 förändrats	 nu	 sedan	 projektet	
drog	igång,	är	att	lärarna	redan	från	början	tänker	med	
eleverna	jämfört	med	innan	projektet.(SL1)	



		

60	
	

Det	är	viktigt	att	vi	som	fått	en	djupare	utbildning	inom	
AST	för	det	vidare	till	våra	kollegor.	(SP1)	

Jag	upplever	att	lärarna	känner	sig	tryggare	och	vet	mer	
vad	det	handlar	om	och	det	här	kan	vi	göra	något	åt	men	
det	här	kan	jag	inte	göra	något	åt	och	då	får	jag	kanske	
acceptera	det	så.	(SP	3)		

Idag	har	lärarna	en	helt	annan	förståelse,	för	att	många	elever	
med	AST	inte	kan	ta	ögonkontakt	eller	att	de	inte	kan	se	ansik-
tet	samtidigt	som	de	lyssnar	till	genomgångar	eller	instruktion-
er.	Kunskapen	om	hur	man	möter	elever	i	affekt	har	också	ökat	
och	lärarna	kan	lättare	hantera	dem.	Frågor	kring	hur	man	kan	
stötta	eleverna	både	inlärningsmässigt	och	socialt	har	lyfts	upp	
och	diskuteras	på	ett	annat	sätt	än	tidigare.		

Alla	elever	har	 rätt	 till	 en	vettig	 skolgång	och	de	andra	
eleverna	också	naturligtvis	och	det	är	vi	vuxna	som	har	
ansvar	för	alla	elever.	(SL1)		

Vi	 är	 ju	 till	 för	 elevens	 skull	 och	 vi	måste	 försöka	 hitta	
lösningar	så	att	det	fungerar	för	eleven.	(SP1)	

Varje	individ	är	ju	sin	egen	individ,	och	det	är	vår	uppgift	
att	försöka	hitta	vägar	för	att	eleverna	ska	kunna	känna	
sig	trygga.	(L2)		

Det	är	vår	 skyldighet	att	möta	alla	elever	och	undervis-
ningen	 kan	 inte	 se	 identisk	 ut	 för	 alla,	 det	 har	 vi	 tagit	
fasta	på.	(R)	

När	 vi	 höjer	 kunskapsnivån	 och	 vi	 ökar	 förståelsen	 för	
barn	med	 autism	 eller	 ADHD	 eller	 språkstörning	 vilken	
funktionsnedsättning	 man	 än	 har,	 då	 tror	 jag	 också	 vi	
ökar	 möjligheterna	 för	 lärarna	 att	 undervisa	 och	 be-
döma	de	här	barnen	på	ett	rättvist	sätt.	(SP2)	
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Ökad	närvaro	för	eleverna	
Den	stora	effekten	av	flexenheten	är	att	eleverna	orkar	arbeta	
mer	i	skolan	och	de	har	mindre	utbrott,	de	blir	gladare	och	kan	
på	ett	större	sätt	vara	med	och	forma	sin	skoldag.			

Genom	att	arbeta	med	pedagogerna	genom	handledning,	
samtal	 och	 uppföljning	 i	 flexenheten	 så	 har	 eleverna	
slussats	tillbaka	in	i	klasserna.	(SP2)	

Eleverna	har	lättare	att	vara	med	i	klassrummet	när	de	
vet	 att	 trygghetspersonerna	 finns	på	 skolan.	När	 eleven	
vet	att	magister	Pelle	 finns	 i	klassrummet	bredvid	då	är	
det	lugnt	att	vara	i	den	egna	klassen.	(SL3)	

Bara	genom	att	veta	att	möjligheten	att	gå	till	flexenhet-
en	när	man	 inte	 orkar	 längre	minskar	 stressen	hos	 ele-
verna	 och	 leder	 till	 att	 de	 orkar	 längre	 i	 sin	 ordinarie	
klass.(L1)	

Informanter	vittnar	om	den	trygghet	som	flexenheten	ger,	har	
lett	till	att	elever	som	tidigare	inte	alls	kunde	vara	i	klassrum-
met	nu	klarar	av	att	vara	med	på	några	lektioner,	bara	genom	
att	veta	att	det	finns	möjlighet	att	gå	ifrån	om	de	behöver.	Ett	
scenario	som	flera	informanter	lyfter	är,	att	om	inte	flexenhet-
en	funnits	hade	fler	elever	stannat	hemma	och	blivit	så	kallade	
hemmasittare.	Det	finns	även	skolor	där	elever	som	varit	
hemmasittare	kommit	tillbaka	på	grund	av	att	det	finns	flexen-
heter.	Däremot	finns	det	fortfarande	elever	som	inte	orkar	med	
skolan	periodvis,	då	de	mår	sämre.	Dessa	elever	får	då	anpas-
sad	studiegång	under	en	kortare	period,	andra	har	anpassad	
studiegång	i	form	av	tidsanpassning	under	längre	tid	av	sin	tid	i	
skolan.	Jämförelsevis	kan	man	säga	att	närvaron	utifrån	ele-
vens	ordinarie	i	skoltid	kan	uppfattas	som	hög,	men	utifrån	den	
anpassade	skolgången	är	den	normal.	Informanter	uttrycker	att	
det	är	bättre	att	eleven	går	80	%	av	sin	skoldag	än	att	de	blir	
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hemma	och	inte	kommer	alls.	Det	finns	fortfarande	elever	som	
har	hemundervisning	och	några	som	läser	på	distans.	

Analys	av	framgångsfaktorer	
De	betydelsebärande	faktorer	som	informanterna	framhåller	är	
samsyn,	kunskap	om	funktionsnedsättningen	och	flexenheten.	
För	att	tolka	dessa	faktorer	behöver	de	ses	tillsammans.	I	och	
med	att	kommunen	satsade	på	kompetensutveckling	för	alla	
pedagoger	har	det	skapats	en	samsyn	kring	elevens	svårighet-
er.	Kompternsutvecklingen	har	också	bidragit	till	att	skolan	och	
lärarna	på	ett	tydligare	sätt	tar	ansvar	för	att	eleverna	utveck-
las	både	socialt	och	akademiskt.	När	skolor	arbetar	med	att	
utveckla	inkluderande	lärmiljöer	är	flexibilitet	en	central	
grundsats.		Flexibiliteten	innebär	allt	från	att	göra	anpassning-
ar	i	klassrummet,	till	att	få	möjlighet	att	arbeta	i	och	få	under-
visning	i	mindre	grupper	(Humphrey	&	Symes,	2011).	Att	er-
bjuda	en	möjlighet	att	gå	ifrån	och	delta	i	flera	olika	lärmiljöer	
har	ökat	skolnärvaron	för	flera	elever	och	även	fått	elever	som	
tidigare	inte	var	i	skolan,	tillbaka	till	skolan.	Att	elevernas	när-
varo	ökat	får	ses	som	ett	mått	på	att	skolorna	blivit	mer	till-
gängliga	för	elevgruppen.		

En	effekt	av	flexenheterna	är	att	nu	undervisas	eleverna	oftast	
av	lärare	och	speciallärare	och	elevassistenterna	hjälper	till	
med	runtomkring	sakerna.	Den	är	ett	komplement	till	den	or-
dinarie	undervisningen	som	gör	stor	skillnad	för	eleverna.	
Flexenheten	har	inte	bara	inneburit	en	plats	att	gå	ifrån	till,	
utan	har	lett	till	flera	parallellprocesser	av	godo	för	eleverna.	
Eleverna	upplevs	som	tryggare	i	skolan	och	mår	bättre	vilket	
ökat	motivationen	för	skolan.	En	förutsättning	för	att	skolan	
som	organisation	ska	kunna	uppfylla	överordnade	politiska	och	
pedagogiska	mål,	som	anpassning	av	undervisning	och	inklu-
dering	krävs	att	alla	lärare	på	skolan	vet	hur	de	ska	arbeta	med	
att	utveckla	undervisningen	utifrån	den	enskilda	elevens	förut-
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sättningar.	När	en	skola	arbetar	för	tillgänglighet	behöver	sko-
lan	utveckla	hållbara	flexibla	strukturer	och	kommunikations-
mönster	(Manger	et.al,	2013.	kap.	4).		

Utmaningar		
De	utmaningar	som	framkommer	från	informanterna	är	orga-
nisatoriska	svårigheter,	ekonomi,	brist	på	tid	samt	Lgr	11.		

