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1. Inledning
Den svenska grundskolan är en omfattande organisation full av mellanmänskliga möten.
För att en sådan organisation ska kunna fungera och verka som en ordnad helhet krävs
god systematik på alla nivåer. Detta ställer stora krav på inte bara verksamheten i sig utan
även på alla individer som ryms inom denna. För barn med autismdiagnos kan skolans
krav bli övermäktiga om inte rätt stöd och anpassning sätts in. Skolan har ett ansvar att
utifrån behoven som finns utforma en lärmiljö där varje elev får möjlighet att lyckas.
Rättigheten till stöd och likvärdig utbildning regleras i rådande skollag (SFS 2010:800),
vilken fastslår att det är skolans ansvar att så långt det är möjligt utforma en undervisning
som inte begränsar eleven utifrån dess funktionsnedsättning utan istället möter eleven
efter dess behov. En välanpassad miljö kan kompensera för individuella begränsningar
eller svårigheter.
En persons funktionstillstånd och funktionshinder bör ses som en dynamisk
interaktion mellan hälsobetingelser (sjukdomar, störningar, skador, trauma
etc.) och kontextuella faktorer. […] Den grundläggande idén när det gäller
omgivningsfaktorer är att dessa kan ha en underlättande eller hindrande
inverkan i form av olika inslag i den fysiska, sociala och attitydmässiga
omgivningen (Socialstyrelsen, 2001, s. 13).

Även om ett barn med autism har, utifrån de diagnosspecifika kriterierna, svårigheter
inom vissa områden kan dessa ej betraktas som statiska utan påverkansbara av den
kontext som barnet vistas i. Föreliggande studie vilar på ett relationellt perspektiv och
utgår ifrån att hinder i lärande uppstår då miljön inte möter individens behov. Autism är
en dold funktionsnedsättning, vilket medför att vissa inte betraktar den som likvärdig en
synlig sådan.
För specialpedagogen, som utifrån examensordningen (SFS 2007:638), skall kunna
identifiera, analysera samt undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön är kunskapen om
autism en förutsättning, vilken man på nationell nivå belyser inte minst genom det av
regeringen nyligen beslutade förslaget (Utbildningsdepartementet, 2017) att utöka
specialpedagogens kompetens inom neuropsykiatriska svårigheter i examensordningen.
Innan en sådan omfattande förändring träder i kraft kan det dock vara av intresse att
undersöka vilken kompetens specialpedagogen idag besitter. Vidare visar forskning att
läraren i klassrummet är den viktigaste faktorn vad gäller ett framgångsrikt lärande
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(Hattie, 2012) och det är då intressant att se hur lärare stöttar elever med autismdiagnos,
vilket stöd läraren får av specialpedagogen och inte minst vilken kompetens läraren själv
upplever sig ha kring autism.

1.1.

Syfte och frågeställning

Syftet med föreliggande studie är att utifrån lärares perspektiv bidra med kunskap rörande
vilket stöd elever med autismdiagnos ges i skolan samt hur lärare bedömer sin egen
kompetens gällande autism. Vidare syftar studien till att belysa specialpedagogers
uppfattning kring hur stödet till elever med autismdiagnos ska utformas.
1.1.1.

Forskningsfrågor



Vilken form av stöd anser lärare att elever med autismdiagnos får i skolan?



Vilket stöd anser lärare att de får av specialpedagogen rörande elever med
autismdiagnos?



Hur bedömer lärare sin egen kompetens inom autism?



Hur anser specialpedagoger att skolan ska organiseras för elever med
autismdiagnos?

1.2.

Disposition

Föreliggande studie inleds med en beskrivning av studiens ämnesområde och relevans för
oss som inom kort erhåller specialpedagogisk examina. Under kapitel 2 förklaras
diagnosen autism djupgående och hur skolan kan möta barn med autism. Tidigare
forskning rörande elever med autismdiagnos inom grundskolan presenteras i kapitel 3
och under kapitel 4 beskrivs studiens teoretiska ramverk vilket utgörs av Bronfenbrenners
utvecklingsekologiska modell och ett relationellt perspektiv. Kapitel 5 utgörs av
metodavsnittet där föreliggande studies metoder, enkät och fokusgruppintervju,
presenters närmare. Här beskrivs också datainsamlingens genomförande och bearbetning
samt studiens etiska överväganden. Efterföljande kapitel 6 redogör för studiens resultat
och analys. Kapitlet avslutas med studiens slutsatser vilka redogörs utifrån
forskningsfrågorna. Under det avslutande kapitlet, kapitel 7, förs inledningsvis en
diskussion kring valda metoder följt av en diskussion av studiens resultat med koppling
till tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras den specialpedagogiska relevansen och
förslag till fortsatt forskning ges.
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2. Bakgrund
I följande kapitel presenteras en grundlig bakgrund till diagnosen autism och de rådande
kriterierna för diagnosen preciseras. Vidare lyfts hur funktionsnedsättningen kan påverka
eleven i skolan.

2.1.

Diagnosens bakgrund

Ur ett historiskt perspektiv har sannolikt autism funnits långt innan diagnosen
uppmärksammades och blev benämnd vid namn. År 1943 publicerades en artikel av en i
USA verksam barnpsykiater vid namn Leo Kanner. Han blev den förste att teoretiskt
försöka beskriva det han kallade för autistiska störningar av förmågan till känslomässig
kontakt. De kriterier Kanner valde ut som centrala var just begränsad känslomässig
kontakt, upprepande av självvalda, repetitiva mönster och rutiner. Avvikelser i tal och
försenad talutveckling tillhör också centrala aspekter av diagnosen och Kanner använde
begreppet autism, för att beskriva att det dels var svårt att nå fram till barnet dels att barnet
hade svårt att nå ut till världen omkring (Wing, 2012).
Oberoende av Kanner publicerade barnläkare Hans Asperger från Österrike sin första
artikel 1944 där han beskriver autistisk personlighetsstörning utifrån kännetecken som
naivitet, svårigheter i det sociala samspelet, monotont tal, vältalighet, bristande motorisk
koordinationsförmåga samt specialintressen. Kanner betonade att autism antingen var
medfött eller visade sig före barnet blivit tre år, det som senare kom att benämnas som
infantil eller klassisk autism. Aspergers teori däremot framhäver att det är först närmare
skolåldern som symtomen blir tydliga.
Psykiatrikern Lorna Wing undersökte under 1970-talet sambandet mellan autism och
inlärningssvårigheter. Slutsatsen utföll till att autism består av ett brett symtomspektrum
där både Kanner och Asperger syndrom finns representerade samt att autism kan
förekomma med eller utan intellektuella funktionsnedsättningar (Nordin & Gillberg,
2005). Begreppet spektrum valdes utifrån den variation av svårigheter och förmågor som
finns mellan enskilda människor som har autism. Wing var också den som var först med
att se ett spektrum av problem och delade in symtomen i en triad av svårigheter. Denna
triad omfattades av ”begränsning av förmågan till ömsesidigt socialt samspel,
begränsning av förmågan till ömsesidig kommunikation och begränsad variation i
beteende och intressen” (Nordin & Gillberg, 2005, s. 8).
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2.2.

Diagnostisering

Diagnoskriterierna för ”Asperger syndrom”, vilka helt följer Aspergers egen beskrivning,
ställdes först 1988 av Carina och Christopher Gillberg och blev internationellt publicerad
året efter. År 1993 utkom WHO med diagnosklassifikationen ICD-10, vilken 1994 följdes
av DSM-4 där definitionen av Asperger syndrom i stort var identisk med ICD-10
(Gillberg, 2011). Klassifikationen ICD-10 är en diagnosförteckning medan DSM
innefattar ett beskrivande av hur diagnosen tar sig uttryck. Förutom Asperger syndrom
kunde, i DSM-4, även autistiskt syndrom och atypisk autism ställas som diagnos. När
diagnosmanualen DSM-5 blev rådande ersattes de tidigare separata diagnoserna med det
övergripande ASD, Autism Spectrum Disorder. MINI-D 5 är en benämning på den
svenska utgåvan av den amerikanska DSM-5 i vilken ASD översatts till en enda diagnos
nämligen autism (Stockholms läns landsting, 2017). Bakgrunden till detta är att det inte
är möjligt att peka ut symtom karaktäristiska för varje separat diagnos (Nordin &
Gillberg, 2005). I enlighet med MINI-D 5 kommer begreppet autism hädanefter att
användas i föreliggande studie.
2.2.1.

DSM-5

Förkortningen DSM står för Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorders.
Begreppet diagnos står för det tillstånd, funktionsnedsättning eller sjukdom, som läkare
konstaterar att en person har. Det är viktigt att betona att det som beskrivs i
diagnosmanualen endast är olika syndrom som människor kan ha och med den
bakgrunden ska det understrykas att det handlar om personer med autism eller de som har
autism. Därav ska inte en person definieras som autist (Stockholms läns landsting, 2017).
Nedan följer de för autism rådande diagnoskriterier enligt American Psychiatric
Association, 2014, diagnostiska kriterier enligt DSM-5:
A. Varaktiga brister i förmågan till social kommunikation och social
interaktion i ett flertal olika sammanhang, vilket visar sig i samtliga tre
nedanstående kriterier, aktuellt eller anamnestiskt belagt (exemplen är
illustrativa, andra yttringar förekommer):
1. Bristande förmåga till social ömsesidighet, alltifrån tex att personen avviker
från det normalt förväntade i sitt sätt att närma sig andra och ger bristande
gensvar i samtalet, till att personen endast i begränsad utsträckning delar
intressen eller känslor med andra, till att personen inte alls tar initiativ till eller
ger gensvar vid sociala interaktioner.
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2. Bristande förmåga till icke-verbalt kommunikativt beteende vid sociala
interaktioner, alltifrån tex bristande samstämmighet mellan verbal och ickeverbal kommunikation, till avvikelser i ögonkontakt och kroppsspråk eller
bristande förståelse för och bruk av gester, till total frånvaro av ansiktsuttryck
och icke-verbal kommunikation.
3. Bristande förmåga att utveckla, bevara och förstå relationer, alltifrån t ex
svårigheter att ändamålsenligt anpassa sitt beteende till olika sociala
sammanhang, till svårigheter att leka låtsaslekar med andra eller att skaffa
vänner, till avsaknad av intresse för jämnåriga.
B. Begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter vilket
visar sig i minst två av följande, aktuellt eller anamnestiskt belagt (exemplen
är illustrativa, andra yttringar förekommer):
1. Stereotypa eller repetitiva motoriska rörelser, stereotypt eller repetitivt tal
eller bruk av föremål (t ex enkla motoriska stereotypier, ekolali,
idiosynkratiska fraser, rada upp leksaker eller kasta föremål).
2. Insisterar på att inget ska förändras i vardagen, oflexibel fixering vid rutiner
eller ritualiserade mönster i verbala eller icke-verbala beteenden (t ex extremt
upprörd vid små förändringar, svårigheter med omställningar, rigida
tankemönster, speciella hälsningsritaler, tar samma vägar eller äter samma mat
varje dag).
3. Starkt begränsade, fixerade intressen som är abnorma i intensitet eller
fokusering (t ex starkt fäst vid eller upptagen av speciella föremål, överdrivet
inskränkta eller ensidiga intressen).
4. Hyper- eller hyporeaktiv vid sensorisk stimulering, eller säreget intresse för
sensoriska aspekter av omgivningen (t ex verkar vara okänslig för
smärta/värme/kyla, reagera starkt på specifika ljud eller ytstrukturer, vidrör
eller luktar påfallande överdrivet på föremål, visuellt fascinerad av ljus eller
rörelse). (American Psychiatric Association, 2014, s. 22f).

Utöver de ovan beskrivna bristerna diagnostiseras nedsättningen genom behovsgradering
gällande social kommunikation och på förekomsten av begränsade, repetitiva beteenden.
Graderingen omfattas av tre nivåer nämligen ”kräver stöd”, ”kräver omfattande stöd” och
”kräver mycket omfattande stöd”. Dessutom måste symtomen förekommit under den
tidiga utvecklingsperioden samt även orsaka betydande nedsättningar av den sociala
funktionsförmågan. Diagnosen autism kan även förekomma med intellektuell
funktionsnedsättning och då ska den sociala kommunikationsförmågan vara klart under
den förväntade allmänna utvecklingsnivån (American Psychiatric Association, 2014).
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2.3.

Förekomst

Historiskt sett har det funnits en trend att skuldbelägga föräldrarna till barnen med autism.
Till, tidigare nämnd, Kanners läkarmottagning kom överklassföräldrar med sina barn.
Han menade att autism berodde på att förhållandena i familjerna inte var tillräckligt
kärleksfulla. Det skulle dröja till 1980-talet innan en ny syn på autism gjorde sig gällande
(Gillberg, 2011). I dag har detta synsätt inget stöd i forskningen och sociala faktorer
betraktas således inte ha betydelse gällande orsaken till autism. Framsteg inom
forskningen hänvisar till specifika områden i hjärnan där avvikelser har rapporterats
(Wing, 2012). Studier har också visat belägg för att autism är ärftligt betingat (Gillberg,
2011; Wing, 2012).
Det finns en klar ökning av antalet barn som får autismdiagnos, vilket kan förklaras med
ökad kunskap och tydlig diagnosticering. I Sverige beräknas 1-2% av befolkningen ha
autismdiagnos (Stockholm läns landsting, 2017). Antalet pojkar är fler än antalet flickor,
vilket har lett till spekulationer huruvida det rör sig om en verklig differens eller det
faktum att flickors symtom inte känns igen lika tydligt som pojkars. Av den anledningen
finns det således en ovisshet kring antalet flickor med autism (Gillberg, 2011).

2.4.

