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Sammanfattning 
Denna studie undersöker faktorer i skolan som bidrar respektive motverkar 

upplevelsen av inkludering hos personer som har diagnostiserats inom 

området autismspektrumtillstånd. Informationen samlades in genom 

kvalitativa intervjuer och bearbetades för att presenteras i resultatet.  

 

Resultatet visar att intervjupersonerna upplevde det svårt att koncentrera sig 

i skolan på grund av miljön. De upplevde inget sammanhang i 

inlärningssituationerna, de får inte svar på varför uppgifter skulle 

genomföras och såg ingen mening med rasterna. Vidare upplevde de inte 

några problem med att orientera sig i skolan eller att följa schemat. Det 

framkom vidare att respondenterna i alla fall hade någon lärare där de 

upplevt att relationen varit positiv. Under intervjutillfällena framkom det 

också att det är av största vikt att läraren är delaktig och empatisk. När det 

gäller grupper upplevde männen att små grupper var det optimala medan 

kvinnorna önskade större grupper. Kvinnorna upplevde även att det var 

lättare att umgås med män. Avslutningsvis kom det fram att alla upplevt 

utanförskap, mobbning och ofta hade en dålig självbild. Deras upplevelser 

angående diagnosen är bättre förståelse från andra men även att det 

förstärkt känslan av att vara annorlunda.  

 

I diskussionen avhandlas vilka pedagogiska implikationer resultaten bör 

leda till. Utifrån dessa resultat dras slutsatser om hur skolan bör organiseras 

för att gynna inkludering. 

 

Nyckelord: autismspektrumtillstånd, diagnos, inkludering, självbild.  
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Abstract 

This study examines factors in school that could contribute to or counteract 

the experience of inclusion of persons who have been diagnosed in the field 

of autism spectrum disorder. The information was gathered through 

qualitative interviews and processed to be presented in the results. 

 

The results show that respondents found it difficult to concentrate when in 

school because of the environment. They experienced no coherence in 

learning situations, they may not get answer as to why information should 

be carried out and saw no point to have breaks. Furthermore, they 

experienced no problems to orientate in school or to follow the schedule. 

The results also revealed that the respondents had at least one teacher with 

whom they felt that the relationship was positive. During the interview 

sessions, it emerged that it is essential that the teacher is involved and 

empathetic. Regarding groups experienced men that small groups were the 

optimum while women wanted larger groups. The women also felt that men 

were easier to associate with. Finally, it emerged that all of the students had 

experienced exclusion, bullying and often had a poor self-image. Their 

experience regarding the diagnosis is better understanding of others but also 

that it reinforced the sense of being different. 

 

The discussion dealt with educational implications as to our results. From 

these results are drawn conclusions how schools should be organized to 

promote inclusion. 

 

Keywords: autism spectrum condition, diagnose, inclusion, self-image. 
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1 Inledning 

Vi som skriver detta arbete har båda två flerårig erfarenhet av arbete i 

skolan med ungdomar som har diagnostiserats inom området 

autismspektrumtillstånd. Vi har mött dessa ungdomar i inkluderande 

skolformer, men vi har även jobbat på skolor med inriktning på just denna 

funktionsnedsättning. Även om eleverna kategoriserats med sin diagnos, så 

är elevgruppen långt från homogen. Alla elever är unika och lika olika som 

alla andra elever. Det som dock är gemensamt för de elever vi mött är att de 

bedöms vara i behov av särskilt stöd. Hur det särskilda stödet skall 

utformas står som alltid i relation till individen och omgivningen. Vi har 

bägge upplevt att eleverna många gånger balanserar på gränsen av vad de 

klarar av vad det gäller stress relaterad till skolan.  

 

Tyvärr utvecklar dessa elever ganska ofta undvikande strategier för att 

handskas med den sociala och studierelaterade pressen. Det faktum att det 

finns skolor och stödenheter som inriktat sig på elevgruppen visar på 

svårigheterna med inkludering. De styrdokument som skolan skall förhålla 

sig till pekar dock entydigt mot inkludering. I Svenska Unescoföreningens 

riktlinjer för inkludering (2008) kan läsas att utbildning anses berikande 

och främjar samtliga personers utveckling. Inga funktionsnedsättningar får 

vara diskvalificerande. En inkluderande skola ska vara för alla. I Skollagen 

(2010:800) 15 kap 2 § står det att: ”Utbildningen ska utformas så att den 

främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt 

och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.”  