Organisatoriska	svårigheter	
Trots	en	väl	genomtänkt	plan	för	hur	det	ska	fungera	på	flex-
enheterna	framkommer	att	det	ibland	blir	störningar	i	flexen-
hetens	organisation.	Att	placera	elever	på	flexenheten	innan	
utredningen	är	klar	problematiseras	av	flera	informanter.	Dels	
för	att	pedagogerna	inte	hinner	göra	bra	planeringar	och	an-
passningar	till	eleverna.	Dels	för	att	det	blir	oroligt	för	de	ele-
ver	som	redan	befinner	sig	i	flexenheten	när	eleverna	inte	hin-
ner	förberedas	på	att	det	ska	komma	en	ny	elev.	Tanken	med	
flexenheten	är	inte	att	den	ska	fungera	som	en	akutlösning,	
utan	det	ska	finnas	långsiktigt	med	en	individuell	plan	för	varje	
enskild	elev.	När	pedagoger	på	skolan	är	sjuka	används	ibland	
personalen	på	flexenheten	som	vikarie,	vilket	också	är	en	fak-
tor	som	stör	grundorganisationen	mycket,	eftersom	elevgrup-
pen	har	svårt	för	förändringar.		

När	en	kommun	gör	en	utbildningsinsats	kommer	alla	en	bit	på	
väg,	det	svåra	är	sedan	att	hålla	fast	vid	det	och	där	har	rekto-
rerna	en	stor	roll	menar	flera	informanter.	Att	tänka	nytt	tar	tid	
och	måste	ses	som	en	process.	Alla	är	rörande	överens	om	att	
projektet	gjort	skillnad	för	eleverna,	lärarna	och	skolorna	som	
helhet	och	alla	är	intresserade	av	hur	de	går	vidare.		
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Ekonomi	
Överlag	anser	informanterna	att	det	finns	för	få	pedagoger	ute	
på	skolorna.	En	informant	påtalar	att	elever	ibland	måste	
komma	till	flexenheten	och	få	sitt	stöd,	trots	att	eleverna	egent-
ligen	skulle	klara	av	att	få	stödet	inom	klassens	ram.	Som	in-
formanten	uttrycker	det	”man	kan	inte	vara	på	två	ställen	sam-
tidigt”.	Att	inte	ge	stödet	i	första	hand	inom	klassens	ram	stri-
der	mot	skollagens	riktlinjer	och	känns	inte	rätt	för	pedagoger-
na,	men	på	grund	av	resursbrist	blir	det	ibland	så.	Eftersom	
inga	skolor	fått	extra	resurser	i	form	av	pengar	har	hela	pro-
jektet	tvingats	inrymmas	inom	befintlig	ekonomi.	Vilket	lett	till	
svårigheter	för	vissa	skolor.		

Att	skapa	en	flexibel	organisation	utan	att	få	ekonomiskt	
stöd	för	det,	har	varit	tufft	för	många	skolor,	men	tyvärr	
är	det	verkligheten	att	alla	skolutveckling	måste	rymmas	
inom	 skolans	 budgetram	 för	 att	 den	 ska	 bli	 bestående.	
(PL3)	

Ska	en	skola	med	högre	kompetens	vara	öppen	att	ta	emot	ele-
ver	med	svårare	autismproblematik	krävs	resurser.	Att	inte	få	
pengar	till	det	är	tufft,	med	tanke	på	att	det	är	relativt	kostsamt	
om	skolan	behöver	öka	personaltäthet.	Så	dessa	skolor	kan	
sägas	ha	blivit	lämnade	i	sticket	både	ekonomiskt	och	lokal-
mässigt	menar	en	informant.		

Det	lyfts	också	att	projektet	varit	bra	med	tänk	kring	utbildning	
och	att	tre	skolor	ska	ha	en	speciallärare	med	extra	kunskap	
inom	AST,	men	att	inte	få	extra	pengar	till	detta	har	varit	svårt.	
När	skolan	förändrar	sitt	arbete	i	syfte	att	göras	mer	tillgänglig	
tillkommer	en	extra	kostnad	menar	informanterna.	Samtidigt	
som	de	är	medvetna	om	att	alla	skolor	lever	i	en	slimmad	skol-
värld.	
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Brist	på	tid	
En	utmaning	som	framkommer	är	brist	på	tid.	Alla	informanter	
är	överens	om	att	vid	ett	förändringsarbete	är	det	viktigt	att	
rektorn	avsätter	tid.	Tid	till	samtal,	planering,	uppföljning,	tid	
till	träffar	med	elevhälsa	och	så	vidare.	När	inte	planeringsti-
den	är	inlagd	på	schema	så	blir	det	inte	av	menar	informanter-
na	och	måste	därför	schemaläggas.	Det	är	viktigt	att	hela	skolan	
har	ett	gemensamt	förhållningssätt	och	för	att	detta	ska	skapas	
krävs	reflektionstid.		

…	så	nu	när	vi	 tittar	på	schemat	så	har	 jag	påpekat	det	
utifrån	det	specialpedagogiska	att	när	vi	lägger	schemat	
så	behöver	vi	titta	på	tid	för	kommunikation	inom	resur-
sen,	mellan	resurs	och	klasslärare.	(SP2)	

Lgr	11	
Lgr	11	framhålls	som	en	utmaning	för	elever	med	AST.	Det	
framkommer	att	det	finns	elever	som	har	stora	svårigheter	
med	att	visa	vad	de	kan	i	enlighet	med	kunskapskraven	i	Lgr	
11.	Det	påtalas	att	Lpo	-94	var	betydligt	humanare	för	elever	
med	autism,	vilket	förklaras	med	att	i	Lgr	11	finns	inget	mellan	
läge.	I	nuvarande	läroplan	ställer	läroplanen	stora	krav	på	för-
mågor.	En	informant	menar	att	eleverna	är	desamma	och	att	
läroplanens	förändring	med	tydligare	krav	inte	gynnar	elev-
gruppen.	Vidare	framkommer	en	önskan	från	flera	informanter	
om	att	läroplanens	kunskapskrav	måste	luckras	upp.	De	menar	
att	många	av	eleverna	blir	stora	förlorare	under	resans	gång.		

Alltså	Lgr	11	är	liksom	ganska	sträng	där	man	ska	ana-
lysera	dra	slutsatser	och	alltså	det	är	i	låga	åldrar	sen	är	
det	naturligtvis	anpassat	till	åldern,	men	ändå	så	ställer	
det	 ju	 till	 det	 ibland	 och	 man	 får	 verkligen	 tänka	 till	
kring	 de	 här	 eleverna	 hur	 de	 kan	 visa	 att	 de	 har	 vissa	
förmågor.	(R)		
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Jag	tänker	att	den	nya	läroplanen	inte	är	så	anpassad	för	
de	 här	 eleverna,	 det	 är	mycket	 på	 förmågor	 och	 det	 är	
inte	alltid	 lätt	 för	de	här	barnen	att	 visa	 sina	 förmågor	
och	 det	 är	 inte	 alltid	 lätt	 att	 få	 till	 tillfällen	 där	 de	 har	
möjlighet	att	visa	sina	förmågor.	(SP2)	

I	takt	med	att	kraven	ökat	framkommer	att	flera	elever	mår	
dåligt	eftersom	läroplanen	skapar	stress	och	oro.		

Men	det	framkommer	också	att	det	finns	elever	som	genom	att	
använda	formativ	bedömning	och	anpassningar	av	undervis-
ningen	och	undantagsbestämmelsen	har	möjlighet	att	nå	kun-
skapskraven.	Desvärre	finns	det	även	elever	som	trots	dessa	
åtgärder	inte	har	någon	som	helst	möjlighet	att	nå	kunskaps-
kraven	och	det	oroar	informanterna.		