Att möta barn med autism i skolan

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är en dold funktionsnedsättning, vilken medför
att den inte alltid betraktas som likvärdig en synlig sådan. Kutscher (2010) förklarar
divergensen mellan betraktelsen av neuropsykologiska respektive fysiologiska
funktionsnedsättningar genom den av samhället antagna övertygelsen att människan styrs
av en inre vilja och vår personlighet snarare än av signalsubstanser i hjärnan. Detta kan
få förödande konsekvenser för ett barn med autism om denne befinner sig i en skolmiljö
som inte gör nödvändiga anpassningar. Det är därför av största vikt att hänsyn tas till
varje enskild elevs förutsättningar och behov i syfte att skapa en inkluderande skola där
alla får plats. Det är också essentiellt att läraren har en förståelse för och kunskap om
autism för att kunna möta eleven och inte skapa en problematisk skolsituation beroende
på funktionsnedsättningen. Med kunskap om funktionsnedsättningen är det också viktigt
att synliggöra varje individs egenart och styrkor (Gillberg & Peeters, 2001;
Socialstyrelsen, 2010). Hertz (2011) understryker vikten av att aldrig räkna ut någon utan
att tro på oanade möjligheter till utveckling. Var eleven är placerad, i särskild
undervisningsgrupp eller ordinarie klass, är av mindre vikt då det viktigaste är att eleven
10

får finnas i sammanhang där utveckling sker och där en känsla av samhörighet råder
(Hertz, 2011). Det är av yttersta vikt att varje enskild individ med autism möts med
hänsyn till sina individspecifika behov. Det vore förödande att bemöta en elev med autism
utan hänsyn till särskild anpassad pedagogik (Peeters, 1998).
Gillberg och Peeters (2001) har utformat fem faktorer så kallade axlar vad gäller att
professionellt kunna möta barn med autism vilket varje lärare som undervisar elever med
autismdiagnos gör. Den första axeln representerar generell kunskap om autism, den andra
att kunna se de individuella behoven, den tredje handlar om anpassningar av miljön
utifrån funktionsnedsättningens begränsningar, den fjärde om att fokusera på
funktionalitet och att öva färdigheter som eleven behöver i framtiden. Den femte och sista
axeln handlar om hur skolan och undervisningen ska anpassas, vidare belyses att personer
med autism tänker genom bilder och att visuellt stöd är viktigt även för en person med
högfungerande autism (Gillberg & Peeters, 2001).
2.4.1.

Mentaliseringsförmåga – Theory of Mind

Förmågan att läsa av andra människors sätt att tänka, känna, mena och önska kallas för
mentalisering och är kraftigt nedsatt hos personer med autism (Frith, 1994; Gillberg,
2011) och känns även igen som Theory of Mind (Attwood, 2011; Frith,1994; Gillberg,
2011; Wing, 2012). Det är av vikt att förstå att det handlar om bristande förmåga till att
visa empati och inte på avsaknad av den (Attwood, 2011). Denna förmåga är oumbärlig
när det gäller att sätta sig in i andra personers tänkande och att ingå i ett socialt samspel
(Socialstyrelsen, 2010) men också för att förstå sina egna tankar och känslor (Attwood,
2011).
2.4.2.

Central koherens

Uta Frith var den som lade fram teorin om bristen på central koherens, vilket hon menar
handlar om bristande förmåga att se helheter och sammanhang i förmån för ett utpräglat
sinne för detaljer (Frith, 1994). I skolan kan detta till exempel leda till svårigheter att
färdigställa uppgifter av det skälet att eleven fastnar i detaljer, men förmågan att se
detaljer kan också vara till fördel. Attwood (2011) uttrycker vidare att synen på
omvärlden kan för en med autism te sig fragmenterad.
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2.4.3.

Avvikande perception

Wing (2012) förklarar avvikande perception som en över- eller okänslighet för olika
sinnesintryck. Det kan handla om starka reaktioner på ljud, ljus, dofter och lukter vilket,
till exempel, kan leda till svårigheter att vistas i skolmatsalen, idrottshallen och på
skolgården. Det kan även handla om att inte kunna reglera sin egen ljudvolym eller styrka.
2.4.4.

Exekutiva funktioner

Dominerande när det gäller exekutiva funktioner är förmågan att se samband mellan orsak
och verkan samt känslan för tid. Dessa funktioner är ofta ofullständigt utvecklade vid
autism liksom förmågan att planera och förmågan att hejda sina impulser (Gillberg,
2011). Känslan för tid ska inte sättas i förbindelse med att behärska klockan utan
svårigheterna handlar om bristande förståelse för att tiden går (Wing, 2012).
2.4.5.

Stress

Lorenz (2012) lyfter betydelsen av en autismvänlig lärmiljö, vilken behöver vara
strukturerad och förutsägbar med så lite distraktioner som möjligt med tanke på ovan
nämnda nedsatta förmågor. Obalans mellan krav och förmåga leder till belastning, som
leder till stresspåverkan. Stressen i sin tur förbrukar stora mängder energi och när den är
slut finns ingen reserv att ta till (Lorenz, 2012).

2.5. Rätten till likvärdig utbildning
Alla barn i Sverige har rätt till en likvärdig utbildning vilket betonas i så väl rådande
skollag (SFS 2010:800) som läroplan (Skolverket, 2011). Likvärdighet får dock aldrig
betraktas som lika och att alla barn ska få samma utbildning. För att en utbildning ska bli
likvärdig krävs att skolan beaktar de individuella behoven i elevgruppen i utformningen
av

undervisningen.

I

FNs

konvention

(Regeringskansliet,

2011)

fastslår

konventionsstaterna att de mänskliga rättigheterna och rätten som samhällsmedborgare
är lika för barn med funktionsnedsättning som för barn utan funktionsnedsättning. Vidare
betonas att en diskriminering på grund av funktionsnedsättning inte enbart är att göra
åtskillnader utan också att inte göra berättigade anpassningar för att personen med
funktionsnedsättning ska kunna delta på likvärdig grund som övriga (Regeringskansliet,
2011). Skolan har ett stort ansvar då utbildning är en mänsklig rättighet som alla barn har
rätt till och om en elev på grund av sin funktionsnedsättning har svårighet att uppnå de
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nationella kunskapskraven är skolan ålagd att skolan vidta lämpliga åtgärder och
anpassningar för att i möjligaste mån upphäva effekten av funktionsnedsättningens
följder (SFS 2010:800).
Myndigheten för delaktighet (2018) betonar den digitala teknikens möjligheter till
likvärdig och individanpassad utbildning och påtalar att skolor som ändamålsenligt
arbetat med digitala verktyg uppvisar större likvärdighet i förhållande till elevers
möjlighet att möta skolans krav. De digitala verktygens positiva effekter på
likvärdigheten i utbildningen framhävs också i FNs konvention kring rättigheter för
personer med funktionsnedsättning (Regeringskansliet, 2011). Vidare uttrycker skollagen
(SFS 2010:800) att skolan bär ett extra ansvar för de elever som av någon anledning
uppvisar svårigheter att nå skolans mål. Om en elev av någon anledning riskerar att inte
uppnå kunskapskravens lägsta godkända nivå ska stöd i form av extra anpassningar sättas
in (SFS 2010:800). Extra anpassningar är mindre genomgripande anpassningar som
genomförs inom ramen för den ordinarie undervisningen. Dessa kan exempelvis utgöras
av digitala hjälpmedel och särskilda stödprogram, igångsättningsstöd eller förtydligade
instruktioner (Skolverket, 2014).
Om en elev, trots extra anpassningar, riskerar att inte nå kunskapskravens lägsta godkända
nivå eller om andra svårigheter i elevens skolsituation föreligger ska en utredning om
särskilt stöd skyndsamt göras (SFS 2010:800). Utredningen ska betrakta såväl de
individuella behoven som skolans organisation kring personen i fråga. Vidare ska
utredningen föreslå lämpliga åtgärder och om denna fastslår att eleven är i behov av
särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas (Skolverket, 2014). För elever med
omfattande stödbehov, som sedan placerats i särskild undervisningsgrupp, har
Skolinspektionen (2014) i sin studie sett att dokumentationen kring elevens behov och
vilket stöd som getts ofta varit bristfälligt. I utformandet av stödinsatserna är det av största
vikt att eleven själv får vara delaktig och komma till tals. Skollagen (SFS 2010:800) och
de mänskliga rättigheterna (Regeringskansliet, 2011) betonar båda att elevens synpunkter
kring alla frågor som berör denne ska lyftas fram och att dessa ska beaktas med hänsyn
till elevens ålder och mognad. Vidare ska alla åtgärder göras med fokus på barnets bästa.
Som en sista utväg, då rektor bedömer att inga stödinsatser hjälper, kan beslut om
anpassad studiegång fattas. Det är rektor som fattar beslutet och är skyldig att informera
elev och vårdnadshavare om beslutet och dess inverkan på framtida studier samt beakta
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elevens och vårdnadshavarens synpunkter (SFS 2010:800). Skolinspektionen (2014)
menar att de anpassade studiegångarna kan gynna måluppfyllelsen för eleven men att det
också leder till ofullständiga betyg och begränsar elevens val för framtiden. Vidare
betonar skolinspektionen att det är av yttersta vikt att se till de individuella behoven då
beslut om anpassad studiegång fattas.
2.5.1.

Specialpedagogens roll

Enligt examensordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638) ska specialpedagogen
bland annat visa förmåga att på olika nivåer kunna, genom till exempel kartläggning,
analysera svårigheter i lärmiljön och undanröja dem samt leda det pedagogiska arbetet så
att alla barns och elevers behov kan tillgodoses. Komplexiteten när det gäller
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där autism ingår är betydande och större
kunskap i fråga om strategier för undervisning samt konsekvenser för inlärning behövs.
Med denna bakgrund har ett tillägg i examensordningen för specialpedagoger och
speciallärare gjorts vilket innebär kompletterande kunskap gällande neuropsykiatriska
svårigheter.

Dessa

tillägg

kommer

träda

(Utbildningsdepartementet, 2017).
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3. Tidigare forskning
Inom följande kapitel lyfts för studien relevant forskning kring hur skolan kan arbeta för
att stötta elever med autism. Kapitlet lyfter dels lärares kompetens och samarbetet med
annan pedagogisk personal och elevassistenter samt hur skolan och undervisningen med
fördel kan organiseras.

3.1.

Lärares kompetens och samarbete

Målsättningen för skolan är att skapa en lärmiljö där alla kan delta och känna
samhörighet. Genom att ge personalen spetskompetens inom relevant behovsområde så
som autism ökar möjligheter för att möta alla elevers behov (Lindsay, Proulx, Scott &
Thomson, 2014; Skolverket, 2016). Linton (2015) påvisar i sina studier en avsaknad i
kompetens kring autism hos lärare vilket skapar svårigheter i inkluderingen av denna
elevgrupp. Främjandet gällande inkludering av elever med autism förutsätter även en
samsyn på såväl organisations-, som på grupp-, och individnivå. Även Cappe, Bolduc,
Poirier, Popa-Roch och Boujut (2017) belyser i sin studie att lärare till elever med autism
behöver fortbildning inom inkluderande strategier i klassrummet. Vidare lyfter Falkmer
(2013) fram vikten av lärares kunskap om autism för att öka förutsättningarna till socialt
samspel mellan elever med och utan autismdiagnos. Inte bara lärarens kompetens är av
vikt utan även dennes intresse. Om läraren själv har ett engagemang för att arbeta med
elever med autismdiagnos har detta visat sig vara en framgångsfaktor (Falkmer, Parsons
& Granlund, 2012). Vidare spelar lärares egen bild av eleven, diagnosen och
svårigheterna en avgörande roll i inkluderingsprocessen (Emam & Farrell, 2009; Linton,
2015). Under en skoldag interagerar eleven med flera lärare och en viktig
framgångsfaktor

som

Sanahuja-Gavalda,

Olmos-Rueda

och

Morón-Velasco

(2016) påvisar är lärares samarbete med varandra och hur det i sin tur stödjer en
inkluderande skola. Även Lindsay et al. (2014) lyfter vikten av att skolans personal
samarbetar för att inkludera elever med autismdiagnos i den ordinarie skolklassen.
Samarbetet utgörs inte bara av undervisande lärare utan även av specialpedagog,
speciallärare och assistenter. Lärares möjligheter att skapa ett mer inkluderande klassrum
som stödjer elever med autismdiagnos skulle mest troligt öka genom samarbete med
specialpedagog (Jones, Weber & Mc Laughlin, 2013). Samarbete är inte bara nödvändigt
lärare emellan utan för att skapa en gynnsam lärandesituation för elever med autism krävs
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samarbete med den som känner eleven bäst, vilket innefattar föräldrarna. Genom att ha
en god kommunikation med dem utvecklar lärare en större förståelse för den enskildes
behov (Lindsay et al. 2014; Starr & Foy, 2012).

3.2.