 

Som blivande specialpedagoger med uppdraget att arbeta med elever i 

behov av särskilt stöd ser vi ett ökat behov av kunskap för att lyckas med 

inkluderingen av denna elevgrupp. En väsentlig faktor för inkludering är 

upplevelsen hos dem som åsyftas (Nilholm, 2006). Upplever eleven sig 

delaktig, som en del i en helhet och uppfattas så av dem som är runt 

omkring, så uppfylls viktiga faktorer för inkludering. Någon allmängiltig 

mall för ökad upplevelse av inkludering blir svår att formulera. Vi söker i 

denna studie förståelse av de upplevelser vissa samspelsmönster får för de 

inblandade i relation till inkludering. Genom att problematisera 

respondenternas upplevelser ges fler perspektiv på hur skolan kan gestaltas 

och då kan vi också skapa fler pedagogiska alternativ för just dessa elever 

samt även för alla andra elever vi möter. Genom att erbjuda flera 

utvärderingsbara handlingsalternativ hoppas vi kunna bidra till det 

specialpedagogiska kunskapsfältet.  
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka faktorer i skolan som bidrar respektive motverkar 

upplevelsen av inkludering hos personer som diagnostiserats inom området 

autismspektrumtillstånd. 

 

Frågeställning: Vilka erfarenheter av inkludering i skolan har personer som 

diagnostiserats inom området autismspektrumtillstånd? 
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3 Forskningsproblemet i sitt sammanhang 

Vi kommer under denna rubrik att tydliggör skolan och allas rätt till 

utbildning genom att hänvisa till litteratur inom ämnet. Vidare kommer vi 

att belysa två sätt att se på elever i behov av särskilt stöd där 

utgångspunkten antingen är individen eller den miljö individen befinner sig 

i. Efter det följer ett avsnitt som diskuterar särskilt stöd och 

specialpedagogik där elevens rätt står i fokus. Som en fortsättning på 

elevens rättigheter och om individen eller miljön är utgångspunkt tar vi upp 

inkluderingsbegreppet. Vi skriver vidare om gruppsociologi då 

studieresultat till stor del påverkas av sociala relationer. De sociala 

relationerna spelar i sin tur in på ens självbild och identitet där diagnosen är 

en viktig faktor för hur personen i fråga upplever sig själv. Detta leder oss 

in på självbild och identitet samt beskriver vi just våra respondenters 

diagnos genom att beskriva autismspektrumtillstånd. Avslutningsvis 

kommer några avslutande kommentarer på forskningsproblemet i sitt 

sammanhang. Bakgrunden är vald för att belysa några av de faktorer som 

bör tas i beaktande vid inkludering. 

 

 

3.1 Allas rätt till utbildning 

Den svenska skolan vilar på ideologin om alla människors lika värde 

(Ahlberg, 2007). Alla barn har samma rättigheter och lika värde och barns 

bästa ska alltid komma främst (Skolverket, 2002). Det övergripande målet 

för alla medborgare i Sverige är jämlikhet och full delaktighet vilket ska 

uppnås genom normalisering och inkludering (Brodin, 2008). Detta gäller 

hela samhället och därmed även skolan som får en viktig roll i att ta hand 

om och stödja elever i behov av särskilt stöd (Lindqvist, 2009). Skollagen 

föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshem ska 

vara likvärdig där likvärdig utbildning ska ta hänsyn till elevers olika 

förutsättningar och behov. Individens behov ska vara i fokus och skolan ska 

som institution spegla samhället i övrigt (SOU, 2010:99). Det gäller därmed 

som professionell att se till hela människan och förhålla sig på ett sådant 

sätt att man främjar den andres förmåga att lära om, utvecklas, komma till 

insikt, frigöras, växa och hantera olika situationer (Røkenes & Hanssen, 

2007).  

 

I skolans värld pratas det om inkludering och exkludering samt en skola för 

alla men vad är det och vad är normalt och vad menas med att vara normal i 

skolan och i samhället? Som människor ingår vi i olika grupper samtidigt 

som vi möter olika grupper som vi inte är medlemmar av (Thornberg, 

2006). Det är här upp till varje samhälle att avgöra vilka medel som 

kommer till användning för att dela in människor i kategorier. Detta 

samhälle bestämmer även vilka egenheter som uppfattas som vanliga och 
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naturliga för medlemmarna inom varje sådan kategori (Goffman, 2011). 