Analys	av	utmaningar	
Den	utmaning	som	alla	informanter	lyfter	är	ekonomin.	Under	
flera	år	har	skolor	runt	om	i	Sverige	drabbats	av	nedskärningar	
vilket	naturligtvis	har	påverkat	skolorna.	Med	mer	resurser	
hade	personaltätheten	kunnat	vara	högre	och	speciallärarna	
haft	lättare	att	ge	eleverna	sitt	stöd	inne	i	det	ordinarie	klass-
rummet	i	den	uträckning	de	velat.	Även	Lgr	11	lyfts	som	en	
utmaning	i	arbetet	med	elevgruppen	då	analysera	och	reflek-
tera	kan	vara	svårt	för	elever	med	AST.	Det	är	viktigt	att	lära-
ren	verkligen	funderar	över	hur	eleverna	kan	visa	sina	för-
mågor.	Nilholm	(2016)	menar	att	det	är	nödvändigt	att	ha	kun-
skap	om	lagar	och	förordningar	för	att	förstå	en	elevs	situation.	
Detta	eftersom	en	elev	som	går	i	skolan	påverkas	både	av	ut-
bildningspolitiska	och	lokala	politiska	beslut	gällande	skolan.	I	
ett	cirkulärt	sammanhang	där	alla	delar	på	olika	sätt	hör	ihop	
påverkas	alla	andra	delar	i	systemnivån	av	en	läroplan	som	ses	
som	ganska	svår	för	elever	med	AST.		
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Teoretisk	tolkning		
De	resultat	som	framkommer	i	studien	visar	att	det	krävs	relat-
ioner	mellan	alla	delarna	i	systemet	för	att	det	ska	fungera	
(Öqvist,	2008).	Relationen	mellan	delarna,	har	stor	påverkan	
på	varandra	och	när	en	del	i	systemet	förändras	påverkas	även	
de	andra	delarna	(Ahlberg,	2007).	I	systemet	är	det	viktigt	att	
alla	delarna	har	en	gemensam	bild	av	organisationens	mål	och	
värderingar	(Öqvist,	2014).	I	kommunen	är	denna	gemen-
samma	bild	att	alla	elever	ska	mötas	och	utbildas	i	kommunens	
skolor,	det	finns	riktlinjer	för	att	klara	av	att	möta	den	variation	
av	elever	som	finns.	Genom	förändringsarbetet	har	mönstren	i	
systemet	förändrats	och	på	sätt	också	förutsättningarna	för	
eleverna.	Det	är	viktigt	att	se	eleven	i	ett	sammanhang	för	att	
kunna	urskilja	hur/vilka	faktorer	som	upprätthåller	och	för-
stärker	varandra.	Det	är	först	när	dessa	framstår	tydligt	som	
det	finns	en	möjlighet	att	kunna	göra	förändringar	i	systemet,	
menar	Öqvist	(2014).	Han	menar	vidare	att	det	är	av	stor	vikt	
att	vara	medveten	om	att	en	förändring	i	det	övergripande	sy-
stemet	alltid	påverkar	relationerna	längre	ner.		

Utifrån	utbildning,	handledning	och	konsultation	till	pedago-
gerna,	har	synen	på	eleverna	förändrats	och	i	och	med	det,	
mönstren	i	systemet	(Öqvist,	2008).		Vid	en	förändring	måste	
både	de	individuella	mönstren	som	varje	enskild	individ	har	
inom	sig	och	de	organisatoriska	mönstren	lyftas	upp	och	bli	
synliga	för	alla.	Detta	eftersom	det	är	av	största	vikt	att	alla	har	
en	gemensam	vision	och	ser	det	meningsfulla	i	att	utvecklas	
(Oljemark	&	Törnell,	2014).	Att	förändra	ett	system	är	en	pro-
cess	som	tar	tid	(Öqvist,	2013).	

Inom	alla	system	finns	en	hierarkisk	uppbyggnad,	vilken	inne-
bär	att	de	högre	nivåerna	alltid	är	överordnade	de	lägre	nivå-
erna	(Öqvist,	2008).	I	skolans	hierarkiska	system	tillskrivs	stat-
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liga	beslut	och	styrdokument,	överordnade	de	lägre	nivåerna.	
Det	är	styrdokumenten	på	makronivån	som	ligger	till	grund	för	
hela	skolan	som	system	och	huvudmannen	och	rektorn	har	
ansvar	för	att	se	till	att	dessa	följs.	Skollagen	ses	som	ryggraden	
i	alla	regler	som	styr	utbildningsområdet,	därutöver	tillkom-
mer	förordningar,	föreskrifter	och	allmänna	råd.	Alla	beslut	
som	tas	på	makronivå	påverkar	de	undre	nivåerna.		

På	exonivån	är	det	huvudmannens	ansvar	att	leva	upp	till	mak-
ronivåns	lagar,	förordningar,	föreskrifter	och	allmänna	råd.	Det	
är	huvudmannen	som	ansvarar	för	att	utbildningen	genomförs	
i	enlighet	med	bestämmelserna	och	som	ansvar	för	att	det	finns	
förutsättningar	i	alla	nivåer	för	att	alla	elever	utvecklas	socialt	
och	akademiskt.	För	att	kunna	leva	upp	till	detta	har	huvud-
mannens	ansvar	att	se	till	att	det	finns	tillräckligt	med	resurser	
på	skolorna	och	att	pedagogerna	ges	kompetensutveckling.	
Grunden	i	det	studerade	projektet	var	att	ge	alla	pedagoger	en	
kompetenshöjande	utbildning	inom	AST.		

På	mesonivån	–	skolans	inre	organisation	är	det	rektorn	som	
har	ansvaret	för	att	organisera	och	samordna	skolpersonalens	
kompetenser	samt	att	fördela	resurser	inom	enheten	efter	bar-
nens	och	elevernas	olika	förutsättningar	och	behov.	Rektorn	
har	det	yttersta	ansvaret	för	att	pedagogerna	har	den	kompe-
tens	de	behöver	för	att	kunna	möta	alla	elever	professionellt.	I	
strukturen	i	organisationen	är	det	rektorn	som	ser	till	att	det	
finns	tid	för	samplanering,	reflektion	och	uppföljning.	Rektorns	
ansvar	för	sin	skolas	inre	organisation	framkommer	i	studien,	
men	de	yttre	ramarna	ser	olika	ut	på	de	olika	skolorna.	Det	
finns	skolor	där	rektorerna	varit	mycket	engagerade	och	till-
mötesgående	för	att	skapa	en	bra	och	tydlig	struktur,	medan	
andra	inte	varit	lika	engagerade.	Det	är	viktigt	att	rektorn	ger	
läraren	tillräckliga	förutsättningar	för	att	kunna	anpassa	
undervisningen	och	ge	eleverna	det	stöd	de	behöver.			
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På	mikronivån	där	läraren	befinner	sig	tillsammans	med	ele-
ven,	har	relationen	mellan	dem	stor	betydelse	för	elevens	in-
lärning.	En	god	relation	med	föräldrarna	påverkar	också	hur	
eleven	tar	emot	undervisningen.	Pedagogen	har	ansvar	för	att	
anpassa	undervisningen	så	att	den	passar	eleven.	I	studien	kan	
man	urskilja	hur	den	goda	relation	och	trygghet	som	eleverna	
får	på	flexenheten	påverkar	att	eleven	på	ett	positivt	sätt.	För	
att	kunna	göra	anpassningar	krävs	att	läraren	kan	omsätta	lä-
roplanens	kunskapskrav	(makronivå)	till	en	undervisning	som	
tar	hänsyn	till	elevens	(mikronivå).	Här	ingår	även	gemenskap	
som	en	viktig	del	för	inkludering.	På	denna	nivå	grundas	ele-
vens	möjlighet	till	gemenskap	dels	i	större	dels	i	mindre	sam-
manhang.	Hur	gemenskapen	ser	ut	beror	på	hur	skolan	(meso-
nivån)	samt	lärarna	(mikronivå)	organiserar	för	eleven	samt	
vilken	samsyn	skolan	och	lärarna	har	på	eleven.		

Pedagogiska	implikationer	
Studiens	syfte	var	att	undersöka	hur	man	i	en	kommun	genom	
ett	kommunalt	skolutvecklingsprojekt	förändrat	skolgången	
för	elever	med	AST.	Fokus	i	studien	är	de	förändringar	som	
genomfördes	och	på	vilket	sätt	det	har	påverkat	elevgruppens	
skolgång.	Därutöver	har	även	skolans	framgångsfaktorer	och	
utmaningar	i	att	utbilda	och	möta	elever	inom	AST	identifie-
rats.	I	den	studerande	kommunen	har	projektledare	och	pro-
jektpedagoger	haft	den	övergripande	rollen	för	skolornas	ut-
veckling.	

De	förändringar	som	genomfördes	var	att	skapa	ett	övergri-
pande	system	för	att	kunna	möta	alla	elever.	I	första	hand	med	
anpassningar	inne	i	klassrummet,	om	eleven	var	i	behöv	av	mer	
stöd	erbjöds	särskilt	stöd	på	flexenheten	och	i	tredje	hand	om	
eleven	hade	behov	som	inte	kunde	tillgodoses	i	den	ordinarie	
verksamheten	placerades	eleven	i	en	särskild	undervisnings-
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grupp.	Grundpolicyn	i	detta	var	att	alla	elever	mår	bra	i	sam-
handlande	med	andra	och	att	de	elever	som	inte	klarar	stora	
sammanhang	ska	få	tillgång	till	sammanhang	i	mindre	grupp.	
Det	bestämdes	att	alla	pedagoger	skulle	få	en	kompetensut-
veckling	inom	funktionsnedsättningen	AST.	Utöver	det	skulle	
det	även	finnas	tre	skolor	(en	i	varje	stadsdel)	med	högre	kom-
petens	inom	AST.	På	dessa	skolor	utbildades	EHT	pedagogerna	
och	en	del	av	pedagogerna	ytterligare,	det	anställdes	också	en	
speciallärare	som	stöd	till	pedagoger	och	elever.		