Organisation på gruppnivå

Ibland är klassens kontext för stor och behovet av ett litet sammanhang blir ett faktum,
vilket inte sällan resulterar i placering av eleven i särskild undervisningsgrupp
(Skolverket, 2016). En sådan placering kan verka trygghetsskapande, men är dock en
segregerande lösning som förstärker utanförskapet och är egentligen en tydlig indikation
på skolans misslyckande i att möta alla elever (Lozic, 2014). Skolinspektionen (2014)
menar att även om elevers betyg höjs likväl som närvaron i skolan då de placeras i särskild
undervisningsgrupp bör detta ses i relation till hur elevens situation varit innan vilken ofta
varit präglad av mycket hög frånvaro och bristande måluppfyllelse.
Att skapa acceptans för olikheter i klassrummet är essentiellt för att inkludera elever med
autism (Lindsay et al. 2014). Sanahuja-Gavalda, Olmos-Rueda och Morón-Velasco
(2016) framhåller att elever med autismdiagnos är som mest inkluderade då en stödlärare
finns tillhands i klassrummet under den ordinarie undervisningen. Även Skolverket
(2016) lyfter fördelen med att ha två pedagoger i klassrummet, vilket möjliggör för
flexibla grupperingar och arbetssätt där inte samma elever flyttas ur klassrummets sociala
och pedagogiska miljö. Lindsay et al.(2014) betonar att flexibla grupperingar i
undervisningen, där elever med såväl behov av extra stöd som utan arbetar tillsammans,
minimerar risken för exkludering av elever med autism.
För att tillmötesgå elevernas egna uttryckta behov lyfter Mc Allister och Sloan, (2017)
nödvändigheten av ett speciellt anpassat hemklassrum för elever med autism. Vidare
uttryckte eleverna i studien en önskan att få börja och vid behov återvända till detta
klassrum under skoldagen. Klassrummet kan med fördel placeras i en lugn och tyst del
av skolområdet för att stimulera den sociala utvecklingen och välja bort potentiella
konflikter och platser med många människliga möten. En trygg miljö är av största vikt
och för att utforma en tillgänglig skola för elever med autismdiagnos, där eleverna också
känner sig inkluderade, är det betydelsefullt att låta elevernas egna röster får höras (Mc
Allister & Sloan, 2017). Det är också viktigt att kartlägga en elevs sociala delaktighet i
gruppen, för att kunna sätta in lämpliga insatser (Falkmer, 2013).
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3.3. Elevassistenter
För att ge ett individuellt stöd inom den ordinarie undervisningsgruppen används vanligen
elevassistenter (Östlund, 2017). Assistenten kan bidra med stor trygghet, men som
Giangreco, Yuan, McKenzie, Cameron och Fialka (2005) likväl som Sharma och Salend
(2016) lyfter har assistenten sällan adekvat utbildning, vilket medför brister i så väl
undervisning som bedömning. Vidare menar Sharma och Salend (2016) att
elevassistenten ofta lyfter eleven ur dess ordinarie kontext, vilket medför ökad
stigmatisering och exkludering av barn med funktionsnedsättning. Att ha en vuxen vid
sin sida under större delen av skoldagen kan i sig motverka elevens möjlighet till
inkludering. Känslan av skam och obehag över att ha behov av assistent kan leda till ett
negativt beteende hos eleven (Giangreco et al. 2005). Ytterligare en riskfaktor att beakta
är att läraren distanserar sig och inte längre ser elevens utveckling som sitt ansvarsområde
(Emam & Farrell, 2009; Giangreco et al. 2005).

3.4.

Undervisning

En viktig faktor för att elever med autismdiagnos ska känna sig inkluderade menar
Falkmer, Parsons och Granlund (2012) är att lärare inom grundskolan genomför
planerade och strukturerade övningar för att öka de sociala färdigheterna hos elevgruppen
med speciell hänsyn till de elever som har autism. Det är viktigt att elever med autism har
förebilder i klassrummet. Ett effektivt sätt i syfte att utveckla goda strategier hos eleven i
lärandesituationer är att låta eleven med autism observera och ta efter klasskamraters
beteenden och se dess konsekvenser (Plavnick & Hume, 2014; Taylor & DeQuinzio,
2012). Vidare menar Taylor och DeQuinzio att läraren kan använda denna strategi som
en didaktisk helklassmetod genom att exempelvis låta eleven med autism återberätta vad
eller hur en klasskamrat har tagit sig an en uppgift i direkt anslutning till genomförandet.
Genom att belöna ett korrekt beteende i skolan hos barn med autismdiagnos ökar chansen
att eleven även genomför nästa skolmoment på ett tillfredställande sätt (Jones et al. 2013).
Digitala verktyg har blivit allt vanligare i skolan och det finns ett flertal program
utformade för att utveckla olika förmågor hos elever med autism. Sådana stödjande
program kan möjligen bidra till ökad måluppfyllelse i såväl den kunskapsmässiga som
sociala skolkontexten. Området behöver dock beforskas ytterligare (Sansosti, Doolan,
Remaklus, Krupko & Sansosti, 2015). Människor med autism har svårigheter att förstå
verbal kommunikation. I skolan kan detta verka hämmande om läraren inte använder
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kompletterande kommunikationsstrategier. Genom att använda såväl materiell- som
rörelsebaserad visuell kommunikation via till exempel bildstöd och teckenspråk hjälper
läraren elever med autism att få en förståelse för det sagda ordet (Tissot & Evans, 2003).
Vidare menar författarna att det är essentiellt att stödet utformas efter individens behov
och att det visuella är ett komplement till det verbala. Datorer har blivit ett allt vanligare
redskap i skolan och dessa kan vara till stor hjälp i undervisningen av elever med
autismdiagnos. Studier har visat på goda resultat vid såväl skrivuppgifter (Angermeier,
Schooley, Harasymowycz, & Schlosser, 2010) som vid läsuppgifter (Tuedor, 2006).

3.5. Summering
Sammantaget lyfter tidigare forskning att lärare saknar generell kompetens om autism
och att fortbildning i ämnet behövs. En viktig faktor är samarbetet lärare emellan men
också samarbetet mellan lärare och specialpedagog eller speciallärare. Vidare är det
essentiellt att ha en god och nära kommunikation med vårdnadshavare. Särskild
undervisningsgrupp kan främja skolnärvaro och gynna elevens måluppfyllelse men bidrar
samtidigt till exkludering. För att gynna inkludering av elever med autismdiagnos kan två
lärare i klassrummet vara en framgångsfaktor likväl som en stödlärare eller resurs.
Flexibla grupperingar i och utanför klassrummet är ytterligare en framgångsfaktor. En
elevassistent kan bidra till ökad trygghet för eleven med autism, men riskerar att motverka
inkluderingen då elever med assistent ofta placeras utanför det sociala och pedagogiska
sammanhanget. Det kan också bidra till att läraren tar ett steg tillbaka från eleven. För att
skapa ett inkluderande klassrum behöver lärare utforma undervisningen med speciell
hänsyn till elever med autism. Detta kan göras genom att elever med autism får möjlighet
att observera och kopiera klasskamrater samt genom digitala verktyg och visuellt stöd.
Det är dock av största vikt att stödet anpassas utifrån de individuella behoven.
Föreliggande studie ämnar, ur lärares perspektiv, belysa hur undervisningen för elever
med autism anpassas samt hur lärare själv bedömer sin egen kompetens i ämnet. Vidare
förväntas studien lyfta hur specialpedagoger resonerar kring utformandet av lärmiljöer
med särskild hänsyn till elever med autismdiagnos.
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4. Teoretiska utgångspunkter
Föreliggande studie utgår ifrån antagandet att miljön påverkar individens sätt och
möjlighet att lära. Någon som lyfter kontextens betydelse för individens utveckling och
samspelet däremellan är den rysk-amerikanske psykologen Urie Bronfenbrenner. Han
menar att man, för att förstå barns utveckling, måste se till de kontexter som barnet
naturligt befinner sig i, men också till hur de olika kontexterna samspelar och påverkar
varandra (Bronfenbrenner, 1979). I samband med 1969 års läroplan (Lgr69) introduceras
det relationella perspektivet. Fokus skulle inte längre ligga på den enskilda eleven utan
på hela den lärmiljö, som eleven vistades i. Detta perspektiv har lyfts fram av Persson
(1998), som studerat skolan ur ett relationellt och kategoriskt perspektiv.

4.1. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell
Utifrån sin teori om hur kontextuella faktorer påverkar individen i dess utveckling och
lärande utformade Bronfenbrenner en modell bestående av fyra olika nivåer med
individen i mitten (Bronfenbrenner, 1979; Hwang & Nilsson, 2011; Imsen, 2000).
Makronivå
Exonivå
Mesonivå
Mikronivå

Figur 4.1 Modell av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell.

Den första och innersta nivån så kallad mikronivå består av individen själv och de
kontexter som denna direkt interagerar och samspelar med. Här ingår bland annat
familjen, skolan och kompisarna (Bronfenbrenner, 1979). Vidare lyfter Imsen (2000) att
individens roll inom de olika kontexterna kan se mycket olika ut och att olika normer och
värderingar kan vara gällande inom de olika kontexterna. Ett exempel på detta skulle
kunna vara att det i skolan är av yttersta vikt att alla som vill får vara med och spela fotboll
på rasten oberoende av prestation medan det i fotbollslaget är mycket viktigt att prestera
bra vilket i annat fall kan resultera i en plats på avbytarbänken. Nästa nivå, mesonivån
belyser hur de olika kontexterna från mikronivån samspelar och hur detta i sin tur
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påverkar individen (Bronfenbrenner, 1979). Samverkan mellan hem och skola eller vilka
vänner eleven har i skolan och hur dessa i sin tur påverkar varandra är exempel från
mesonivån. I den tredje cirkeln återfinns exonivån som i sin tur belyser organisatoriska
förhållanden som indirekt påverkar individen utan att denna är direkt delaktig
(Bronfenbrenner, 1979).

Exempel från denna nivå kan dels vara hur kommunens

riktlinjer för skolans personal ser ut och dels hur föräldrarnas arbetssituation ser ut. Den
yttersta nivån, makronivån, tar upp de generella styrningarna inom samhället. Hwang och
Nilsson (2011) lyfter här de kulturella faktorerna och välfärdssystemet som viktiga
element medan Imsen (2000) belyser de olika samhälleliga systemen så som
utbildningssystemet och rättsväsendet och menar att samtliga nivåer inom denna yttersta
nivå är alla konkretiseringar av system inom denna nivå. Vidare argumenterar Imsen
(2000) att det inte går att tolka Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsteori som att allt
styrs av övergripliga samhälleliga system då varje mikrosystem består av
mellanmänskliga möten där självständighet och valmöjlighet utgör en naturlig del.

4.2. De specialpedagogiska perspektiven
Det relationella perspektivet fokuserar på samspel, integration och kontext och det är
genom dessa vi bygger vår förståelse (Persson, 1998). För att förstå en uppkommen
svårighet bör fokus inte ligga på eleven som individ utan i stället på den kontext som
eleven befinner sig i ”Förståelsegrunden för handlandet står alltså inte att finna i en
enskild individs uppträdande eller beteende” (Persson, 1998, s.30). Det relationella
perspektivet utgår således ifrån eleven i svårighet i stället för det motsatta kategoriska
perspektivet, eleven med svårighet (Persson, 1998). Vidare belyser Persson att de
specialpedagogiska insatserna utifrån ett relationellt perspektiv riktar sig till såväl elev
som lärare och lärmiljö.

4.3. Summering
Genom Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell kommer empirin inom
föreliggande studie att kunna betraktas utifrån de olika kontextuella nivåerna och
analyseras utifrån dem. Vidare kommer empirin att behandlas utifrån de båda
specialpedagogiska perspektiven och därigenom synliggöra om det finns ett dominerande
perspektiv.
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5. Metod
Under följande kapitel motiveras studiens metodval samt hur urvalet av deltagare gått till.
Vidare beskrivs genomförandet av datainsamlingen och dess bearbetning. Avslutningsvis
belyses studiens etiska överväganden.

5.1.

Val av metod

Inom föreliggande studie har enkäter och fokusgrupper valts som metod. Att använda
flera metoder, så kallad metodtriangulering, öppnar upp för en vidare bild där ett fenomen
belyses ur olika perspektiv vilket stödjer en djupare förståelse för det studerade (Stukát,
2011). Också Repstad (2007) menar att metodtriangulering ger ett bredare underlag till
analysen vilket bör öka studiens reliabilitet och validitet. Resultaten kan dock vara
motstridiga och lämna forskaren med två olikartade verklighetsuppfattningar.
5.1.1.

Enkät

Frågeställningarna som enkätundersökningen inom föreliggande studie syftade till var att
besvara är hur stödet för elever med autismdiagnos utformas i grundskolan samt vilket
stöd läraren upplever sig få av specialpedagogen rörande elever med autism. Då det var
av vikt att ta del av erfarenheter från många olika skolor valdes enkät som metod
vilken är lämplig att använda då studien söker nå ut till fler personer än vid till exempel
intervjuer. Fler deltagare leder i sin tur till att generaliserbarheten ökar i det insamlade
rådatat (Bryman, 2011; Stukát, 2011).
5.1.2. Fokusgrupp
Syftet med metoden fokusgruppintervju var att utveckla en förståelse för varför
människor tänker som de gör i en viss fråga, vilket gjorde den direkt applicerbar på
denna studies syfte; att besvara frågan om specialpedagogers syn på hur stödet för elever
med autismdiagnos bör se ut. Frågan har inte ett rätt svar och som Kvale och Brinkmann
(2014) belyser är fokusgrupper en lämplig metod då fleras åsikter och olika perspektiv
ska komma fram. Vidare var målet med fokusgruppintervjun att ge varje deltagare
möjlighet att motivera och förklara sina åsikter och ställningstaganden (Bryman, 2011).
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5.2.

Urval och genomförande

Inledningsvis syftade studien till att enbart belysa grundskolans senare årskurser (sju, åtta
och nio) men då underlaget i enkätundersökningen kom att bli för knappt och det var av
större vikt att ta del av fler respondenters synpunkter kom enkätstudien att
omfatta grundskolans samtliga årskurser. Via sociala medier delades enkäten vid två
svenska slutna forum för pedagoger. Urvalet till studiens enkätundersökning kom att ske
i flera led där urvalsramen ytterst utgjordes av anslutning till vald grupp i sociala medier.
Därefter kom urvalet att ytterligare avgränsas beroende på respondenternas svar
angående utbildning. Slutligen påverkades urvalet av deltagarens vilja att deltaga i
studien. Utifrån studiens syfte och frågeställningar utformades i januari 2018 ett första
utkast till enkäten i ett webbaserat program designat för denna form av undersökningar.
Detta första utkast översändes sedan till en pilotgrupp bestående av fyra grundskollärare
med erfarenhet av autism och en psykolog, som skrivit böcker inom området statistik och
som dessutom har djupgående kunskaper inom psykometri. Två av lärarna samt
psykologen ombads granska såväl begriplighet som utformning medan de andra två
lärarna genomförde enkäten

i

sin helhet

för att

ge en

bild

av

tidsåtgången.