Individen förväntas inordna sig, snarare än att bidra med ett nytt sätt att 

uppfatta verkligheten, vilket reducerar likhetsnormens innebörd i vad som 

är en möjlig och accepterad olikhet (Sävström, 2002).  

 

Skolan har aldrig lyckats komma i närheten av sitt mål en skola för alla. 

Istället är det så att i alla skolsystem i alla tider och överallt har den 

kulturellt dominerande klassens barn varit framgångsrika medan de andra 

varit framgångsfattiga (Einarsson, 2009). En betydelsefull faktor för 

uppdraget att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning är vilka 

ekonomiska förutsättningar som givits. Vilka möjligheter finns att 

organisera en skola för alla med avseende på personal, lokaler, material, 

kompetensutveckling etcetera i förhållande till elever med olika 

förutsättningar? Det finns även stora variationer hos skolans personal både i 

kunskap om och också i tolkningen av intentionerna hos styrdokumenten. 

Denna stora diskrepans försvårar elevers rätt till likvärdig utbildning 

(Gadler, 2011). 

 

En skola för alla är en skola där alla är olika. Problem uppstår här om 

skolan i stora drag är baserad på en norm om människors likheter och om 

skolan ser som sin uppgift att föra in utanförstående individer och grupper i 

en given på förhand definierad gemenskap. Vidare förutsätter identitet 

olikheter vilket medför att utbildningssystemet och skolan inte bör vara 

uppbyggt kring föreställningen att samhället ska inkludera utanförstående 

grupper. Istället ska skolan utgå från att olikheter och skillnad existerar 

(Sävström, 2002). Att det får och bör finnas skillnad samt att vi alla är olika 

tar von Wright (2000) upp och menar att olikheter och mångfald är en 

förutsättning för förändring och nyskapande. Detta blir än mer intressant då 

Sävström (2002) menar att det egentliga målet för utbildning är inte att 

producera förutbestämda och givna identiteter utan att lära sig att hantera 

olikhet och skillnad på ett rättvist sätt.  

 

 

3.2 Individ i relation till miljö 

För att förstå ett handikapp eller funktionshinder måste hänsyn tas till både 

de individuella förutsättningarna och omgivningens krav respektive stöd 

(Gustavsson, 2010). Det har inom skolans värld varit lite av en tradition att 

individualisera förklaringar när det gäller barn med problem av olika slag. 

Det behöver inte ses som individuella förklaringar utan tvärtom kan de ses 

som svar på samhälleliga tillkortakommanden och rena missförhållanden. 

Det är inte individen i sig som är avvikande utan det är i våra önskningar 

och samhälleliga ordningsstrukturer som individen avviker, är mindre 

duglig eller skötsam. Individen i sig är alltså inte avvikande utan det är 
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individens beteende. Detta bygger ytterst på kulturella grundade synsätt 

(Börjesson & Palmblad, 2003). För att fastställa en funktionsnedsättning 

måste den ställas i relation till något som kan anses normalt. Det normala 

kan vara det vanligt förekommande men det kan även vara en norm. 

Normalitet definieras oftast med hjälp av avvikelser, alltså det som faller 

utanför normalitetens gränser. Normalitet är beroende av vilka som deltar 

och i vilken kontext deltagandet sker. Normalitet förhandlas och förändras i 

olika situationer (Baggens, 2006). En diagnos existerar när vi är överens 

om att den finns och namnger den. För individen så representerar den 

legitimitet som berättigar till stöd av samhället. Den kan ge 

orsaksförklaring, tröst och ansvarsavlastning men även stigmatisering och 

förstärkt utanförskap (Johannisson, 2006).    

 

Skolan söker problem hos eleven istället för i systemet (Elmeroth, 2008). I 

skolan är det ingen självklarhet att utgå från elevers olikhet, utan 

anpassningar görs först när någon anses vara avvikande. När de fått denna 

etikett anpassas undervisningen (Hugo, 2011). Istället för att 

uppmärksamma bristerna i skolan framhävs i den offentliga diskussionen 

individuella och biologiska förklaringar till barns svårigheter och därmed 

förläggs orsaksproblematiken inte på samhällsnivå utan på den individuella 

nivån (Hallerstedt, 2006). Viktigt här är att eleven kan ha problem men är 

inte problemet (Jenner, 2004).  