Skolorna	organiserar	elevernas	skolgång	utifrån	policyn	att	alla	
elever	ska	lyckas	i	sin	ordinarie	klass.	Genom	att	bygga	in	gene-
rella	anpassningar	i	systemet	och	använda	individuella	anpass-
ningar	försöker	skolan	möta	eleverna	både	akademiskt	och	
socialt.	I	de	fall	det	inte	fungerar	finns	tydliga	riktlinjer	för	hur	
en	tillgång	till	flexenheten	eller	den	särskilda	undervisnings-
gruppen	ska	gå	till.	Det	är	klassläraren	som	har	ansvaret	för	
eleven	oavsett	om	eleven	får	sin	undervisnings	i	klassen	eller	
på	flexenheten.	Detsamma	gäller	elever	placerade	i	den	sär-
skilda	undervisningsgruppen,	i	de	fallen	är	det	hemskolan	som	
har	ansvaret	för	eleven	och	målet	är	hela	tiden	att	arbetet	för	
att	eleven	ska	komma	tillbaka	till	sin	klass.		

De	framgångsfaktorer	som	informanterna	lyfter	är	att	utbild-
ningen	till	pedagogerna	ökat	samsynen	på	eleven	och	ett	mer	
relationellt	perspektiv	framträtt.9	Genom	utbildningen	öppna-
des	något	nytt	upp	pedagogerna	blev	mer	förstående	för	ele-
vens	problematik.	Med	hjälp	av	speciallärarna	och	specialpe-
dagoger	och	utifrån	handledning	håller	skolorna	på	att	utveckla	
lärmiljöerna	i	klassrummen.	För	eleven	har	projektet	inneburit	
att	skolan	erbjuder	en	mer	flexibel	skolgång,	vilket	lett	till	att	
närvaron	för	flera	elever	och	förutsättningarna	för	lärandet	

																																																								
9	I	ett	relationellt	perspektiv	ses	elevens	svårighet	i	relation	till	omgivande	miljö		
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ökat.	Den	förändrade	synen	på	eleverna	och	deras	behov	har	
också	bidragit	till	att	skolorna	idag	arbetar	för	att	förändra	mil-
jön	och	undervisningen	efter	elevens	behov	och	förutsättning-
ar.		

De	utmaningar	som	framkommer	är	tid	och	ekonomi.	Hela	pro-
jektet	genomfördes	utan	extra	resurser	till	skolorna	vilket	har	
varit	tufft.	Vad	gäller	tid	framkommer	att	rektorn	har	ett	stort	
ansvar	för	att	ge	tid	samtal,	planering,	handledning	och	konsul-
tation.	Det	framkommer	också	som	en	utmaning	när	pedago-
gerna	på	flexenheten	används	som	vikarie.		Utöver	detta	ses	
Lgr	11	som	en	utmaning	för	att	skapa	en	likvärdig	utbildning	
för	eleverna.		

	 	



		

72	
	

Diskussion		
I	studien	framträder	den	komplexitet	skolan	har	att	förhålla	sig	
till	genom	sina	dubbla	huvudmän,	staten	och	kommunen.	Ge-
nom	sin	hierakiska	styrning	är	det	staten	som	upprättar	de	
styrdokument	skolan	har	skyldighet	att	arbeta	efter,	häribland	
att	skolan	ska	vara	tillgänglig	för	alla	samt	vilka	kunskapskrav	
eleverna	ska	uppnå.	Staten	har	inrättat	en	kontrollorganisation	
(Skolinspektionen),	som	har	i	uppdrag	att	granska	så	att	kom-
munerna	lever	upp	till	de	statliga	besluten.	Däremot	är	det	inte	
beskrivit	på	vilket	sätt	kommunerna	ska	leva	upp	till	styrdo-
kumenten,	utan	här	finns	ett	friutrymme	för	kommunerna	att	
själva	bestämma.	Enligt	skollagen	är	det	huvudmannen	till-
sammans	med	rektorerna	som	har	det	yttersta	ansvaret	för	att	
elever	får	den	utbildning	de	har	rätt	till.	Utifrån	detta	borde	det	
ligga	i	deras	intresse	att	se	till	att	alla	pedagoger	har	den	kom-
petens	som	krävs	för	att	möta	alla	elever	och	skapa	en	miljö	i	
skolan	där	elever	med	AST	kan	mötas	och	utvecklas	kun-
skapsmässigt	och	socialt.	Varför	beskrivningen	av	att	inte	alla	
rektorer	prioriterat	projektet	var	förvånande.	Då	rektorns	vis-
ionära	ledarskap	och	förhållningssätt	framhålls	som	ytterst	
betydelsefullt	i	ett	utvecklingsarbete	(Higginsson	&	Chatfield,	
2012;	Lynch	&	Irvine,	2009).		

Resultatet	i	studien	visar	att	kompetensutbildning	till	pedago-
gerna	varit	betydelsefullt	i	arbetet	med	att	utveckla	en	tillgäng-
lig	och	inkluderade	utbildning	för	elever	med	AST.	Genom	ut-
bildningen	har	samtalen	om	elevernas	behov	ändrat	karaktär	
och	bidragit	till	en	större	samsyn	mellan	pedagogerna.	Den	har	
också	påverkat	synen	på	skolans	ansvar	för	alla	elevers	rätt	till	
utbildning.	I	föreliggande	studie	lyfts	tydliga	målsättningar	och	
en	klar	struktur	i	organisationen	fram	som	betydelsebärande	
både	vad	gäller	undervisning	och	miljö.	Skolornas	grundpolicy	
att	alla	elever	ska	ingå	i	ett	sammanhang	med	andra,	finner	



		

73	
	

stöd	i	Skolverket	(2013)	som	trycker	på	att	en	bra	skola	utgår	
från	att	alla	elever	är	olika	och	betraktar	olikhet	som	något	po-
sitiv	och	anpassar	skolmiljön	efter	det.		

Att	skolor	ska	arbeta	för	att	alla	elever	ska	kunna	inkluderas	i	
den	ordinarie	klassen	borde	ses	som	en	grund	för	alla	skolor.	
Men	tyvärr	har	detta	kommit	tolkats	med	att	särskilda	under-
visningsgrupper	och	resursskolor	bör	läggas	ner	och	att	alla	
elever	ska	återvända	till	sina	ordinarie	klasser	(Nilholm,	2013).	
Problemet	med	denna	tolkning	är	att	när	skolorna	lagt	ner	
grupperna,	har	inget	annat	tillförts.	I	stället	har	eleverna	förts	
in	i	klassen	många	gånger	med	lite	eller	inget	stöd	alls,	vilket	
fått	negativa	konsekvenser	för	många	av	dessa	elever.	Det	är	
därför	viktigt	att	huvudmän	och	skolor	har	en	beredskap	i	ar-
betet	med	att	minska	eller	helt	ta	bort	särskilda	undervisnings-
grupper.	Huvudmannens	arbete	för	en	inkluderande	skola	
måste	handla	mindre	om	huruvida	det	ska	finnas	särskilda	
undervisningsgrupper	eller	inte	och	mer	om	att	identifiera	och	
undanröja	hinder	för	elever	med	funktionsnedsättning	(Skol-
verket,	2016,	s.	106).	I	arbetet	med	elever	med	AST	behöver	
skolan	ha	en	mer	flexibel	organisation	för	att	kunna	säkerställa	
alla	elevers	rätt	till	utbildning.	Genom	att	bygga	in	generella	
anpassningar	i	systemet	och	göra	individuella	anpassningar,	
klarar	fler	elever	av	att	få	sin	undervisning	i	sin	ordinarie	klass.		

När	skolan	inte	klarar	av	att	möta	elevens	behov	av	stöd	och	
anpassningar,	i	den	sociala	miljön	eller	i	inlärningsmiljön	ökar	
antalet	elever	som	stannar	hemma	från	skolan	visar	autism	och	
Aspergerförbundet	(2016)	undersökning.	När	elever	stannar	
hemma	berövas	deras	rätt	till	utbildning,	men	också	rätten	att	
få	tillgång	till	ett	sammanhang.	En	grundpolicy	att	alla	elever	
ska	undervisas	i	sin	ordinarie	klass	bör	inte	ifrågasättas.	Däre-
mot	behöver	varje	kommun	ha	en	tydlig	plan	för	de	elever	som	
av	olika	skäl	inte	klarar	av	att	vistas	i	sin	klass	hela	dagarna.	I	
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den	studerande	kommunen	har	flexenheter	och	en	särskild	
undervisningsgrupp	bildats.	Det	finns	klarar	riktlinjer	för	när	
en	elev	ska	få	tillgång	till	flexenheten	eller	den	särskilda	under-
visningsgruppen.	Målet	är	alltid	att	eleven	ska	tillbaka	till	sin	
klass	eller	hemskola.	Enligt	skollagen	(2010:800,	kap.	3,	11§)	
kan	skolan	använda	särskilda	undervisningsgrupper	för	elever	
med	stora	behov,	men	det	måste	vara	elevens	bästa	som	avgör	
placeringen	och	kräva	noggranna	avvägningar,	menar	Jordan	
(2008).		