Genomförandet tog i genomsnitt fem minuter för varje person. Enkäten kom sedan att
bearbetas utifrån pilotgruppens respons. Den slutgiltiga enkäten (bilaga 1) publicerades i
början av februari 2018, efter godkännande av administratör, i två slutna grupper för
pedagoger på sociala medier. Den ena gruppen var stor och hade 27 592 följare medan
den andra gruppen var mindre med endast 147 medlemmar. Utifrån Bryman (2011)
formulerades och publicerades i samband med enkäten en informationstext i vilken en
presentation av studien och dess syfte redogjordes samt frågornas antal och uppskattad
tidsåtgång. Enkäten kom att bestå av nio frågor med fasta svarsalternativ. Detta i enlighet
med Brymans (2011) rekommendationer om att slutna frågor är lättare att svara på än
öppna samt att enkäten inte bör vara för omfattande. Frågornas utformades med särskild
hänsyn till dess begriplighet. För att underlätta tolkningen av resultatet belystes en
frågeställning i taget (Trost, 1994).
I januari 2018 kontaktades en kommuns centrala arbetsgrupp för specialpedagoger. Vid mötet presenterades studiens syfte samt en beskrivning av upplägget för
fokusgruppens arbete. En förfrågan om att genomföra fokusgruppintervjun, i samband
med

att

specialpedagoger

från

kommunens

grundskolor

träffades

i

det

kommunövergripande yrkesteamet, gjordes. Via e-post bestämdes sedan att en
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presentation utav studien och förfrågan om deltagande skulle genomföras i slutet av
nästkommande yrkesteamsträff. Vid träffen presenterades studiens syfte och upplägg för
deltagarna, vilket också delades ut i skrift (bilaga 2). Studiens etiska principer belystes
därtill och en deltagarlista skickades runt. Tre specialpedagoger anmälde sitt intresse att
deltaga. Urvalet till fokusgruppen gjordes utifrån kompetens och yrkesroll. En vecka
innan intervjun skickades ett case (bilaga 3) till samtliga deltagare, vilket skulle ligga till
grund för diskussionen i fokusgruppen. Vid intervjutillfället hade två av tre deltagare
förhinder, vilket gjorde att två andra deltagare kom att ingå i studien. Eftersom två
deltagare inte var bekanta med caset ägnades cirka tio minuter åt att läsa in sig på det.
Därefter inleddes själva intervjun och denna kom att omfatta 41 minuter och 59 sekunder
varefter deltagarna själva avslutade diskussionen. Författarna till föreliggande studie var
båda

närvarande

under

fokusgruppintervjun

och

enligt

Brymans

(2011)

rekommendationer spelades intervjun in och transkriberades. För att säkerställa att
samtligas röster skulle höras skedde ljudupptagningen från två håll.

5.3.

Bearbetning

Efter enkätinsamlingen sammanställdes svaren i det använda digitala programmet,
SurveyMonkey. De öppna svaren som angivits under alternativet Annat kom att granskas
enskilt och lades antingen in under förvalda kategorier eller tillades i svarsalternativen.
Vid fråga 1 svarade 50 respondenter att de erhållit grundskollärarexamen. Övriga 17 hade
annan pedagogisk utbildning eller saknade utbildning. Dessa 17 kom att uteslutas ur
studien då denna riktar sig mot grundskoleverksamheten. Under fråga 2 valde två
respondenter att använda svarsalternativet Annat och beskrev att eleven hade stöd av
assistent i klassrummet under delar av dagen. Då ingen tidsangivelse angetts i det fasta
alternativet Assistent knuten till eleven i klassrummet placerades dessa svar under nämnd
kategori. Vid fråga 3 tillkom anpassning av kost som svarsalternativ vilket angivits under
svarsalternativet Annat och under fråga 6 tillkom två svarsalternativ nämligen att
specialpedagogen inte innebär något stöd samt att de själva, förutom sin lärarroll, arbetar
som specialpedagog. Vid fråga 9 angavs svaren kompetensutveckling genom kollegialt
lärande, genom den centrala elevhälsan och genom SPSM under Annat vilka i
bearbetningen tillades som svarsalternativ.
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Vid transkriberingen av fokusgruppintervjun anonymiserades deltagarna och kom att
benämnas som A, B och C. Efter transkriberingen genomlästes materialet enskilt och
oberoende av varandra ringades relevanta teman i intervjun in. Förhållningssättet till det
insamlade materialet kan således beskrivas som induktivt (Kvale & Brinkmann, 2014)
där inga teman på förhand förberetts utan där den insamlade empirin fick vara styrande i
tematiseringen.

Därefter

sammanfördes

de

teman

som

framkommit

under

genomläsningarna. Dessa kan liknas med det Bryman (2011) beskriver som en del i den
tematiska analysen. Efter att samtliga teman ställts upp genomlästes transkriberingen
flera gånger och styrkande citat placerades under respektive tema. Därefter
sammanfogades de ursprungliga temana till kärnteman som kom att bli rubriker i
redovisningen av det insamlade materialet. De slutgiltiga temana blev organisation på
gruppnivå, undervisning och stödstrukturer, personalens kompetens och förståelse,
samverkan och särskild undervisningsgrupp. Därefter ritades Bronfenbrenners
utvecklingsekologiska modell upp och empirin från såväl enkät som fokusgruppintervju
placerades in under respektive nivå. Vissa delar av empirin kom att placeras under flera
nivåer då olika tolkningar påverkade dess nivåplacering. Nästa steg i analysen utgjordes
av en tabell med två kolumner, en för det relationella perspektivet och en för det
kategoriska. Därefter placerades studiens empiri in i tabellen. Likväl som i analysen
utifrån Bronfenbrenners modell kunde viss empiri beroende på tolkning placeras under
båda kolumnerna.

5.4.

Etiska överväganden

Studiens etiska överväganden grundar sig i Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska
principer,

vilka utgörs

av fyra grundprinciper nämligen informationskravet,

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I korthet innebär dessa att
klargöra studiens syfte för deltagarna, att deltagandet sker på frivillig basis, att uppgifter
om respektive deltagare anonymiseras och därigenom inte kan härledas till personen i
fråga samt att den insamlade informationen inte används i andra syften. Dessa etiska
principer återfinns också hos Bryman (2011). Inför fokusgruppintervjun upprättades ett
etiskt protokoll utifrån Kvales och Brinkmanns (2014) rekommendationer.
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6. Resultat och analys
Nedan presenteras inledningsvis enkätstudiens resultat. Därefter redogörs resultatet för
fokusgruppintervjun utifrån de teman som framkommit under bearbetningen.
Avslutningsvis analyseras svaren som framkommit under enkät- och fokusgruppstudien
med stöd av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell samt ur ett relationellt
perspektiv.

6.1.

Enkät

Totalt svarade 67 personer på enkäten. Av dessa hade 17 stycken utbildning riktad mot
gymnasieskolan, förskolan eller saknade pedagogisk utbildning. Då syftet med
föreliggande studie var att erhålla fördjupad kunskap inom grundskoleverksamheten kom
dessa respondenter att uteslutas ur studien. Efter denna avgränsning kom 50 respondenter
att kvarstå i enkätundersökningen varav 43 med grundskollärarutbildning mot
årskurserna 1-7 alternativ grundskollärarutbildning mot grundskolans tidigare år och sju
med grundskollärarutbildning mot årskurserna 4-9 alternativ grundskollärarutbildning
mot grundskolans senare år.

Pedagogisk utbildning
14%

86%

Grundskollärare 1-7 alternativt Grundskollärare mot tidigare år
Gundskollärare 4-9 alternativt Grundskollärare mot senare år

Figur 6.1 Respondenternas pedagogiska utbildning.

På frågan om vilka anpassningar som gjordes i den pedagogiska miljön för elever med
autismdiagnos svarade 15 respondenter att anpassningen utgjordes av placering i särskild
undervisningsgrupp och 32 att den utgjordes av assistent i klassrummet. I den
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pedagogiska lärmiljön gjorde 37 bildstöd, 35 strukturellt stöd, 27 personligt schema och
16 gjorde anpassningen genom en anpassad studiegång. 45 stycken av respondenterna
använde digitala verktyg som en pedagogisk anpassning för elever med autismdiagnos
och 32 gav tid för återhämtning. Vidare lyfte 31 svaranden att de anpassade genom sina
pedagogiska metoder och arbetssätt och 30 genom att samarbeta med andra lärare. Två
av respondenterna gjorde inga anpassningar i den pedagogiska miljön.

Anpassning i den pedagogiska miljön
50

Särskild undervisningsgrupp
45

45

Assistent knuten till eleven i
klassrummet

40

Bildstöd

37
35

35

32

30

32

Strukturellt stöd
31

30

Personligt schema (enligt
timplan)

27

Anpassad studiegång

25

Tillgång till digitala verktyg

20
15

15

16

Tid för återhämtning
Anpassning av pedagogiska
metoder och arbetssätt

10

Samarbete mellan lärare
5

2

Ingen anpassning

0

Figur 6.2 Fördelning av de anpassningar respondenterna gjorde inom den pedagogiska miljön för elever
med autismdiagnos.

Vad gäller den fysiska miljön i skolan uppgav 46 respondenter att de gjorde särskilda
placeringar i klassrummet och 24 att de gjorde särskilda placeringar utanför klassrummet.
Av de tillfrågade lärarna svarade 23 att de gjorde en rumslig anpassning i matsalen för
barn med autismdiagnos, 23 att de gjorde visuella anpassningar och 15 att de gjorde
anpassningar i den auditiva miljön. Vidare var det ingen av de tillfrågade som gjorde
anpassningar utav skolgården medan åtta anpassade allmänna utrymmen. Två av
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respondenterna gjorde anpassning av toalettutrymmet och 12 av omklädningsrummen.
En lärare anpassade kosten för barnet med autismdiagnos och slutligen redogjorde två av
respondenterna att ingen anpassning i den fysiska miljön gjordes.

Anpassning i den fysiska miljön
50

Särskild placering i klassrummet

46

45
40

Särskild placering utanför
klassrummet
Anpassning i matsalen (rumslig)

35

Visuell anpassning

30

Auditiv anpassning

25
20
15

24

23

Anpassning av skolgård

23

Anpassning i allmänna utrymmen
15

0

Anpassning av omklädningsrum

8

10
5

Anpassning av toaletter

12

0

2

1

2

Anpassad kost
Ingen anpassning

Figur 6.3 Fördelning av de anpassningar respondenterna gjorde inom den fysiska miljön för elever med
autismdiagnos.

Utifrån frågan kring anpassningar av den sociala miljön för elever med autismdiagnos
svarade 38 lärare att de använde sig av lågaffektivt bemötande och 25 att de genomförde
relationsfrämjande aktiviteter. 32 av respondenterna menade att eleven fick vuxenstöd
vid raster och byte av aktivitet och 18 anpassade genom att erbjuda planerade
rastaktiviteter. Vidare uppgav sju av de tillfrågade att de använde sig av kamratstödjare
som stöd i den sociala miljön för elever med autismdiagnos och 17 att de använde sig av
sociala berättelser och seriesamtal. 39 samverkade med hemmet och två planerade för
aktiviteter utanför skolan. Fyra av de tillfrågade gjorde ingen anpassning i den sociala
miljön.
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Anpassning i social miljö
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32
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Figur 6.3 Fördelning av de anpassningar respondenterna gjorde inom den sociala miljön för elever med
autismdiagnos.

Sammantaget gjorde lärarna 562 anpassningar för elever med autismdiagnos. Av dessa
var 300 anpassningar i den pedagogiska miljön, 84 i den fysiska och 178 i den sociala
miljön.

Anpassning i förhållande till miljö

32%
53%
15%

Pedagogisk anpassning

Fysisk anpassning

Social anpassning

Figur 6.4 Procentuell fördelning av anpassningarna för elever med autismdiagnos i förhållande till
pedagogisk, fysisk och social miljö.
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På frågan om vilket stöd en lärare får av specialpedagogen i svarar 31 lärare att de får
stöd i upprättandet av åtgärdsprogram och 28 i stöd i form av rådgivning. 26 lärare
upplevde att specialpedagogen ger stöd i upprättandet av extra anpassningar och 22 i form
av handledning. 22 lärare får av specialpedagogen stöd i kontakten med andra instanser
så som Barn och Ungdomspsykiatrin, Habilitering och Socialförvaltning och 21 i
kontakten med vårdnadshavare. Stöd genom klassrumsobservationer utförda av
specialpedagogen får 15 lärare och stöd till enskilda elever utanför klassrummet får 13 av
respondenterna. Tio utav lärarna får stöd i utformning och planering av undervisning och
sju uppger att specialpedagogen finns med i klassrummet, ett två-lärarsystem. Fyra lärare
har inte tillgång till någon specialpedagog. Två uppger att de har tillgång till en
specialpedagog men att denna inte innebär något stöd och två respondenter är förutom
lärare också verksamma specialpedagoger.

Specialpedagogens stöd till läraren gällande
elever med autismdiagnos
35
31
30

Stöd i upprättandet av åtgärdsprogram
Rådgivning

28
26

Stöd i upprättandet av extra anpassningar

25
22 22

Handledning
21

Stöd i kontakten med andra instanser
(BUP/habilitering/Soc.)

20

15

10

Stöd i kontakten med vårdnadshavare
Klassrumsobservationer

15
13

Stöd till enskilda elever utanför klassrummet
Stöd i utformningen och planering av
undervisning

10

Stöd i klassrummet (två-lärarsystem)

7

Har ej tillgång till specialpedagog
5

4
2

2

Specialpedagogen innebär inget stöd
Jag är den som också arbetar som
specialpedagog

0

Figur 6.5 Stödet som respondenterna upplever att de får av specialpedagogen gällande elever med
autismdiagnos.
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På frågan om läraren ansåg sig ha tillräckliga kunskaper rörande autism svarade 27 ja och
23 nej. Vidare uttryckte 41 av respondenterna att de önskade fördjupa sina kunskaper
inom autism, fyra uttryckte att de inte hade en sådan önskan och fem av respondenterna
hade inte tagit ställning i frågan. Av de 45 som tagit ställning i frågan ville således 91 %
fördjupa sina kunskaper inom autism.