 

Ett interkulturellt förhållningssätt kräver att elevers erfarenheter och 

kompetenser erkänns som värdefulla och blir utgångspunkter för fortsatt 

utbildning. Eleverna kommer till skolan med olika erfarenheter och 

tankestrukturer. Detta ställer krav på att undervisningen utgår från elevens 

värld och inte skolans (Elmeroth, 2008). Det är viktigt att fokusera på 

elevens resurser och möjligheter och inte enbart på brister och problem 

vilket i sin tur är väsentligt när det gäller att finna 

kompensationsmöjligheter (Bruce, 2010). Det är lärarens ansvar att se det 

unika i varje elev och inte möta dem som om de alla är lika. Det är viktigt 

att göra skillnad (Stensmo, 2007).  

 

Omgivningen och miljön har stor betydelse för hur elever blir och tar 

gestalt då barn framstår på olika sätt i olika situationer (Nordin-Hultman, 

2004). Handikapp uppstår i samspel mellan individers förutsättningar och 

miljöns utformning vilket medför att det kan förebyggas genom 

anpassningar av miljön (Göransson, 2007). Samhällets organisation skapar 

alltså funktionshinder genom att olika miljöer gjorts otillgängliga för vissa 

(Lindqvist, 2009). Med tanke på att handikappet beror på den miljö man 

vistas i är det viktigt att fokusera på lärandemiljön för att förstå den 

enskilde elevens situation och för att vidta adekvata åtgärder (Ds, 2001:19). 

Skolämnenas utformning gynnar inte elever med neuropsykiatrisk diagnos, 
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då de flesta har svårt med tillämpning och generalisering. Ämnena 

presenteras var för sig och i sin tur uppdelade i olika delar/områden. En 

abstrakt uppspaltad verklighet förmedlas, sedan får individen själv skapa 

sammanhang (Liljequist, 1999). 

 

Det är i första hand skolans verksamhet som måste anpassas till elevernas 

särskilda behov (Persson, 2008). Att få vägledning och stimulans genom 

relationer och att lära sig av sin omgivning såsom föräldrar, lärare, vänner 

med mera är en viktig bit i elevens utveckling (Phillips & Soltis, 2004). 

 

 

3.3 Särskilt stöd/specialpedagogik 

Skolan ska ge det stöd som en elev behöver (Skolverket, 2008). Skolan har 

ett ansvar för att eleverna får en individuellt anpassad undervisning och att 

deras utveckling planeras och följs noggrant genom hela skoltiden 

(Skolverket, 2005). Det är skolans ansvar att planera och följa upp alla barn 

och ungdomars studieutveckling genom hela skoltiden samt 

uppmärksamma att specialpedagogisk kompetens behövs som ett naturligt 

inslag i skolvardagen (Ds, 2001:19). Skolan ska därmed se till att alla 

elever får rätt till den undervisning och den stimulans som de behöver för 

att utifrån sina förutsättningar kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande 

och sin utveckling. Skolan ska även sträva efter att alla elever får sin 

undervisning i den klass eller den grupp som eleven normalt tillhör 

(Skolverket, 2008). Inom ramen för en flexibel obligatorisk skola för alla 

ska varje lärare ha som utgångspunkt att hon eller han är lärare för alla 

elever. Innebörden av detta blir att samtliga lärare oavsett skolform ska ha 

grundläggande specialpedagogiska kunskaper och kunna svara för att elever 

som behöver särskilt stöd får rätt typ av insatser och stöd i tillräcklig 

omfattning (Ahlberg, 2007). 

 

Skolan som organisation är bra på att identifiera elever i behov av särskilt 

stöd men det finns svårigheter i att omsätta behovet i lämpliga stödinsatser. 

Ofta får eleven arbeta med grundläggande uppgifter inom det område 

svårigheterna uppstår (Skolverket, 2011). Specialpedagogik som 

verksamhet ska ses i ett vidare perspektiv, inte bara utifrån ett 

individperspektiv, utan bör även innefatta samhälls-, organisations- och 

didaktiskt perspektiv (Ahlberg, 2007). Om de unga åskådas i ett relationellt 

perspektiv där deras svårigheter ses i relation till kontexten kan 

kontextuella förändringar minska antalet unga som riskerar att fara illa. De 

flesta vill bli sedda som individer men få, om någon, är förtjänta av att 

tillskrivas negativ avvikelse (Persson, 1998). 
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En likvärdig skola är en skola där alla elever ges en meningsfull och 