Vad	gäller	förutsättning	för	måluppfyllelse	är	alla	informanter	
rörande	överens	om	att	Lgr	11	är	svår	för	flera	elever	med	AST.	
De	menar	att	den	alltigenom	kommunikativa	läroplanen	gör	att	
många	elever	med	AST	har	svårt	att	kommunicera	sin	kunskap	
på	ett	sådant	sätt	att	det	går	att	bedöma	elevens	förmåga.	
Hedevåg	(www.ur.se,	Hämtad	12	april,	2015)	påpekar	just	det	
att	de	generella	förmågor	som	går	som	en	röd	tråd	genom	hela	
Lgr	11	befinner	sig	inom	det	område	där	elever	med	AST	har	
sin	största	svårigheter.	Är	det	så	att	elever	med	AST	har	sämre	
förutsättningar	än	övriga	elever	att	nå	kunskapskraven	trots	
anpassningar	och	särskilt	stöd	bör	det	ifrågasättas.	Då	det	inte	
finns	några	studier	kring	vilken	påverkansfaktor	Lgr	11	har	på	
elevernas	förutsättningar	till	måluppfyllelse	finns	utrymme	att	
problematisera	det.	Lgr	11	är	en	kommunikativ	läroplan,	vilket	
ställer	till	det	för	denna	elevgrupp	eftersom	de	har	sin	nedsätt-
ning	i	just	det	kommunikativa.	Nu	är	förvisso	inte	elever	med	
AST	någon	homogen	grupp	så	naturligtvis	skiljer	det	sig	mellan	
hur	stora	svårigheter	varje	enskild	elev	får	med	kunskapskra-
ven.	Läroplanen	kräver	att	eleverna	ska	visa	att	de	kan	använda	
faktakunskapen	genom	att	analysera	och	reflektera.	Att	kunna	
analysera	ställer	stora	krav	på	mentaliseringsförmågan,	det	vill	
säga	att	kunna	föreställa	sig	det	man	inte	ser,	och	vara	med-
veten	om	sitt	eget	och	andras	tänkande.	Att	tänka	abstrakt	är	
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svårt	för	flera	av	dessa	elever	eftersom	de	oftast	är	konkreta	
tänkare.		

Eleven	ska	också	kunna	knyta	tidigare	kunskap	till	ny,	vilket	
ställer	stora	krav	på	att	kunna	se	sammanhang	och	hur	saker	
hör	ihop.	Central	koherens	handlar	om	hur	människor	sorterar	
information	från	omvärlden.	En	människa	med	stark	central	
koherens	försöker	samla	ihop	information	till	en	sammanhäng-
ande	(koherent)	helhet.	Medan	en	person	med	en	svag	central	
koherens	analyserar	varje	detalj	för	sig	och	missar	helheten	
(Falkmer,	2009).	Elever	med	AST	har	ofta	en	svag	central	kohe-
rens.		

Utifrån	resonemanget	om	läroplanen	menar	informanterna	att	
skolorna	genom	sin	flexibla	organisation	och	sin	kompetens	
kommit	en	bit	på	väg	för	att	ge	eleverna	de	bästa	förutsättning-
arna	för	att	arbeta	mot	kunskapskraven.	Det	framkommer	vi-
dare	att	det	finns	elever	med	AST	som	lyckas	nå	kunskapskra-
ven	med	hjälp	av	extra	anpassningar,	alternativa	bedömnings-
sätt	och	användning	av	undantagsbestämmelsen.	Men	det	finns	
också	elever	där	pedagogerna	inte	lyckas	få	dem	att	kommuni-
cera	sin	kunskap	på	ett	sådant	sätt	att	de	kan	klarar	kunskaps-
kraven	i	Lgr	11,	vilket	oroar	informanterna.		

Studiens	begränsningar,	svagheter	
Alla	informanter	i	studien	har	ett	särskilt	intresse	för	elevgrup-
pen	och	en	speciell	roll	i	projektet,	vilket	kan	påverka	att	resul-
tatet	som	framkommer	är	positivt.	Eftersom	inga	observation-
er,	samtal	med	klasslärare,	vårdnadshavare	eller	elever	genom-
förts	får	studien	en	ganska	ensidig	bild.	Att	urvalet	av	infor-
manter	skedde	genom	hjälp	av	andra	kan	också	ses	som	en	
svaghet.	För	att	stärka	studien	borde	den	kompletterats	med	
enkäter	till	klasslärare,	AST	elever	och	deras	föräldrar	för	att	ge	
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ett	mera	tillförlitligt	resultat	om	tillgängligheten	i	praktiken	har	
ökat	för	elevgruppen.		

Hur	relaterar	resultaten	till	andra	
studier?	
Studien	relaterar	till	det	skolutvecklingsprojekt	som	genom-
fördes	på	Nya	Zeeland	2009	(Higginson	&	Chatfield,	2012).		
Bakgrunden	till	projektet	var	att	fler	och	fler	barn	inom	AST	
inkluderades	i	grundskolorna	framgick	att	skolan	behövde	mer	
kompetens	om	funktionsnedsättningen.	Målet	med	projektet	
var	att	förbättra	lärarnas	kunskap	om	AST	för	att	bättre	kunna	
möta	elevens	behov	i	klassrummet	och	på	så	sätt	minska	beho-
vet	av	att	hänvisa	eleverna	till	specialskolor.	Resultaten	visar	
på	att	lärarnas	förmåga	att	möta	elevernas	behov	ökade	efter	
kompetensutvecklingen,	men	att	samarbete	var	viktigt	i	arbetet	
och	rektorns	roll	framkom.	Studien	finner	även	stöd	i	(Humph-
rey	&	Symes,	2012)	idéer	om	flexibel	organisation,	samt	hos	
Jordan	(2008)	som	ser	tillgång	till	resursbaser	som	en	viktig	
faktor.	I	resursbasen	får	eleverna	stöd	av	personal	med	kompe-
tens	och	en	"fristad"	där	de	har	möjlighet	att	återhämta	sig	när	
det	behövs.		

Studien	relaterar	även	till	Tetler	(2015)	som	menar	att	för	att	
skapa	inkluderande	skolor,	krävs	ett	systemiskt	samordnat	
utvecklingsarbete	på	flera	nivåer	–	över	längre	tid.	Vilket	inne-
bär	att	alla	skolans	aktörer	äger	en	gemensam	bild,	de	lokala	
politikerna,	förvaltningschefer	och	utvecklings	strateger,	sko-
lans	elevhälsoteam,	skolledare	och	lärare,	elever	och	deras	för-
äldrar.	I	studien	framkommer	att	det	krävs	ett	gemensamt	för-
hållningssätt	på	olika	nivåer	för	att	lyckas	med	skolutveckling.	
För	att	lyckas	krävs	även	en	ansvarig	för	utvecklingen.	Nilholm,	
(2015)	hävdar	att	faktorer	som	bidrar	till	att	skapa	en	inklude-
rande	skola	är:	att	ge	lärare	stöd,	tid	och	utbildning	vilket	är	
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förvaltningschefen	eller	skolledarens	roll	att	skapa,	enligt	för-
fattaren.		

Fortsatt	forskning	
Fortsatta	studier	om	hur	andra	kommuner	arbetar	för	en	mer	
tillgänglig	skola	för	elever	med	AST	bör	genomföras,	för	att	på	
så	sätt	kunna	urskilja	generella	framgångsfaktorer	som	kan	
appliceras	på	flera	skolor.	Även	studier	om	Lgr	11	i	förhållande	
till	funktionsnedsättningen	skulle	vara	av	vikt.	Har	Lgr	11	nå-
gon	påverkan	på	att	elever	med	AST	har	lägre	måluppfyllelse	
än	elever	utan	funktionsnedsättningen?	Det	hade	också	varit	
intressant	att	följa	upp	den	nuvarande	studien	och	komplettera	
den	med	enkäter	och	intervjuer	till	elever,	föräldrar	och	klass-
lärare.		

Avslutande	kommentarer	
Utifrån	föreliggande	studie	kan	slutsatsen	dras	att	kommunens	
skolutvecklingsprojekt	ökat	samsynen	på	eleven	och	ett	mer	
relationellt	perspektiv	framträtt.	Den	förändrade	synen	på	ele-
verna	och	deras	behov	har	bidragit	till	att	skolorna	idag	arbetar	
för	att	förändra	miljön	och	undervisningen	efter	elevens	behov	
och	förutsättningar.	Skolan	har	skapat	flexibla	organisationer	
som	utgår	från	att	alla	elever	är	olika,	med	grundpolicyn	att	alla	
elever	mår	bra	i	samhandlande	med	andra	elever.	För	att	en	
skolutveckling	ska	bli	kommuntäckande	behöver	alla	delar	i	
systemet	ha	gemensamma	mål	och	riktlinjer.	I	den	studerande	
kommunen	har	projektledare	och	projektpedagoger	haft	den	
övergripande	planeringen	för	skolornas	utveckling.	Genom	en	
gemensam	kunskapsbas	hos	alla	i	kommunen,	från	rektorer	till	
lärare	har	processen	drivits	framåt	mot	det	gemensamma	må-
let	-	en	tillgänglig	utbildning	för	elever	med	AST.	Studien	avslu-
tas	med	ett	citat	från	en	av	informanterna:	”Man	måste	våga	
göra	annorlunda	för	att	lyckas”.		