Lärares önskan
rörande
kompetensutveckling

Lärares kunskaper
rörande autism

9%
46%
54%
91%

Jag har tillräckliga kunskaper

Jag önskar fördjupa mina kunskaper rörande
autism

Jag har inte tillräckliga
kunskaper

Jag önskar inte fördjupa mina kunskaper
rörande autism

Figur 6.6 Respondenternas bild av

Figur 6.7 Respondenternas önskan

sina kunskaper rörande autism.

rörande kompetensutveckling.

De som svarade ja på frågan om att fördjupa sina kunskaper inom autism uppmanades
vid följande fråga att berätta på vilka sätt de önskade fördjupa sina kunskaper. 42
respondenter valde att besvara frågan medan åtta valde att hoppa över den. Av de 42
svarande angav 34 att de ville fördjupa sina kunskaper genom att delta i kurser, 17 genom
inläsning av litteratur på egen hand, 25 genom handledning av en specialpedagog, 25
genom samarbete med andra skolor, två genom kollegialt lärande och en genom att nyttja
den centrala elevhälsan och Specialpedagogiska skolmyndigheten.
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Figur 6.8 Respondenternas svar till hur de önskar fördjupa sina kunskaper rörande autism.

6.2.

Fokusgruppintervju

6.2.1. Organisation på gruppnivå
Inledningsvis diskuterar de intervjuade sin uppgift utifrån caset och tolkar att de ska hitta
en lösning som innebär att eleverna med autismdiagnos är ute i ordinarie klass i så stor
uträckning som möjligt.
”och vår uppgift är att göra det möjligt för dom att vara ute egentligen i stort
sett i alla sina ämnen […] och på så vis kunna göra det möjligt för övriga elever
också att få glädje av det stöd som finns” (A)

Gruppens deltagare är inte övertygade om att elever med autismdiagnos bör spridas i
övriga klasser. De lyfter de organisatoriska fördelarna med att behålla eleverna i bklasser, där elever med autismdiagnos per automatik placerades i klassbildningen, och
kunna fördela specialläraren och 1-7-lärarens arbetstid där samt kunna organisatoriskt
genomföra ett utökat mentorskap. Vid plötsliga förändringar skulle också den fasta
placeringen i b-klass möjliggöra för att särskild hänsyn ska kunna tas till eleverna med
autismdiagnos som behöver kontinuitet och förberedelse.
”jag var inne på att sprida dom men samtidigt” (A)
”då är det svårt med den där extra resursen” (B)
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”ja om det behövs extra stöttning i vissa delar av dagen i vissa ämnen […] är
det håltimme och de är utspridda i klasserna blir det svårare” (A)

De är dock överens om att skolan måste sprida ut eleverna med autismdiagnos i alla
klasser om det finns attityder hos elever och deras vårdnadshavare att b-klassen är sämre
och att man inte vill ha sina barn i klassen tillsammans med elever med diagnos.
”är det så att elever och föräldrar vet att b-klasserna där går de här
specialspecialeleverna som har olika diagnoser då vill ingen ha sina barn där
[…]det sägs att den klassen den är så jäkla dålig för där går alla typerna det är
inte bra då måste man ju bryta det och då måste vi se till de hära eleverna finns
med i alla grupperna” (B)
”ja ja om det finns den problematiken” (C)

Gruppen tar upp en organisatorisk förbättring som skolan kan genomföra genom att ge
klasserna hemklassrum istället för ämnessalar. De menar att det gynnar elever med
autismdiagnos att minska antalet förflyttningar. Detta bör skolan tänka på vid
schemaläggning. De lyfter också att skåpen bör vara i anslutning till hemklassrummet
med särskild hänsyn till b-klasserna. Gruppen anser att skolan har goda förutsättningar
genom de många intilliggande grupprummen och menar att en resurs i klassen kan efter
genomgångar eller vid behov ta med eleverna med autism till grupprummet för fortsatt
arbete. Vidare menar de att eleverna också helt själva kan sitta och arbeta i grupprummet.
En specialpedagog belyser också att det inte bara behöver vara eleverna med
autismdiagnos som plockas ur klassrummet.
”ibland kan man klara och göra det själv och ibland vet läraren att nu sitter han
i grupprummet precis utanför eller i anslutning medan i ett annat fall så kanske
det är så att någon av resurslärarna går in efter genomgången” (B)
”det behöver ju inte va så att det bara är de som har autism som får följa med
in till grupprummet utan det kan vara en blandad konstellation” (C)

En av specialpedagogerna lyfter att en tredjedel av eleverna i Diamanten inte är med
ordinarie klass under praktiska och estetiska ämnen och tolkar därmed att dessa elever
inte alls ingår i ordinarie undervisning. Vidare uttrycker specialpedagogen att det finns
”svåra fall” inom elevgruppen med autism diagnos.
”samtliga elever har klasstillhörighet, två tredjedelar ingår i ordinarie
undervisning i praktiska estetiska, en tredjedel alltså fyra till fem elever kan

32

aldrig vara med sin klass […] där är några svåra fall så att säga som inte kan
vara med klassen överhuvudtaget” (B)

I samtalet uttrycker specialpedagogerna att det måste kartläggas vad som ligger till grund
för elevernas frånvaro samt ta reda på varför anpassade studiegångar gjorts i
samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. En av specialpedagogerna belyser
vikten av att ta del av elevernas bild kring situationen.
”varför har eleverna varit hemma i sån stor utsträckning [...] han
[specialpedagogen] får ju göra en form av kartläggning för att få deras bild”
(C)

En av specialpedagogerna har en tydlig uppfattning om att de anpassade studiegångarna
påverkar elevernas betyg och att det en anledning till att elever med autismdiagnos går ut
årskurs nio med ofullständiga betyg.
”det är ju såklart där är fyra ämnen i so där är fyra ämne i no om man tar med
teknik det är åtta ämnen det är klart att det blir icke fullständiga betyg” (B)

En av specialpedagogerna utvecklar resonemanget och kopplar de icke fullständiga
betygen till elevernas begränsade möjligheter till gymnasial utbildning och att de
inriktningar som då finns att välja mellan inte nödvändigtvis passar eleverna bäst. Vidare
uttrycker hela gruppen vikten av att göra individuella anpassade studiegångar och att
studie- och yrkesvägledaren är viktig i detta arbete.
”tidigt gör man en rätt så kraftig inskränkning i deras möjligheter man har ju
liksom minimerat deras” (C)
”möjligheter” (B)
”val till gymnasiet så då måste man ju egentligen ha med studie- och
yrkesvägledaren på ett helt annat plan” (C)

Specialpedagogerna är överens om att skolan har stora klasser och resonerar kring
möjligheten att göra fyra paralleller. De kommer dock fram till att de inte skulle kunna
genomföra den förändringen med befintlig personal vilket var en av förutsättningarna i
caset.
”det som jag reagerade på det är att det är väldigt stora klasser och för att kunna
ta emot dom här eleverna bättre i klasserna så skulle jag vilja dela det så att
klasserna blir mindre […] att göra det fyrparallelligt” (A)
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Vidare lyfter specialpedagog A sin egen erfarenhet kring hur skolan organiserat kring
elever med autismdiagnos och hur mindre klasser är en stor framgångsfaktor.
”vi har ju elever som har den här problematiken också ute i klasserna […] och
dom har ju mycket lättare för att klara av det i en mindre grupp där läraren kan
tillgodose mer” (A)

Sammanfattningsvis är specialpedagogernas utgångspunkt att eleverna med autism ska
ingå i de ordinarie klasserna, men menar samtidigt att det är en organisatorisk fördel om
de inte ingår i samtliga klasser utan placeras tillsammans. De tar också upp ett etiskt
perspektiv där de menar att om det finns fördomar och nedsättande attityder gällande
eleverna med autism så måste de ingå i samtliga ordinarie klasser. Vidare är det av stor
vikt att kartlägga och individanpassa utbildningen för var och en utifrån behov och
förutsättningar för att inte inskränka elevens möjligheter senare i livet.
6.2.2. Undervisning och stödstrukturer
Specialpedagogerna resonerar kring klasstorleken och är överens om att klasserna är för
stora, 25-30 elever, vilket missgynnar elever med autismdiagnos. Förutom att förändra
klassernas storlek lyfter specialpedagog B positiva erfarenheter kring att arbeta med en
assistent i klassrummet. Assistenten arbetar då utanför klassrummet med eleven antingen
enskilt eller i mindre grupp.
”vi har gjort så nu det är en modell att i en klass där det är kanske två-tre
stycken som har diagnos autismspektrum så finns där en assistent som är med
på lektionen men så fort det blir enskilt arbete så går dom åt sidan till ett
grupprum och jobbar […] och då kan dom ju va två tre där kan ibland vara fem
sex med i den gruppen som då har assistenten” (B)

Vidare lyfter specialpedagog B att assistenten inte har någon pedagogisk utbildning men
att denne varit med under lärarens genomgång och vet vad det handlar om.
”assistenten som inte är utbildad pedagog men som har varit med på
genomgången och vet vad det handlar om för någonting och kan hjälpa dom
och dom har hjälpt dom jättemycket” (B)

Specialpedagog B avslutar sitt resonemang med att föreslå att specialläraren och 1-7
läraren från Diamanten flyttas ut i klasserna istället och arbetar utifrån modellen med
assistent i klassrummet. Specialpedagog A är tveksam till förändringen och ifrågasätter
om det är bästa metoden för inlärning.
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”frågan är om det hjälper det där det är jag rädd för eller hjälper det gör det för
det säger du ju att det gör också det fattar jag ju […] men att det går att lära sig
ännu bättre näe” (A)

Specialpedagogerna lyfter vikten av att lektionerna är tydliga och strukturerade och att
specialpedagogen måste arbeta med lärarna för att utveckla goda metoder i klassrummet
med hänsyn till elevgruppen med autismdiagnos. I annat fall risker eleverna att avvika
och inte delta i lektionen. De betonar att ett tydligt och strukturerat arbetssätt gynnar alla
elever och även lärarna själva.
”att få lärarna till att använda det då klarar dessa eleverna sig väldigt bra när
det är väldigt tydligt” (B)
”strukturerat” (C)
”uppgift för uppgift […] att man försöker lägga kraften där istället” (B)
”i förlängningen kommer ju det arbetet att inte bara gynna dom eleverna utan
det kommer gynna alla” (A)
”och gynnar det alla eleverna så gynnar det även lärarna” (B)

Vidare belyser gruppen möjligheten till att ha schema i sin mobil och att man har en
fungerande lärplattform digitalt där eleverna får den tydliga strukturen över uppgifter som
ska göras. Gruppen menar att svårigheterna kan variera i elevgruppen. Stödet kan bland
annat utgöras av bildstöd, tidshjälpmedel, färgkodade scheman och även schemalagda
pauser. Många elever med autismdiagnos behöver också tid för återhämtning direkt då de
kommer till skolan för att sedan kunna genomföra dagen.
”så lugnar han ned sig sen är han redo att börja jobba” (B)

De belyser också att alla de anpassningar som görs i den pedagogiska miljön är
gynnsamma för alla elever.
”men det är ju sånt som alla kan ha glädje av det skadar ju liksom ingen” (A)

Gruppen betonar att elever med autism behöver förberedas, framförallt vid
schemabrytande dagar så som friluftsdagar. De menar att konsekvensen blir, om eleverna
är osäkra på vad som ska ske, att de stannar hemma. Specialpedagogerna uttrycker också
att det bör vara valbart för elever med autismdiagnos att delta under dessa dagar antingen
att de istället får vara hemma eller att de får alternativ.
”att de faktiskt har valet att vara hemma […] så får man ju nått alternativ helt
enkelt till klassens dag” (C)
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Sammanfattningsvis kan sägas att tydlighet och struktur är av stor vikt för elever med
autismdiagnos och att de anpassningar som görs även kommer de andra eleverna till godo.
Det är viktigt att specialpedagogen och lärarna samarbetar med varandra. Klasstorleken
är av stor betydelse för om elever med autism ska ingå i ordinarie skolklasser. Är
elevgruppen ändå för stor kan med fördel en assistent arbeta med eleverna med autism i
ett närliggande grupprum, ibland kan även andra elever ingå i denna mindre grupp.
6.2.3. Personalens kompetens och förståelse
För att förändra skolans organisation kring elever med autismdiagnos menar
specialpedagogerna att den nyanställde specialpedagogen i caset bör börja med att
inventera vilka kunskaper som finns i personalgruppen och att studiedagar bör hållas med
fokus autism där lärarna kan fördjupa sin kompetens. En av specialpedagogerna belyser
vikten av individanpassade åtgärder och att ett av skolans organisatoriska problem är just
att åtgärderna är generella utan koppling till individuella förutsättningar.
”vad som är problem här litegrann det är ju att man har gjort exakt lika det är
alltså likadant för alla de här eleverna” (C)

Specialpedagog C betonar att elever med autism är en heterogen grupp och att man bör
kartlägga deras sociala nätverk i skolan då detta kan vara en framgångsfaktor medan
specialpedagog B och C lyfter att de arbetat med elever som självvalt är ensamma och
utan sociala nätverk.
”vi har ju haft elever som inte har haft något umgänge alls som tycker att det
är mycket lugnare att vara själv och vill gärna sitta kvar på vårt lilla
resurscentrum på raster och sitta och slappa i stolen och nästan inte vill gå ut
överhuvudtaget” (B)

Specialpedagogerna belyser att det är av största vikt att specialpedagogen i caset ser över
lärares kompetens vad gäller autism och att alla lärare vet hur man ska jobba generellt
med elever med autismdiagnos innan man placerar eleverna i ordinarieklasser.
”det måste vara a och o innan vi gör om någon konstellation ändra och bryter
ner den hära diamantgruppen så att alla är beredda på att ta det jobbet” (B)

I stödet till elever med autismdiagnos resonerar specialpedagogerna kring arbetet mot
läraren. De framhåller vikten av att specialpedagogen arbetar handledande för att utveckla
lärarens undervisning och att använda framgångsrika metoder. De menar också att rollen
som handledare är svår och mödosam.
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”men det blir ju den handledande rollen där ju” (A)
”och den kan vara svår och jobbig om man är ny […] och vill förändra saker
och ting det är en tuff roll” (B)