likvärdig utbildning oavsett vilka förutsättningar eleven har (Hammar & 

Johansson, 2008). Skolans problem är att den inte förmår att möta och ta 

tillvara på elevernas naturliga variationer av olikheter i undervisningen 

(Persson, 2008). En företeelse som kan framträda är en form av 

expertisinriktad diskurs där de som betraktas som expertis får 

tolkningsföreträde angående problematiken. Exempel på expertis kan vara 

psykologer, logopeder, specialpedagoger med mera. Ett problem kan vara 

att föreslagna åtgärder kan upplevas som komplicerade eller närmast 

ogenomförbara i det praktiska arbetet. Utredningsresultat kan vara svåra att 

transformera till pedagogiskt användbar information. Information når inte 

ut till alla berörda utan experten förfogar över denna (Asp-Onsjö, 2006).  

 

I en skola för alla behövs också lärare för alla och den komplexiteten kan 

knappast en ensam lärare möta, utan stöd behövs i ett väl fungerande 

kollegium (Berg & Scherp, 2003). Reflekterande problemlösning ger olika 

perspektiv vilket leder till kompetensutveckling. Med fler ”verktyg” följer 

framgångsrikare verksamhet för eleverna och utveckling ger en 

motiverande arbetssituation som höjer intresset för utvecklingsarbete kring 

eleven och hos personalen (Karlsson, 1999). När hänsyn tas till många 

perspektiv leder detta till mål och åtgärder som också är förankrade av 

många. Sannolikheten är då större att de uppnås. När personalen är delägare 

i problematiken leder detta till dialog och reflektion som kan ses som 

professionell utveckling där deltagarnas olika kompetenser stärker 

varandra. Här utmärks en strävan mot inkludering och diskussioner om 

olika vägar att nå dit (Asp-Onsjö, 2006). Det är också viktigt att ledningen 

belönar, uppmärksammar och framhåller mål som är eftersträvansvärda för 

att skapa pådrivande förväntningar på förbättringsarbetet (Berg & Scherp, 

2003). Med kritiskt tänkande kan åtminstone fyra områden utvecklas: skapa 

fler handlingsalternativ, skapa säkrare slutsatser, tydliggöra konsekvenser 

samt spegla mångfald (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007). 

 

Människor med funktionsnedsättning ska ha samma rättskapacitet som alla 

andra (Ds, 2008:23). Enligt FN:s standardregler får det förekomma 

specialundervisning i skolan men det är endast undantagsvis och ska 

övervägas när det ordinarie skolsystemet inte kan tillgodose behovet av 

utbildning hos alla med funktionsnedsättning (SOU, 2003:35). Elever med 

behov av särskilt stöd måste ha tillgång till sin ordinarie skola som skall 

tillgodose en pedagogik som sätter eleven i centrum och som kan tillgodose 

elevens behov. Barn, ungdomar och vuxna med särskilda utbildningsbehov 

skall tillhandahållas undervisning inom det ordinarie undervisningsväsendet 

(Salamancadeklarationen, 2006). Det ska göras i den närmaste ordinarie 

skolan i en ordinarie klass. Med detta menas att eleven ska gå i samma 

skola som den skulle ha gjort utan sitt funktionshinder. Det är endast i 
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undantagsfall som särskilda skolor eller undervisningsenheter kan komma 

ifråga (SOU, 2003:35). En motivering till exkludering är att specialskolorna 

har mer att erbjuda (Ballard, 1999). Först i mötet med miljön framstår vissa 

egenskaper eller funktionshinder som ett handikapp (SOU, 2003:35). 

 

Den troligaste förklaringen till att stödresurser i stora drag är jämnt 

fördelade mellan klasser är för att det inte går att säga när normala behov 

övergår till att bli särskilda behov. Detta, tillsammans med företeelser i 

klassrummet såsom interaktionen mellan lärare och elev eller elev till elev, 

avgör fördelningen. Då det uppstår olikheter mellan elever medför det att 

vissa elever anses behöva speciell undervisning. Vidare verkar det gälla i 

varje enskilt klassrum på de villkor som gäller i det unika sammanhanget. 

Detta medför att det är heterogeniteten i klasserna och lärarnas svårigheter 

att tillgodose alla elever i undervisningen som gör specialpedagogiska 

insatser nödvändiga. Det kan alltså utläsas så att homogena grupper 

eftersträvas och de som avviker får särskilt stöd. Om specialpedagogik 

finns att tillgå kan pedagogerna göra gränserna för det normala snävare och 

därmed avsäga sig ansvaret för det som ligger i utkanten av normaliteten. 