		

78	
	

	

	 	



		

79	
	

Referenser		
Ahlberg,	 A.	 (2007).	 Specialpedagogik	 –	 ett	 kunskapsområde	 i	
utveckling.	 Vetenskapsrådet	 (Red.)	Reflektioner	 kring	 speci-
alpedagogik.	 –	 sex	 professorer	 om	 forskningsområdet	 och	
forskningsfronterna.	Vetenskapsrådets	rapportserie	5:2007.	

	
Ainscow,	 M.,	 Booth,	 T.	 &	 Dyson,	 A.	 (2006).	 Improving	 school,	
Developing	Inclusion.	Routledge.	Taylor	and	Francis	group.	

	
Aldridge.	F,	Costley.D,	Clark.	T.,	Keane.	E.	(2012).	Students	with	
autism	 in	 regular	 classes:	 a	 long-term	 follow-up	 study	 of	 a	
Satellite	class	transition	model.	International	Journal	of	Inclu-
sive	Education.	16	(10),	pp.	1001-1017.	

	
Alexandersson,	 U.	 (2014).	 Stödjande	 strukturer	 -	 En	 fallstudie	
Om	hur	skolan	möter	elever	inom	autism.	Institutionen	för	pe-
dagogik	och	specialpedagogik.	Göteborgs	universitet.		

	
Autism-	 och	Aspergerförbundet	 (2016).	Medlemsundersökning	
om	skolgången.	Rapport	2016-03-17	

	
Baron-Cohen,	S.	(2008).	Autism	and	Asperger	Syndrom.	Oxford:	
Oxford	University	Press.	

	
Brown,	J.	&	McIntosh,	K.	(2012).	Training,	Inclusion,	and	Behav-
ior:	Effect	on	Student	Teacher	and	Student	SEA	Relationships	
for	Students	with	Autism	Spectrum	Disorders.	Exceptionality	
Education	International.	22	(2),	pp.	77–88.		

	
Bronfenbrenner.	U.	(1979).	The	ecology	of	human	development,	
experiments	by	nature	and	design.	Harvard:	Harvard	Universi-
ty	Press.	

	
Constable,	 S.,	 Grossi,	 B.,	Moniz,	 A.	 &	 Ryan,	 L.	 (2013).	Meeting	
the	Common	Core	 State	 Standards	 for	 student	with	Autism.	
Teaching	Execptional	Children.	45	(3).		

Efstratopolou,	M.	A.	(2014).	Working	with	Challenging	Children:	
From	Theory	 to	Practice	 in	Primary	Education.	Nova	Science	
Publishers,	Inc.			



		

80	
	

	
Falkmer.	 M.	 (2009).	 Inkluderande	 strategier	 för	 elever	 med	
Aspergers	 syndrom	 och	 andra	 autismspektrumtillstånd	 i	
grundskolan.	Skolan	och	Aspergers	syndrom:	Erfarenhet	från	
skolpersonal	och	forskare.	

	
Falkmer.	M.	(2013).	From	Eye	to	Us:	Prerequisites	for	and	lev-
els	of	participation	in	Mainstream	school	of	persons	with	Au-
tism	 Spectrum	 Conditions.	 ((Doctoral	 thesis,	 Jonkoping	
School	of	Education	and	Communication,	Dissertation	No.	17.	

	
Fleury.	V.P,	Thompsson.	 J.L,	Wong.	C	 (2015).	Learning	How	to	
Be	a	Student:	An	Overview	of	Instructional	Practices	Target-
ing	 SchoolReadiness	 Skills	 for	 Preschoolers	 With	 Autism	
Spectrum	Disorder.	Behaviour	Modification.	39	(1)	pp.	69-97.		

	
Gardler,	 U.	 (2011).	 En	 skola	 för	 alla	 gäller	 det	 alla?	 Statliga	
styrdokuments	betydelse	 i	 skolan	verksamhet.	Linnéaeus	Uni-
versity	Dissertations	Nr	51.		

	
Göransson,	K.,	Lindquist,	G.,	Klang,	N.,	Magnusson,	G.	&	Nilholm,	
C.	(2015).	Speciella	yrken?	Specialpedagogers	och	speciallära-
res	arbete	och	utbildning:	En	enkätstudie.	Karlstad:	Karlstads	
universitet.	Institutionen	för	pedagogiska	studier.	

	
Göransson,	K	&	Nilholm,	C.	(2013).	Inkluderande	undervisning-	
vad	 kan	 man	 lära	 sig	 av	 forskningen.	 	 Specialpedagogiska	
skolmyndigheten.	

	
Hedevåg,	 K.	 (2015).	 De	 saknade	 eleverna.	
http://urskola.se/Produkter/188194-UR-Samtiden-
Elevhalsa-De-saknade-eleverna.	Hämtad		

	
Higginson,	R.	&	Chatfield,	M.	(2012).		Together	We	Can	Do	It:	A	
Professional	 Development	 Project	 for	 Regular	 Teachers’	 of	
Children	with	Autism	Spectrum	Disorder.	Kairaranga,	13(2),	
pp.	29-40		

Hjörne,	E.	Evaldsson,	A-C.	(2012).	Att	normalisera	de	margina-
liserade.	 Om	 motstånd	 och	 kategoriseringsarbete	 i	 special-
pedagogisk	praktik	 i	Sverige.	Utbildning	&	Demokrati.	21(3),	
pp.	512	



		

81	
	

Humphrey,	N.	&	Symes,	W.	(2011).	School	factors	that	facilitate	
or	hinder	the	ability	of	teaching	assistants	to	effectively	sup-
port	pupils	with	autism	spectrum	disorders	(ASDs)	in	main-
stream	secondary	schools.	Journal	of	Research	in	Special	Edu-
cational	Needs	.11	(3)	pp.153–161.	

	
Jordan.	R.	(2008).	Autistic	spectrum	disorders:	a	challenge	and	
a	model	 for	 inclusion	 in	 education.	British	 journal	 of	 special	
education	35,	(1).				

	
Lakartidningen.se	 (2014-09).	Autismspektrumsyndrom	ersätter	
Aspergers	syndrom	och	autism.	Bejerot,	S.	&	Nordin,	V.	(2014,	
23,	 september).	 Hämtad	 18	 maj,	 2016	 från	
http://www.lakartidningen.se		

	
Lilley,	Rozanna	(2014)	Trading	Places:	Autism	inclusion	Disor-
der	and	school	change.	International	Journal	of	Inclusive	Edu-
cation-19	(4),	pp.	379-396	

	
Lindsay,	S.,	Proulx,	M.,	Thomson,	N.	&	Scott,	H.	 (2013).	Educa-
tors’	Challenges	of	Including	Children	with	Autism	Spectrum	
Disorder	 in	Mainstream	Classrooms.	 International	 journal	of	
Disability,	Development	and	Education.	Vol	60.	No	4	347362.		

	
Linton,	A-C.	(2016).	To	include	or	not	to	include	Teachers’	social	
representations	 of	 inclusion	 of	 students	 with	 Asperger	 syn-
drome.	Linkoping	University.	 Studies	 from	the	Swedish	 Insti-
tute	for	Disability	Research	No.75		

	
Lynch,	S.	L.	&	Irvine,	A.N.	(2009).	Inclusive	education	and	best	
practice	for	children	with	autism	spectrum	disorder:	an	inte-
grated	approach.	International	Journal	of	Inclusive	Education,	
13	(8),	pp.	845-859.	

	
Manger,	T.,	Lillejord,	S.,	Nordahl,	T.	&	Helland,	T.	(2013).		Livet	i	
skolen	1.	Vigmostad	&	Björke	AS.	Bergen	

McCollow,	M.,	Davis,	C.	A.	&	Copland,	M.	 (2013).	Creating	Suc-
cess	for	Students	with	Autism	Spectrum	Disorders	and	Their	
Teachers.	 Journal	 of	 Cases	 in	 Educational	 Leadership	 16(1)	
65–72.		

	



		

82	
	

Nilholm,	C.	(2015).	Inkludering	-	Vad	kan	man	lära	sig	av	forsk-
ning?	Forskning	i	korthet	nr	1,	2015.	