Specialpedagogerna ser på befintlig personalstyrka och resonerar kring ett riktat
mentorskap för elever med autismdiagnos. Specialpedagogerna utgår då ifrån befintlig
struktur där elever med autismdiagnos placerats i skolans b-klasser.
”om man då ser till så att den klassen som är b klass dom har tre mentorer […]
så kan man ha en specialmentor för dom eleverna som har dessa problemen”
[…] ”och den mentorns ska man säga huvuduppdrag skulle då va att få in dom
mer i klassen” (B)

Gruppen menar att en framgångsfaktor för att bryta trenden att elever med autismdiagnos
inte kommer till skolan är det utökade mentorskapet. De menar att dessa elever skulle
gynnas av en daglig mentorstid både vid uppstart och vid skoldagens slut för att summera
dagen och förbereda inför kommande dag. Mentorns förväntningar på eleven lyfter också
specialpedagogerna som essentiella och menar att om mentorn förväntar sig och
förmedlar till eleven att hen kommer till skolan dagen efter så ökar chanserna för det.
”att varje dag stämma av med desse som morgonrutin om det är möjligt även
när de går hem” (B)
”stämma av” (C)
”hur har det fungerat idag? Okej vad har du nu med dig för böcker […] och
just det att det är någon som bryr sig och räknar med att jag kommer imorgon
[…] då är det större chanser till framgång” (B)

Gruppen betonar vikten av att ha goda relationer med elever med autismdiagnos och att
visa för eleven att någon finns på skolan och bryr sig. De menar att det är viktigt att det
är en och samma person som har detta uppdrag och att det kan vara en skolvärd eller en
fritidspersonal. Matsituationen diskuteras i gruppen som är överens om att detta är en
energikrävande situation för elever med autismdiagnos. En av specialpedagogerna tar upp
en framgång i att ha en mindre intilliggande matsal för elever med autism. De tar också
upp vikten av att personal och övriga elever accepterar olikheter och att det inte bör vara
ett måste att ta av all mat som serveras. De menar också att maten bör anpassas utifrån
elever med autism som kan behöva att maten separeras.
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”man måste inte ha rört ihop lingonen med salladen och blandat i lite russin
bara för att de ska få i sig det […] och att det faktiskt är accepterat av
matpersonalen att man kanske bara tar vissa saker och att det är okej” (C)

Sammanfattningsvis menar specialpedagogerna att det är viktigt att personalen har
fördjupade kunskaper med fokus autism samt att det finns en acceptans för olikheter. De
anser att det är av vikt att åtgärder som görs ska vara individanpassade och inte generella.
De lyfter betydelsen av bra relationer mellan personal och elever med autism.
6.2.4. Samverkan
I diskussionen kring mentorskap lyfter de intervjuade specialpedagogens roll och att
denna kan vara en nyckelperson i kontakten med dels hemmet, men också med övriga
aktörer så som Barn och Ungdomspsykiatrin och Socialförvaltningen.
”jag som jobbar som specialpedagog nu jag har ett litet litet fåtal elever som
jag har föräldrakontakt med, jag har soc.-kontakt, jag har BUP-kontakt och så
vidare för det avlastar ju den läraren enormt mycket om jag tar det” (B)
”ja det har jag också” (A)

Vidare resonerar specialpedagogerna kring arbetsbelastningen för en mentor i b-klasserna
och att belastningen på mentorn är betydligt mycket högre då det rör elever med
autismdiagnos.
”man räknar med att som mentor är det ju mer att göra” (A)
”mycket mer att göra” (B)
”med dessa eleverna” (A)

En av specialpedagogerna lyfter ett gynnsamt exempel då skolpsykolog handlett och gett
råd till ett arbetslag just gällande autism. Under denna handledning fördes en dialog
mellan cirka sex pedagoger och skolpsykologen där fokus lades på individnivå.
Handledningen följdes sedan upp.
”det blev ju mycket mycket mer fruktbart och sen hade vi en uppföljning också
på det så att man kunde fundera” (C)

Specialpedagogerna tar upp svårigheten då elever som åker taxi till skolan inte alltid
kommer i tid och att eleven ofta är stressad och därav behöver tid för nedvarvning innan
hen kan påbörja sin skoldag. Vidare menar specialpedagogerna att taxin är en yttre faktor
som inte specialpedagogen behöver ta hänsyn till.
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”ofta blir det fem tio minuter senare beroende på när taxin dyker in” (B)
”nä det behöver vi inte det behöver inte Kim bry sig om” (A)

En av specialpedagogerna sammanfattar hur specialpedagogen i caset bör agera och
menar att en kartläggning först bör göras där både elevernas och vårdnadshavarnas bild
tas med.
Sammanfattningsvis tar specialpedagogerna upp att belastningen blir högre för en mentor
om det finns elever med autism i klassen. De menar då att specialpedagogen kan
underlätta genom att vara den som har kontakt med aktörer utanför skolan, som BUP och
Soc. De tar också upp nödvändigheten av kartläggning av en elev med autismdiagnos. De
lyfter eleven själv och dess vårdnadshavare som viktiga personer i kartläggningen.
6.2.5. Särskild undervisningsgrupp
När specialpedagogerna diskuterar organisationen kring det särskilda stödet för elever
med autismdiagnos, det som idag är förlagt i en liten undervisningsgrupp, Diamanten,
skiljer sig meningarna åt. Två specialpedagoger uttrycker att det finns grader inom autism
och att de med omfattande behov inte kan ingå i den vanliga skolan. De menar att
kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper måste finnas för att kunna ta emot
denna elevgrupp.
”det man inte vet här är om det finns elever som är riktigt svåra fall egentligen
[…]vad gör vi med dom då som absolut inte klarar av det för vi har haft såna
fall som överhuvudtaget inte kan va i vanliga klassrum” (B)

Den tredje specialpedagogen uttrycker dock att risken att inte fånga upp alla inte ska
hindra dem från att prova en ny organisation och att man bör göra en riskanalys innan
förändringen. Diamanten är placerad i skolans mindre byggnad, lite för sig själv, vilket
gruppen ser risker med. De uttrycker att placeringen kan leda till ett vi – och- domtänkande bland eleverna.
”den var väldigt isolerad i organisationen” (A)
”väldigt utmärkande det är lätt att det bildas en jargong att där går dom” (B)

Sammanfattningen av diskussionen gällande särskilda undervisningsgrupper är att två av
specialpedagogerna menar att vissa elever inte platsar i ordinarie grundskola och att
specialklasser är viktiga att kunna tillgå. Vidare lyfter de risken med att placera en
särskild undervisningsgrupp i avskildhet inom en skola då detta kan skapa stigmatisering.
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6.3.

Analys utifrån Bronfenbrenners modell

Utifrån Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell i den innersta nivån,
kallad mikronivå, återfinns det som är i direkt kontakt med eleven. Här synliggörs en
mångfald av anpassningar i såväl enkät som i fokusgruppintervju. På denna nivå hittas
till exempel individanpassade åtgärder, som digitala verktyg i klassrummet,
individanpassade uppgifter, bemötande av eleven och tilltro till densamma. Även lärare,
mentor och elevassistent, vilken är kopplad till eleven i och/eller utanför klassrummet,
kan kopplas till denna nivå.
På mesonivå är specialpedagogens roll framträdande. Specialpedagogen kan ses som
”spindeln i nätet”, vilken samverkar med såväl lärare som vårdnadshavare och externa
instanser. Vidare berörs nödvändigheten av tydligt strukturerade och förutsägbara
lektioner, lärares samarbete med varandra likväl som deras samarbete med
specialpedagogen i syfte att skapa gynnsamma metoder och arbetssätt. På mesonivån
återfinns också stöd i den sociala kontexten genom strukturerade, planerade raster och
relationsfrämjande aktiviteter.
När stödet betraktas ur exonivå-perspektiv (Bronfenbrenner, 1979; Hwang & Nilsson,
2011; Imsen, 2000) blir i studien skolans fysiska miljö framträdande så som matsal,
omklädningsrum och skolgård och hur kommunen alternativt huvudman utformar dessa
miljöer. Lärarna redogör för betydligt färre anpassningar kopplade till den fysiska miljön
och en anledning skulle kunna vara att det ligger på exonivå och utanför lärarnas
ansvarsområde. Många av de fysiska anpassningarna kan dock vara en del av mikronivån
beroende på dess utformning. En auditiv anpassning kan till exempel vara att kommunen
valt att utrusta samtliga klassrum med ljudutjämningssystem, vilket är något att betrakta
utifrån exonivå. Utifrån en mikronivå kan det röra sig om hörselkåpor till en elev i
klassrummet. Inom den pedagogiska miljön lyfts på exonivå skolans förfarande att
anpassa genom att placera elever i särskilda undervisningsgrupper, att minska elevantalet
i klasserna, att utforma särskilda klasser med utökat mentorskap för elever med autism
samt att använda sig av tvålärarsystem. Vidare lyfts lärares kompetens och fortbildning
som viktiga faktorer och lärare själva önskar fördjupa sina kunskaper inom autism.
Makronivån är den yttersta av Bronfenbrenners modell (Bronfenbrenner, 1979; Hwang
& Nilsson, 2011; Imsen, 2000) och här belyses attityder för olikheter. I
fokusgruppintervjun resonerar specialpedagogerna kring svårighetsnivåer inom autism
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och att det finns elever som faller utanför ordinarie skolas ramar varpå specialskolor är
det enda tänkbara alternativet. Betraktas resonemanget utifrån de individuella
förutsättningarna hos eleven i en icke formbar kontext kan detta räknas som en del av
mikronivån, men resonemanget kan också ses som styrda av de attityder, som finns i
samhället och på skolpolitisk nivå, vilket då skulle placera det i makronivå.

6.4. Analys utifrån de specialpedagogiska perspektiven
Specialpedagogerna i fokusgruppen har en relationell ansats i enlighet med Perssons
(1998) definition då de menar att specialpedagogens uppgift är att arbeta för inkluderande
lärmiljöer snarare än segregerade särlösningar. De belyser vid ett flertal tillfällen att
anpassningar måste

göras utifrån individuella behov och att

elevens

och

vårdnadshavarnas delaktighet är en självklarhet. Specialpedagogerna tar även upp vikten
av att arbeta med attityder och eventuella fördomar, för att skapa en kontext präglad av
acceptans för olikheter. De menar också att anpassningar inom klassrummets ram är av
godo och gynnsamt för alla elever, vilket därmed leder till en tillgänglig lärmiljö för dem
som vistas inom denna. Specialpedagogerna lyfter många goda exempel på hur
lärmiljöerna kan utformas för att gynna elever med autismdiagnos, men samtidigt
framhålls också flertalet kategoriska lösningar så som placering i grupprum med eller
utan assistent, klasstillhörighet utifrån diagnos, placering i separat matsal frånskild
klasskamraterna. Vid friluftsdagar väljer specialpedagogerna särskiljande lösningar för
elever med autism i stället för att anpassa dagen för allas behov.
Förutom segregerade lösningar diskuterar specialpedagogerna ”de svåra fallen”, vilka de
menar inte platsar i den ordinarie skolan och befäster nödvändigheten med särskilda
undervisningsgrupper.

Ju

större

behov

desto

mer

kategoriskt

resonerar

specialpedagogerna och lägger svårigheterna hos eleverna. Detta fenomen kan förklaras
genom bristfällig kunskap om funktionsnedsättningen och hur en gynnsam
lärandesituation skulle kunna utformas för eleven, vilket leder till att problemet flyttas
från verksamheten till individen. I lärarenkäterna såväl som i fokusgruppen redogörs för
många anpassningar i den pedagogiska miljön och 31 av lärarna anpassar dessutom sina
metoder och arbetssätt för att möta eleverna med autismdiagnos. Hälften av lärarna
arbetar med relationsfrämjande aktiviteter vilka stödjer elever med autism i den sociala
kontexten. Detta stödjer ett relationellt perspektiv (Persson, 1998) där kontexten utformas
utifrån elevens behov. Utifrån enkätsvaren är särskild undervisningsgrupp och anpassad
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studiegång de minst vanliga pedagogiska anpassningarna, vilket kan tolkas som en
indikator på att skolan främst arbetar med inkluderande anpassningar utifrån ett
relationellt perspektiv. Det är dock nästan en tredjedel av lärarna som uppger att skolan
gör

anpassningar

genom

anpassade

studiegångar

och

placering

i

särskild

undervisningsgrupp och hälften placerar eleven med autism i rum utanför klassrummet,
vilket tyder på ett kategoriskt förhållningssätt där skolan har misslyckats att möta elevens
behov i klassrummet. Över 60 procent av lärarna menar att man anpassar för eleven
genom att koppla assistent till eleven i klassrummet. Detta kan ses både ur ett relationellt
som ett kategoriskt perspektiv (Persson, 1998) beroende på hur assistentens uppdrag är
utformat. Om assistentens arbetsuppgifter framförallt är att främja elevens utveckling och
verka stödjande i skolans kontexter kan denna anpassning ses som relationell. Är istället
assistentens uppdrag att särskilja eleven från den pedagogiska, sociala och fysiska
kontexten samt framförallt arbeta åtgärdande kan anpassningen istället ses som
kategorisk. Det är tydligt att anpassningarna har sin tyngd i den pedagogiska miljön. Över
hälften av lärarna samarbetar med andra pedagoger för att skapa en god lärmiljö för elever
med autism. Ser man till den sociala miljön som blir mer framträdande vid fria aktiviteter
som under raster är det dubbelt så vanligt att använda en vuxen som stöd i stället för att
planera rastaktiviteter och använda sociala berättelser. Det är därtill ännu mindre
förekommande att använda sig av kamratstödjare för att stödja eleven med autism i den
sociala kontexten och någon anpassning av skolgårdens fysiska miljö förekommer över
huvud taget inte. Sammantaget pendlar både specialpedagogerna och lärarna mellan det
relationella och kategoriska perspektivet och resultaten visar att många anpassningar görs
framför allt i den pedagogiska miljön, men då anpassningarna inte möter elevens behov
framträder ett mer kategoriskt perspektiv där eleven är den som bär på svårigheten.
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6.5. Slutsatser
Slutsatserna presenteras utifrån de i syftet formulerade forskningsfrågorna;
Vilken form av stöd anser lärare att elever med autismdiagnos får i skolan?
Stödet eleverna med autism får i skolan är övervägande utifrån fokus på den pedagogiska
miljön där många små anpassningar genomförs. Vidare är det vanligt att eleven med
autismdiagnos har en elevassistent/vuxenstöd vid sin sida samt i någon mån placeras i
särskilda undervisningsgrupper.
Vilket stöd anser lärare att de får av specialpedagogen rörande elever med
autismdiagnos?
Specialpedagogen stödjer läraren genom att upprätta dokumentation i åtgärdsprogram
och extra anpassningar. Stödet ges även i form av handledning och rådgivning samt i
kontakten med externa instanser kopplade till skolan och vårdnadshavare.
Hur bedömer lärare sin egen kompetens inom autism?
Oavsett om lärare anser sig ha tillräckliga kunskaper rörande autism eller ej önskar
nästintill alla fortbildning inom ämnet.
Hur anser specialpedagogen att skolan ska organiseras för elever med autismdiagnos?
Det är individanpassade lösningar utifrån elevens specifika behov som måste till för att
skapa en tillgänglig lärmiljö för elever med autismdiagnos. Det är också essentiellt att
skolan organiseras och arbetar för att öka acceptansen för olikheter. Vidare är det av vikt
att personalen blir fortbildade i ämnet autism. Möjligheten till placering i särskild
undervisningsgrupp och den särskilda undervisningsgruppens varande är viktig.
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7. Diskussion
Följande kapitel inleds med en diskussion av vald metod och hur det påverkat resultatet.
Därefter diskuteras resultatet utifrån tidigare forskningsresultat. Avslutningsvis
diskuteras studiens specialpedagogiska relevans och förslag till vidare forskning ges.