	
Nilholm.	 C.	 (2016).	 	 Teori	 i	 examensarbete-	 en	 vägledning	 för	
lärarstudenter.	Studentlitteratur.	Lund.	

	
Nilsson,	 I.	 (2014).	En	 inkluderande	 skola.	 Autismforum	 Stock-
holms	läns	landsting.	

	
Oljemark,	K.	&	Törnell,	R.	(2014).	En	lärande	organisation	Per-
spektiv	på	systemisk	och	styrkebaserad	skolutveckling.	Om	lus-
ten	att	lära.	Vulkan.se.	Alingsås	kommun.	

	
Persson,	B.	&	Persson,	E.	(2012).	Inkludering	och	måluppfyllelse:	
att	nå	framgång	med	alla	elever.	Liber.	Stockholm.		

	
Reed,	P.,	Osborne,	L.	A.	&	Waddington,	E.	M.	(2011).	A	compara-
tive	 study	 of	 the	 impact	 of	 mainstream	 and	 special	 school	
placement	 on	 the	 behavior	 of	 children	with	Autism	Spectrum	
Disorders.	Department	of	Psychology,	Swansea	University.		

	
Repstad.	 P.	 (1999).	 Närhet	 och	 distans.	 Kvalitativa	 metoder	 I	
samhällsvetenskap.	Studentlitteratur.	Lund.	

	
Seach,	D.	(2010).	Children	with	autism	and	Asperger´s	syndrome.	
Supporting	inclusive	Practice	(2nd	Edition).	

	
Senge,	P.	 (2012).	Schools	 that	 learn.	 London:	Nicholas	Brealey	
Publishing.	

	
Socialstyrelsen	&	Skolverket.	(2016).	Vägledning	för	elevhälsan.	
Stockholm:	Skolverket	

Skolinspektionen.	(2012).	Inte	enligt	mallen.	Om	skolsituationen	
för	 elever	 med	 diagnos	 inom	 autismspektrumtillstånd.	 Kvali-
tetsgranskning	Rapport	2012:11		

	
Skolverket.		(2014).	Stödinsatser	i	utbildningen	–	om	ledning	och	
stimulans,	 extra	 anpassningar	 och	 särskilt	 stöd.	 Stockholm:	
Skolverket.	



		

83	
	

	
Skollag	(2010:800).	Svensk	författningssamling	2010:800.	
	
Skolverket	(2009).	Skolan	och	Aspergers	syndrom,	Erfarenheter	
från	 skolpersonal	 och	 forskare.	 Rapport:	 334.	 Stockholm:	
Skolverket	

	
Skolverket	(2016).	Tillgängliga	lärmiljöer.	Stockholm:	Skolver-
ket.		

	
Strand,	A-S.	(2013).	Skolk	ur	elevernas	och	skolans	perspektiv	En	
intervju-	 och	 dokumentstudie.	 	 (Doktorsavhandling,	 Högsko-
lan	i	Jönköping,	Hälsohögskolan).		

	
Svanelid,	 G.	 (2011,	 8	 november).	 Lägg	 krutet	 på	 The	 Big	 5.	
http://pedagogiskamagasinet.se/lagg-krutet-pa-the-big-5/.	
Hämtat	Pedagogiska	magasinet.se		

	
Svenska	 Unescorådet	 (2/2006).	 Salamancadeklarationen	 och	
Salamanca	+10.	Hämtad	från	http://u4614432.fsdata.se/wp-
content/uploads/2013/09/Salamancadeklarationen-och-
Salamanca-+-10-ers%C3%A4tter-1-2001.pdf		

	
Tetler,	S.	(2010).	Et	inkluderende	blik	på	laereprocesser	i	klasse-
rummet.	 Vetenskaplig	 artikelsamling	 om	 specialpedagogik	
från	 Specialpedagogiska	 skolmyndighetens	 konferens	 för	
Lika	värde	2010.	FoU	nr	1/2011.	s.	33-47	

	
Tetler.	 S.	 (2015).	 	 Från	 idé	 till	 praxis	 Vägar	 till	 inkluderande	
lärmiljöer	 i	 tolv	 svenska	 kommuner.	 	 IFOS	 rapportserie	
2015:2.	Stockholm.	

	
Thomsson.	H.	(2010).	Reflexiva	intervjuer.	Lund:	Studentlittera-
tur.		

Thörnsén,	M.	(2010).	Rektor,	elevhälsan	och	elevers	lärande	och	
utveckling.	Stockholm:	Skolverket.	

	
Wibeck.	V.	(2010).	Fokusgrupper.	Lund:	Studentlitteratur.		
	



		

84	
	

Witmer,	 S.	E	&	Ferreri,	 S.	 J.	 (2014).	 	Alignment	of	 Instruction,	
Expectations,	 and	 Accountability	 Testing	 for	 Students	 with	
Autism	Spectrum	Disorder.	Focus	on	Autism	and	Other	Deve-
lopmental	Disabilities.	29(3)	131–144.	

	
Öqvist,	O.	(2008).	Systemteori	i	praktiken:	konsten	att	lösa	pro-
blem	och	nå	resultat.	Stockholm:	Gothia.		

	
Öqvist,	 O.	 (2013).	 Den	 seende	 läraren.	 Vänersborg:	 Didaktik-
centrum	AB.		

	
Öqvist,	O.	(2014).	Att	se	skogen	och	träden.	Vänersborg:	Didak-
tikcentrum	AB.		

	
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsne
dsattningar/Neurospykiatriska-funktionsnedsattningar/Vad-
ar-Aspergers-syndrom/	Hämtad	10	mars,	2017	

	 	



		

85	
	

		 	 	 Bilaga	I	

Presentation	inför	intervjun	

Hej!	Mitt	namn	är	Liselott	Carlsson	och	jag	läser	masterutbild-
ning	i	utbildningsvetenskap	på	Kristianstad	Högskola.	Jag	arbe-
tar	som	speciallärare/	specialpedagog	på	en	1-6	skola	i	Blek-
inge	län	och	har	under	flera	års	tid	kommit	i	kontakt	med	ele-
ver	med	AST	både	genom	direkt	undervisning	av	eleverna	samt	
genom	handledning	till	klasslärare	och	elevassistenter.	I	kon-
takten	med	elever	och	personal	har	jag	blivit	medveten	om	de	
svårigheter	som	vi	ute	på	skolorna	har	för	att	ordna	en	bra	
skolgång	för	denna	elevgrupp.	Både	skolinspektionen	som	
2012	kom	ut	med	en	skrift	kring	elever	med	AST	i	grundskolan	
och	Autism	och	Aspergerförbundet	som	under	våren,	2013	ge-
nomförde	en	undersökning	(där	föräldrar	svarade)	visar	på	
samma	sak.		

	

Hösten	2014	påbörjade	jag	min	masterutbildning	och	har	nu	
kommit	fram	till	min	examensuppgift	att	skriva	en	uppsats.	
Syftet	med	uppsatsen	är	att	belysa	de	framgångsfaktorer	och	
utmaningar	skolan	står	inför	när	de	organiserar	skolgången	för	
elever	med	autism	och	autismliknande	tillstånd.	Min	övergri-
pande	frågeställning	är	hur	man	målinriktat	arbetar	med	elev-
gruppen.	För	att	finna	intressenter	att	intervjua	sökte	jag	på	
fann	jag	ert	projekt	som	mycket	intressant.		
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Jag	sätter	stort	värde	på	att	ni	tar	er	tid	att	bli	intervjuade.	Min	
handledare	ville	att	jag	skulle	intervjua	er	en	och	en,	men	då	jag	
förstod	att	ni	gärna	ville	bli	intervjuade	tillsammans	blir	inter-
vjutiden	förmodligen	lite	längre	än	beräknad	intervjutid	som	är	
1-1,5	timmar.	För	att	underlätta	bearbetningen	av	intervjusva-
ren	vore	det	önskvärt	att	jag	tillåts	spela	in	era	svar.	När	bear-
betningen	är	klar	kommer	era	svar	att	raderas.	Intervjun	kom-
mer	att	delas	in	i	två	delar	dels	bakgrund	och	upplägg	av	pro-
jektet	och	den	andra	delen	på	organisation,	anpassningar,	
måluppfyllelse,	framgångsfaktorer,	svårigheter	m.m.		Ni	kom-
mer	att	få	ta	del	av	frågorna	i	förväg,	jag	sänder	över	dem	fre-
dagen	den	11/3.	Ni	kommer	också	att	få	tillgång	till	hur	era	
svar	redovisats	och	om	intresse	finns	även	uppsatsen	när	den	
är	klar.		

	

Har	ni	några	frågor	kontakta	mig	gärna	på	min	mail:	XXXX	

	

Min	handledare	är:	

Daniel	Östlund	

Universitetslektor	i	pedagogik	med	inriktning	specialpedagogik		

Högskolan	Kristianstad		

Tack	för	er	medverkan!	Mvh	Liselott	 	
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Bilaga	II	

Presentationsbrev	till	pedagoger	inom	grundskolan	som	
arbetar	med	elever	med	AST	

	

Hej!	Mitt	namn	är	Liselott	Carlsson	och	jag	läser	master	i	ut-
bildningsvetenskap	på	Kristianstad	Högskola.	Jag	arbetar	som	
speciallärare/	specialpedagog	på	en	1-6	skola	i	XXX	i	XXX	län	
och	har	under	flera	års	tid	kommit	i	kontakt	med	elever	med	
AST	både	genom	direkt	undervisning	av	eleverna	samt	genom	
handledning	till	klasslärare	och	elevassistenter.	I	kontakten	
med	elever	och	personal	har	jag	blivit	medveten	om	de	svårig-
heter	som	vi	ute	på	skolorna	har	för	att	ordna	en	bra	skolgång	
för	denna	elevgrupp	och	därav	mitt	intresse	för	elevgruppen.	
Hösten	2014	påbörjade	jag	min	utbildning	och	har	nu	kommit	
fram	till	min	masteruppsats.	Syftet	med	uppsatsen	är	att	belysa	
de	framgångsfaktorer	och	utmaningar	skolorna	står	inför	när	
de	organiserar	skolgången	för	elever	med	autism	och	autism-
liknande	tillstånd.	Min	övergripande	frågeställning	är	hur	man	
målinriktat	arbetar	med	elevgruppen.		

När	jag	läste	om	att	ert	projekt	för	elevgruppen	blev	jag	intres-
serad	och	den	i	mars	var	jag	och	intervjuade	XXX,	XXX	och	XXX	
som	ingång	på	min	uppsats.	För	att	gå	vidare	med	uppsatsen	
skulle	jag	nu	vilja	komma	i	kontakt	med	er	som	arbetar	direkt	
med	eleverna	för	att	komma	närmare	projektet	och	få	ett	vi-
dare	perspektiv.	Jag	är	väldigt	tacksam	för	att	ni	tar	er	tid	och	
låter	mig	intervjua	er.	Intervjuerna	är	halvstrukturerade	med	
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öppna	frågor	och	kommer	att	fungera	mer	som	ett	samtal	med	
fylliga	svar,	eftersom	jag	är	intresserad	av	era	berättelser.	In-
tervjun	beräknas	ta	ca	45	min	till	1	h	i	anspråk	och	för	att	un-
derlätta	bearbetningen	av	intervjusvaren	vore	det	önskvärt	att	
jag	tillåts	spela	in	intervjun.	Alla	svar	kommer	att	behandlas	
anonymt	och	raderas	efter	bearbetningen.	Ni	kommer	att	få	
tillgång	till	uppsatsen	när	den	är	klar	i	höst.		

Tack	på	förhand	för	er	medverkan!	Mvh	Liselott	

Har	ni	några	frågor	kontakta	mig	gärna	på	mail:	XXXX
	 	

Min	handledare	är:	

Daniel	Östlund	Universitetslektor	i	pedagogik	med	inriktning	
specialpedagogik		

	 	



		

89	
	

	 	 	 	 Bilaga	III	

	

	

Intervjuguide	till	projektledare	och	projektpedagoger		

1. Vilka	är	delaktiga	i	projektet	och	vad	är	deras	olika	
roller?		

2. Beskriv	bakgrunden	till	projektet?	

3. Hur	är	skolgången	organiserad	för	eleverna?	

Inkludering,	särskild	undervisningsgrupp,	deltidsinkludering,	
enskild	undervisning	m.m		

4. Vilken	utbildning/erfarenhet/	handledning	har/får	
de	som	arbetar	med	eleverna?	Klasslärare,	ämneslä-
rare,	assistent	m.m	

5.	Vad	påverkar	hur	man	väljer	att	organisera	skolgången?	
Är	det	skillnad	mellan	yngre	och	äldre	elever.		

					6.	På	vilket	sätt	är	arbetet	med	eleverna	inriktat	mot	
måluppfyllelse?	

Följer	eleverna	den	ordinarie	läroplanen,	med	alla	ämnen	eller	
finns	det	utvalda	ämnen?	

						7.	Hur	ser	måluppfyllelsen	ut	för	eleverna?	

Har	måluppfyllelsen	förändrats	sedan	projektets	början?		
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Hur	stor	procent	av	eleverna	kommer	in	på	gymnasiet?	

					8.	Vilka	anpassningar	och	stödinsatser	används	i	under-
visningen?		

					9.	Har	ni	sett	någon	förändring	av	trivsel	hos	eleverna	
sedan	projektet	påbörjades?	

			10.	Har	delaktigheten	och	trivseln	ökat	för	eleverna	se-
dan	projektets	början?		

		11.	Kan	man	se	några	generella	vinster	för	eleverna	ge-
nom	projektet?	

		12.	Har	det	framkommit	svårigheter	under	projektets	
gång?	

		13.	Vad	är	de	största	vinsterna	med	projektet?	

			14.	Vilka	reaktioner	har	ni	mött	från	elever,	föräldrar,	
lärare	och	rektorer	under	projektets	gång?	

	

Mvh	Liselott	Carlsson		
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	 	 	 	 Bilaga	IV	

	

Intervjuguide	till	specialpedagoger,	speciallärare,	lärare	
och	rektor	

Bakgrundsfrågor	

• Vilken	befattning	har	du?	Hur	länge	har	du	arbetat	med	
elever	med	AST	

• Vilken	årskurs	arbetar	du	med	

• Av	vilken	anledning	valde	du	att	arbeta	med	just	denna	
elevgrupp?	

	

Organisation	

• Hur	är	skolgången	organiserad	för	eleverna	med	AST	på	
denna	skola?	

• Vilka	faktorer	utgår	ni	från	när	ni	ska	organisera	skol-
gången	för	eleverna?	

Följdfråga:	finns	det	faktorer	som	ni	tar	hänsyn	till	vid	organise-
ringen	som	ex.	gruppstorlek,	elevbehov	m.m.		

• Hur	ser	personaltätheten	ut	kring	eleverna	(klasslärare,	
elevassistent,	specialpedagog/lärare,	m.m.?)	
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Läroplan	

• Följer	alla	elever	den	ordinarie	läroplanen,	med	alla	
ämnen	eller	finns	det	utvalda	ämnen?	På	vilka	grunder	
bestäms	förändringar	

• Hur	ser	måluppfyllelsen	ut	för	era	elever?	

• Ser	ni	någon	förändring	sedan	ni	började	med	projektet?	

• Vad	anser	ni	om	Lgr	11	och	betygskriterierna	för	denna	
elevgrupp	

• Kan	du	beskriva	vad	du	anser	hade	underlättat	målupp-
fyllelsen	och	lärandet	för	dina	elever?	

• Använder	ni	undantagsbestämmelsen	vid	betygssätt-
ning?	följdfråga:	och	i	så	fall	på	vilket	sätt?	

Undervisning	

• Hur	planeras	elevens	undervisning	och	med	vilka?		

• Vilka	anpassningar	och	stödinsatser	använder	ni	er	av?	
(anpassningar,	alternativa	verktyg,	en	till	en,	liten	
grupp)	

• Finns	det	en	balans	mellan	omvårdnad	och	kunskapsin-
hämtning	för	elevgruppen	anser	du?	

	

Särskilt	stöd	

• Ges	särskilt	stöd	till	eleverna?	Följdfråga:	Och	i	så	fall	i	
vilken	omfattning	och	hur?	
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• Har	eleverna	åtgärdsprogram?	genomförs	pedagogiska	
utredningar	på	eleverna?	

• Anser	du	att	eleverna	får	det	stöd	de	behöver	i	skolan?	
Följdfråga:	Om	inte	hur	skulle	du	vilja	ha	det?	

	

Trivsel	och	trygghet	

• Beskriv	din	upplevelse/bedömning	av	elevernas	trivsel	i	
skolan?	Har	den	förändrats	sedan	projektets	början?	

• Vilken	uppfattning	har	du	om	elevernas	närvaro	i	sko-
lan?	Följdfråga:	Har	den	förändrats	sedan	ni	började	med	
projektet?	

	

Övrigt	

• Har	organiseringen	av	elevgruppen	förändrats	i	och	
med	projektet?	

• Vilka	för	-	nackdelar	ser	du	med	ert	sätt	att	organisera	
skolgången	för	elevgruppen?		

• Kan	du	urskilja	några	framgångsfaktorer	på	din	skola	
som	leder	till	högre	måluppfyllelse?	

• Finns	det	faktorer	med	projektet	som	kommit	fram	po-
sitiva	eller	negativa?	

• Finns	det	något	mer	du	vill	tillägga?	
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