7.1.

Metoddiskussion

Valet att använda två olika metoder gjordes med hänsyn dels för att kunna besvara
föreliggande studies forskningsfrågor, men också för att erhålla en större förståelse för
det studerade ämnet. Om än de två metoderna gav ett bredare underlag (Repstad, 2007)
gav det dock inte ett mer djupgående sådant. En orsak till att resultatet inte blev mer
djupgående kan bero på valet att använda olika yrkesgrupper för respektive metod.
Som både Bryman (2011) och Stukát (2011) tar upp ökar generaliserbarheten med ett
ökat antal insamlat rådata vilket var ett motiv bakom enkätundersökningen. Genom att
publicera enkäten digitalt i sociala medier kunde dessutom studien nå lärare som är
geografiskt spridda. Negativt med detta metodval var att få av lärarna som ingick i de
sociala forumen där enkäten delades valde att ingå. En anledning till det kan vara just att
enkäten publicerades i sociala medier och att deltagarna på ett enkelt vis, genom att
skrolla, kunde förbise enkäten. Ytterligare en anledning till det stora bortfallet kan vara
konkurrensen bland publicerade inlägg och att enkäten snabbt hamnade långt ner i det
digitala flödet varpå den inte synliggjordes för de som inte varit inloggade och aktiva vid
den tidpunkten då enkäten publicerades. Hade enkäterna istället delats ut genom ett
personligt möte vid respektive skola skulle möjligtvis deltagarantalet ökat. Å andra sidan
hade det gjort den geografiska spridningen omöjlig.
Syftet med fokusgruppen var inte att skönja ett riktigt svar (Kvale & Brinkmann, 2014)
utan att istället lyfta olika perspektiv vilket också deltagarna gjorde om än de var mycket
följsamma och snarare bekräftade än utmanade varandras idéer. En första tanke i studien
var att låta två separata fokusgrupper diskutera samma case vilket skulle ha bidragit med
en ökad generaliserbarhet av resultatet men tyvärr fanns varken tid eller deltagare för
ytterligare en fokusgruppintervju. Vidare arbetade samtliga deltagare i fokusgruppen
inom samma kommun och var välbekanta med varandra. En positiv effekt utav det kan
ha varit att gruppen snabbt kom in i diskussionen utan att genomgå en lära-känna-fas. En
negativ aspekt av detta är relationen som deltagarna hade med varandra och hur detta i
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sin tur kunnat påverka maktstrukturer i samtalet och deltagarnas ansatser att utmana och
ifrågasätta

varandras

uttalanden.

Valet

att

använda

ett

förskrivet

case

i

fokusgruppintervjun kan vara en anledning till att diskussionen fortlöpte under så lång tid
och att samtalet bibehöll fokus på studiens syfte och frågeställningar. Vidare hade en
fokusgruppintervju utan ett förskrivet case kunnat öppna upp för intressanta följdfrågor
och gett deltagarna möjlighet att utveckla sina svar inom områden som inom detta case
inte belystes, men som kanske hade varit av intresse för studien.

7.2.

Resultatdiskussion

När specialpedagogerna får uppdraget att utifrån en specialpedagogs perspektiv utforma
verksamheten i en skola för att skapa en gynnsam lärandemiljö för elever med autism
tolkar de uppdraget som att de ska skapa förutsättningar för elever med autism att helt
ingå i ordinarie klass och undervisning. Detta visar på en förankring i rådande skollag
(SFS 2011:800) och läroplan (Skolverket, 2011) så väl som i FNs konvention för
mänskliga rättigheter (Regeringskansliet, 2011) vilka alla betonar alla barns rätt till
likvärdig utbildning. Även om specialpedagogerna har denna utgångspunkt i sitt
resonemang tyder lärarnas svar i enkäten på att en förhållandevis stor andel elever med
autism får en anpassning i sin pedagogiska lärmiljö genom att placeras i särskild
undervisningsgrupp. I dessa fall sker inte anpassningen i elevens naturliga kontext utan
eleven flyttas istället till en anpassad kontext. Detta kan bero på skolans sätt att organisera
och utveckla lärmiljöerna. Istället för att utveckla hela skolans lärmiljöer anpassas en del
av skolan, den särskilda undervisningsgruppen, där såväl spetskompetens som möjlighet
till flertalet individuella anpassningar återfinns.
Specialpedagogerna kommer inte heller, utifrån caset, fram till att eleverna bör ingå i
ordinarie klasser oberoende av sin diagnos utan resonemanget går fram och tillbaka.
Istället för att arbeta med goda lärmiljöer för alla framhåller specialpedagogerna att man
genom att göra klassplaceringar utifrån diagnos kan göra nödvändiga anpassningar för
eleverna. Huruvida en sådan placering av elever är etiskt korrekt går inte
specialpedagogerna närmare in på, men som Gillberg (2011) belyser är det inte alltid
diagnoser uppmärksammas och det finns fortfarande idag en ovisshet kring autismens
symtom speciellt hos flickor. Vidare ska inte en diagnos behövas för att skolan ska ge
eleven det stöd den behöver utan behovet ska vara styrande (Skolverket, 2011).
Specialpedagogerna menar dock att klasserna där elever med autismdiagnos blir
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placerade också skulle innehålla neurotypiska elever och att speciallärare skulle kopplas
till klassen och kunna erbjuda undervisning enligt två-lärarsystem. Detta arbetssätt stöds
av Sanahuja-Gavalda, Olmos-Rueda och Morón-Velasco (2016) som betonar att elever
med autism är som mest inkluderade då en extra lärare finns att tillgå i den ordinarie
undervisningen. Resonemanget stöds också av Skolverket (2016). Genom att skapa dessa
klasser som ett alternativ till särskild undervisningsgrupp möjliggör specialpedagogerna
för flexibla grupper där elever med såväl behov av extra stöd som utan arbetar
tillsammans och lär av varandra vilket stöds av Falkmer et al. (2012), Lindsay et al.
(2014), Plavnick och Hume (2014) samt Taylor och DeQuinzio (2012). Risken för
stigmatisering i klasserna som elever med autism placeras i belyses och
specialpedagogerna menar då att elever med autism bör spridas i samtliga klasser för att
öka acceptansen. Detta i sig motsäger placering i särskild undervisningsgrupp då de
menar att acceptans skapas genom representation av olikheter i klassrummet.
Resonemanget stöds av Lindsay et al. (2014).
Vidare lyfts framgången med mindre klasstorlekar och att det skulle vara gynnsamt för
elever med autismdiagnos. Detta återfinns inte i berörd litteratur, men en tolkning kan
vara att lärare med större elevgrupper inte hinner göra de nödvändiga anpassningarna i
klassrummet. Istället för att bryta ner klasstorleken är assistent i klassen en vanlig
stödåtgärd utifrån så väl enkät som intervju, i enlighet med vad Östlund (2017) påvisat.
En assistent kan dock arbeta på många olika sätt och som tidigare forskning visat får det
olika konsekvenser. Specialpedagogerna beskriver assistentens arbete som till stor del
förlagt utanför klassrummet. Detta resultat skulle kunna förklara varför lärarnas enkäter
visar

att

hälften

placerar

elever

med

autismdiagnos

utanför

klassrummet.

Specialpedagogerna lyfter att assistenten saknar pedagogisk utbildning men ser inte
utmaningen med detta då assistenten varit med i klassrummet under lärarens genomgång.
Forskning visar dock att detta har betydelse (Giangreco et al., 2005; Sharma & Salend,
2016). Assistenter utan pedagogisk utbildning och utan krav på spetskompetens placeras
således ensam med en elev eller mindre elevgrupp och förväntas vidare ha den didaktiska
förmågan som krävs för att möta elever med omfattande stödbehov och stötta dem i deras
kunskapsutveckling. Orimligheten i detta är självklar och frågan borde belysas ytterligare
i skolan.

46

Läraren och undervisningen är viktig i skolan och såväl intervju som enkät lyfter många
framgångar i klassrummet. Användandet av digitala verktyg och bilder som stöd påvisas
starkt av lärarna likväl som av specialpedagogerna, vilket även framgår av såväl
Skolverket (2014), Myndigheten för delaktighet (2018) och Regeringskansliet (2011)
som Angermeier et al. (2010), Sansosti et al. (2015), Tissot och Evans (2003) och Tuedor
(2006). Vidare belyses i intervjun att arbetssätten som är nödvändiga för elever med
autismdiagnos också är gynnsamma för alla elever. Det borde således inte vara en
motsättning att undervisa elever med autism och neurotypiska elever. Tyvärr fastnar ändå
specialpedagogerna i ett kategoriskt synsätt då de diskuterar friluftsdagar och menar att
eleverna med autism ska informeras om dagens händelser och därefter ta ställning till om
de vill delta eller ej istället för att anpassa utifrån deras behov. Detta är inte förenligt med
FNs

konvention

(Regeringskansliet,

2011)

som

menar

att

eleven

med

funktionsnedsättning ska kunna delta på likvärdig grund som övriga elever. Istället för att
göra kategoriska åtgärder där elever plockas ut skulle en friluftsdag istället kunna vara en
dag då elever med autism får chansen att utveckla sociala färdigheter utifrån sina
förutsättningar (Falker, 2013; Plavnick & Hume, 2014; Taylor & DeQuinzio, 2012).
Förberedelse är en viktig komponent för att motverka stress hos elever med autism
(Lorenz, 2012) vilket specialpedagogerna betonar. Vidare belyser de taxisituationen som
stressande för elever med autism och att eleverna behöver återhämtning redan vid uppstart
av skoldagen. Däremot lyfts inte elevens dag som en helhet där skola och taxi skulle
kunna samverka istället menar specialpedagogerna att det är en yttre opåverkbar faktor.
Om ytterligare samverkan hade ägt rum kanske elevens stressnivåer hade minskat. Många
lärare uppger dessutom i enkäten att elever med autism får tid för återhämtning under
skoldagen vilket också signalerar på en förhöjd stressnivå bland denna elevgrupp. Detta
kan både vara en hälsofrämjande faktor där man ser till de individuella behoven hos
eleven men det kan också vara en indikator på att miljöerna som eleven vistas i inte är
anpassade utifrån dennes behov.
Genom att skapa en tillgänglig lärmiljö med specifik hänsyn till elever med
autismdiagnos skulle allas måluppfyllelse gynnas och skolan skulle i enlighet med FNs
konvention

(Regeringskansliet,

2011),

inte

särskilja

elever

på

grund

av

funktionsnedsättning. För att kunna skapa dessa goda lärmiljöer krävs spetskompetens
med specifik hänsyn till elever med autismdiagnos (Cappe et al., 2017; Falker, 2013;
Gillberg & Peeters, 2001, Lindsay et al., 2014; Skolverket, 2016 och Socialstyrelsen,
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2010) och detta menar också både specialpedagogerna och lärarna själva. Det är en fråga
för varje huvudman att fundera kring så väl som för nationen som helhet. Ska vi ha en
skola som möter alla elever måste vi ha personal med adekvat utbildning och kompetens.
Förutom lärarens individuella kunskaper är det också viktigt att använda sig av den
samlade kompetensen och samarbeta lärare emellan (Sanahuja-Gavalda et al., 2016;
Lindsay, 2014) vilket också enkäterna påvisar. Genom handledning och rådgivning
menar lärarna att de kan få stöd av specialpedagogen i mötet med elever med
autismdiagnos. Det är då av vikt att även specialpedagogen besitter den kunskap som
behövs vilket inte belyses av specialpedagogerna själva men som den kommande
satsningen inom specialpedagogutbildningen (Utbildningsdepartementet, 2017) är en
tydlig indikator på, vilket också stöds av Jones et al. (2013). Resultatet påvisar också att
specialpedagogen är en nyckelperson vad gäller kontakt med så väl hemmet som instanser
utanför skolan och specialpedagogerna lyfter vikten av att ha en god kommunikation med
hemmet vilket också forskningen stödjer (Lindsay et al., 2014; Starr och Foy, 2012).
Studien visar även att specialpedagogen ska kartlägga elevens situation, vilket är i
enlighet med examensordningen (SFS 2007:638), och dess sociala kontexter (Falkmer,
2013). I denna kartläggning är det av största vikt att elevens perspektiv tas med (Mc
Allister & Sloan, 2017; Regeringskansliet, 2011; SFS 2010:800) vilket också
specialpedagogerna menar är viktigt. Det som inte tas upp är hur denna kartläggning kan
genomföras och att elever med autism har begränsningar inom så väl språk som förmåga
till mentalisering (American Psychiatric Association, 2014; Attwood, 2011; Frith, 1994;
Gillberg, 2011; Wing, 2012). För att erhålla en rättvis bild behöver den som genomför
kartläggningen vara oerhört medveten om diagnosens begränsningar likväl som i
strategier för att minska funktionsnedsättningens konsekvenser. Det är oerhört viktigt att
skapa förutsättningar för denna elevgrupp att uttrycka sig och bli lyssnad till. Någonting
som tydligt betonas genom den stora variation av anpassningar som redogörs i enkäterna
och som starkt påtalas i intervjuerna är vikten av att se de individuella behoven hos var
och en av eleverna. Detta är essentiellt då gruppen elever med autism är en mycket
heterogen grupp (Gillberg, 2011). Det är också i enlighet med rådande läroplan
(Skolverket, 2011).
Specialpedagogerna för ett mycket tydligt resonemang kring att skapa individuella
lösningar och att man genom förändringar i kontext kan ge elever med autism goda
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förutsättningar att nå framgång i skolan (Hertz, 2011, Peeters, 1998). De betonar också
vikten av att göra individuella anpassade studiegångar då dessa är omfattande åtgärder
vilka kan inskränka elevernas möjligheter i framtiden, resonemanget stöds av
Skolinspektionen (2014). Det relationella perspektivet med betoning på det kontextuella
tar

dock

stopp

när

specialpedagogerna

börjar

resonera

kring

särskilda

undervisningsgruppers fortsatta varande. Då kategoriseras elever med omfattande
stödbehov ihop i gruppen ”svåra fall” som beskrivs inte kan vara i vanliga klassrum
överhuvudtaget. Eleverna blir här bärare av svårigheterna och fokus ligger inte längre på
att anpassa lärmiljön för att förändra situationen för dessa elever utan lösningen ligger i
en fysisk förflyttning av eleven. Detta kategoriska perspektiv återfinns också i
diskussionen där specialpedagogerna menar att elever med autism själva väljer ensamhet
och placering utanför sociala kontexter. Resonemanget är problematiskt då det implicerar
att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar skulle styras av valfrihet, vilket också
Kutscher (2010) betonar. Det kan också härledas till Emam och Farrell (2009) och Linton
(2015) som betonar att lärares syn på elever och diagnosen får konsekvenser för hur
inkluderingen sedan tar form. Detta berör inte bara yrkesgruppen lärare utan också
specialpedagoger. Bedöms elever med omfattande stödbehov som hopplösa fall i befintlig
skolmiljö då har skolan gett upp och misslyckandet är ett faktum. Man har då uppnått en
skolmiljö för nästan alla, men där alla ändå inte riktigt får plats.

7.3. Specialpedagogisk relevans
Trenderna i enkätsvaren återfinns också i specialpedagogernas diskussion och
tyngdpunkterna är snarlika vilket tyder på att specialpedagogen har en viktig roll i
utformningen av stödet för elever med autismdiagnos. Det är då av yttersta vikt att inte
bara lärarna har spetskompetens utan även specialpedagogerna. Det är intressant att ingen
av specialpedagogerna belyser detta utan fokuserar mer på lärares kompetens i
sammanhanget. Vidare är det av intresse att synliggöra att 8 procent av lärarna uppger att
de inte har tillgång till en specialpedagog vilket också leder till frågan om vem som då
innehar den fördjupade kompetensen. Nu gör Sverige en nationell satsning inom
specialpedagogprogrammet (Utbildningsdepartementet, 2017) för att stärka kunskaperna
inom neuropsykiatriska svårigheter i varje skola. För att varje skola ska kunna ta del av
denna kompetens måste också specialpedagogens yrkesroll synliggöras ytterligare i våra
styrande dokument. Det kan inte längre vara valbart för en skola att ha eller inte ha en
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specialpedagog. Specialpedagogens roll är central men det är essentiellt att kunskapen
om autism återfinns inom skolans alla yrkeskategorier, inte minst att hos assistenten.
Kompetensen måste finnas hos alla som i olika kontexter, både direkt och indirekt möter
elever med autism.

7.4. Förslag till fortsatt forskning
Föreliggande studie belyser såväl lärares som specialpedagogers bild av det stöd som
elever med autismdiagnos erhåller i skolan men utelämnar elevernas egna upplevelser.
Det hade varit av stort värde att även ta med deras bild. Det hade också varit av vikt att
fråga eleverna själva hur de upplever assistentens närvaro och vilka konsekvenser det får.
I föreliggande studie framkommer att nästan hälften av lärarna, samtliga med erhållen
lärarexamen, upplever sig ha otillräckliga kunskaper inom autism. Det skulle därför vara
av intresse att undersöka hur lärare upplever att deras utbildning förberett dem för mötet
med elever med autismdiagnos. Vidare hade det varit av vikt att sätta kunskapskraven i
relation till diagnoskriterierna och undersöka om elever med autismdiagnos får en ärlig
chans att lyckas i skolan eller om kunskapskraven begränsar och bidrar till en skola för
nästan alla.
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Bilaga 1

Vilket stöd får elever med autismdiagnos i skolan?
*1.

Vilken grundutbildning har du?

Grundskollärare 1-7 alt. Grundskollärare mot tidigare år
Grundskollärare 4-9 alt. Grundskollärare mot senare år
Utan pedagogisk utbildning
Annan pedagogisk utbildning, vilken?

*2.

Pedagogisk miljö: På vilka sätt upplever du att
din skola anpassar för elever med autismdiagnos
i den pedagogiska miljön? Kryssa i alla alternativ
som du tycker stämmer.
Särskild undervisningsgrupp
Assistent knuten till eleven i klassrummet
Bildstöd
Strukturellt stöd
Personligt schema (enligt timplan)
Anpassad studiegång
Tillgång till digitala verktyg
Tid för återhämtning
Anpassning av pedagogiska metoder och arbetssätt
Samarbete mellan lärare
Ingen anpassning görs
Annat och i så fall vilket?

*3.

Fysisk miljö: På vilka sätt upplever du att din
skola anpassar för elever med autismdiagnos i den
fysiska miljön? Kryssa i alla alternativ som du tycker
stämmer.
Särskild placering i klassrummet
Särskild placering utanför klassrummet
Anpassning i matsal (rumslig)
Visuell anpassning
Auditiv anpassning
Anpassning av skolgård
Anpassning i allmänna utrymmen
Anpassning av toaletter
Anpassning av omklädningsrum
Ingen anpassning görs
Annat och i så fall vilket?

*4.

Social miljö: På vilka sätt upplever du att din
skola anpassar för elever med autismdiagnos i den
sociala miljön? Kryssa i alla alternativ som du tycker
stämmer.
Relationsfrämjande aktiviteter
Kamratstödjare
Lågaffektivt bemötande
Vuxenstöd under raster och byte av aktivitet
Planerad rastaktivitet
Sociala berättelser/seriesamtal
Samverkan med hemmet
Planerade aktiviteter utanför skolan
Ingen anpassning görs
Annat och i så fall vilket?

*5.

Vilket stöd får du av specialpedagogen? Kryssa i
alla alternativ som du tycker stämmer.
Handledning
Rådgivning
Klassrumsobservationer
Stöd i kontakten med vårdnadshavare
Stöd i kontakten med andra instanser (BUP/habilitering/Soc.)
Stöd i upprättandet av åtgärdsprogram
Stöd i upprättandet av extra anpassningar
Stöd i klassrummet (två-lärarsystem)
Stöd till enskilda elever utanför klassrummet
Stöd i utformning och planering av undervisning
Har ej tillgång till specialpedagog
Annat och i så fall vad?

*6.

I vilken utsträckning får du som lärare stöd av
specialpedagogen i mötet med barn med
autismdiagnos?
I mycket liten
utsträckning

I liten
utsträckning

I varken liten eller
stor utsträckning

I stor
utsträckning

I mycket stor
utsträckning

Jag har inte tillgång till
specialpedagog

*7.

Anser du att du har tillräckliga kunskaper rörande
autism?
Ja
Nej

*8.

Önskar du fördjupa dina kunskaper inom autism?

Ja
Nej
Har inte tagit ställning i frågan

9. Om du svarat ja på fråga 8. På vilket/vilka sätt
önskar du fördjupa dina kunskaper inom autism?
Kurs
Inläsning av litteratur på egen hand
Handledning av specialpedagog
Samarbete med andra skolor
Annat och i så fall vad?

Ny fråga

Bilaga 2
Hej!

Vi är två specialpedagogstudenter som just nu genomför vårt examensarbete
vid Högskolan Kristianstad. Vår studie syftar till att bidra med kunskap kring vilket stöd
elever med autismdiagnos får i den svenska grundskolan samt synliggöra hur detta
korrelerar med specialpedagogens syn på hur stödet kan organiseras.
I

arbetet

kommer

vi

att

genomföra

en fokusgruppintervju

där

verksamma

specialpedagoger bjuds in att diskutera anpassningar i skolans miljöer utifrån ett
fiktivt fall. Gruppintervjun förväntas ta 45 minuter och kommer att genomföras efter den
specialpedagogiska yrkesteamsträffen 1 mars 2018 i ------skolans lokaler. Diskussionen
under fokusgruppintervjun kommer att spelas in.
Vi vill belysa att deltagandet sker på frivillig basis och att Ni när som helst kan välja att
avbryta

ert deltagande. Vidare

kommer uppgifter

om

respektive deltagare

att

anonymiseras och därigenom inte kunna härledas till personen i fråga. Den insamlade
informationen kommer endast att användas i denna studie.
Anmälan till deltagande sker vid yrkesteamsträffen 30 januari. För eventuella frågor
vänligen kontakta oss via nedanstående e-postadresser.

lisette.marklund@hassleholm.se
helene.lennartsson@hassleholm.se

Vi hoppas att just du vill vara med i vår studie!

Med vänliga hälsningar
Helene & Lisette

Bilaga 3

Tillgänglighet i skolan – Kims uppdrag
Bakgrund
Fallet utspelar sig vid en kommunal skola med 3 parallellklasser i respektive årskurs,
klasserna har beteckningen A, B och C. Varje klass består av 25-30 elever. Elever med
autismdiagnos har placerats i skolans B-klasser för att underlätta schemaläggning i
skolans särskilda undervisningsgrupp, Diamanten. Diamanten är en enhet på skolan där
elever som bedömts vara i behov av särskilt stöd arbetar i mindre grupp eller enskilt
tillsammans med en speciallärare och en lärare med grundskollärarutbildning årskurs 17. Detta stöd riktar sig främst till elever med autismdiagnos vilka arbetar större del av sin
skoldag i Diamanten. Samtliga elever har klasstillhörighet i skolans ordinarie klasser och
omkring två tredjedelar ingår i ordinarie undervisning i praktiska/estetiska ämnen.
Samtliga elever som undervisas i Diamanten har anpassad studiegång i antingen so eller
no och läser endast ett eller ett par av ämnena inom dessa ämnesblock.
Varje klass har två mentorer som tillsammans delar på mentorskapet. Vid varje läsårsstart
anordnas ”klassens dag” där elever och mentorer arbetar med värdegrundsfrågor. Skolan
har ämnessalar till vilka eleverna går vid respektive lektion. Varje vecka har klasserna en
mentorstid (30min) i en av mentorernas ämnessalar. Under mentorstiden går mentorerna
igenom kommande veckas prov och läxor, skolans regler och ifall klassen brustit i dessa.
Lärarna arbetar i ett stort arbetslag på 21 lärare varav 16 har adekvat lärarutbildning. Vid
skolan arbetar förutom lärarna också en fritidspedagog som ansvarar för kaféet och
uppehållsrummet samt en speciallärare som har all tjänstgöringstid i Diamanten. Vid
skolan arbetar också en rektor och en kurator som båda har hela sin tjänstgöring vid
skolan. Därutöver arbetar en skolsköterska två dagar per vecka och en studie- och
yrkesvägledare en dag per vecka i skolan. Skolan har inte haft någon egen specialpedagog
anställd men en central specialpedagog i kommunen har vid behov kontaktats av rektor
och då observerat elever eller gett information/föreläst för personalen kring olika teman
så som NPF och läs-och skrivsvårigheter. Skolan har en elevhälsa som träffas 2 timmar
var fjortonde dag. I elevhälsan ingår skolans rektor, skolsköterska, kurator samt vid behov
en central specialpedagog. Två gånger per termin kommer en central skolpsykolog till
elevhälsan.

Skolan består av två byggnader, en större och en mindre. I den större byggnaden finns
rektorsexpedition och lärarrum. Där finns ordinarie undervisningssalar samt specifika
salar för laborationer i kemi och fysik samt en bildsal. Till omkring hälften av salarna
finns intilliggande grupprum. Inom denna byggnad finns också en stor matsal och en
kafeteria med tillhörande uppehållsrum. I den mindre skolbyggnaden finns skolans två
slöjdsalar samt en musiksal och idrottshall. Förutom dessa salar finns en undervisningssal
”Diamanten” för särskild undervisning. I denna byggnad har idrottslärarna ett arbetsrum
samt skolsköterskan och här har också kuratorn sitt arbetsrum vilket delas med studieoch yrkesvägledaren.
Fallbeskrivning
Kim är nyanställd specialpedagog vid skolan och har fått i uppdrag att utveckla den
specialpedagogiska organisationen på skolan med särskild hänsyn till elever med
autismdiagnos då man på skolnivå sett att denna elevgrupp är överrepresenterad i gruppen
elever med långtidsfrånvaro och icke fullständiga betyg. Uppdraget är stort och Kim har
fått förtroende att med befintliga lokaler och personal göra nödvändiga förändringar i
verksamheten.
Frågeställning
Hur kan Kim utveckla skolans tillgänglighet med hänsyn till elever med autismdiagnos?