Specialpedagogiska insatser är avsedda att sättas in där den vanliga 

pedagogiken bedöms som otillräcklig och särskilt stöd skall ges de elever 

som har svårigheter i skolarbetet. Viktigt är att betona att specialpedagogik 

skall fungera välgörande för individen (Persson, 2008). 

 

 

3.4 Inkludering 

En väsentlig faktor för inkludering är upplevelsen hos dem det åsyftar. 

Begreppet inkludering brukar förenklat beskriva idén att elever i behov av 

särskilt stöd ska vara delaktiga i skolans vanliga miljöer. Det är här viktigt 

att det inte handlar om en fysisk placering av barn utan något mer. 

Inkludering handlar därmed om att skolan ska utformas utifrån den 

mångfald av barn som finns i verksamheten. Detta medför att inkludering 

berör hela organiseringen av skolan och skoldagen (Nilholm, 2006). 

Inkludering innebär en process där skolan strävar efter att ta hänsyn till alla 

elevers individuella behov (Vislie, 2003). Genom den obligatoriska skolan 

så har barnen blivit en särskild grupp i samhället som observeras och 

klassificeras på olika sätt.  

 

Kategoriseringar av elever har förekommit sedan skolans begynnelse. Om 

svårigheter som uppstår i en viss miljö relateras till det 

individkarakteristiska perspektivet så förklaras det med svagheter och 

tillkortakommande hos eleven jämfört med det 

kategoriska/kompensatoriska perspektivet där individen blir kategoriserad 

utifrån sina svårigheter i en given miljö. Det senare får till följd att åtgärder 
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riktas för att anpassa individen till en viss miljö snarare än att anpassa en 

viss miljö till den individ som deltar i denna miljö (Göransson, 2007). Då 

riskerar vi att hamna i en diagnostisk diskurs där diagnosen är 

utgångspunkten för det pedagogiska arbetet. Det finns då risk att fokus 

flyttas från elevens interaktion med pedagoger och kamrater till individen, 

som på så vis blir bärare av problematiken (Asp-Onsjö, 2006). Diagnosen 

kan bli en legitim förklaring på elevens skolproblem och möjliggör 

segregerande åtgärder från skolans sida (Hjörne & Mäkitalo, 2010).     

 

Hade skolan, tvärtemot vad som görs idag, organiserats utifrån elevers 

olikhet så att gränserna för normavvikelse suddas ut så skulle behovet av 

kategorisering minska (Hugo, 2011).  Risken att stämpla människor, även 

om det görs i all välmening, är att den personen kan bli fångad i en 

hämmande roll där stöd från offentliga instanser är det som definierar 

honom som person (Røkenes & Hanssen, 2007). Inkludering står för en 

systemförändring. Skolan skall vara organiserad utifrån det faktum att barn 

är olika. Motsatsen i detta resonemang är integrering som står för 

anpassning av individer till oförändrade system (Göransson, 2007). 

 

Det är ingen som ska föras in någonstans utan de är redan någonstans. Det 

blir här en fråga om att ändra skolan och klassens arbete så att de anpassas 

till den mänskliga variationsbredden. Det är inte eleverna som ska anpassas 

till skolan utan skolan som ska förändras för att passa alla elever (SOU, 

2003:35). Detta synsätt tar även Ballard (1999) upp när han hänvisar till 

Booth och Ainscow som menar att inkludering inte kan innefatta några 

elever och utelämna andra. Det strider mot de mänskliga rättigheterna och 

det demokratiska samhället om man endast inkluderar vissa och inte alla. 

Det är inte personen som ska anpassas till en redan formad helhet men inte 

heller helheten som ska anpassas till personen. I stället är det frågan om en 

ömsesidig anpassning där alla har ett ansvar.  

 

Det som är betydelsefullt är vad som händer i en gemenskap människor 

emellan. Detta medför att alla i gruppen har ett ansvar för att inkluderingen 

ska bli meningsfull och att göra den nödvändiga särbehandlingen mindre 

nödvändig (SOU, 2003:35). Först när social integrering med gemenskap 

och delaktighet uppnåtts kan man börja använda begrepp som inkludering 

eller inklusion. Inkludering bygger på inneslutning redan från början och en 

elev som tidigare varit exkluderad kan inte senare vara inkluderad till 

skillnad mot en elev som tidigare varit segregerad och som sedan kan bli 

integrerad (Brodin, 2008). Eleven måste alltså först ha varit segregerad eller 

avskild för att kunna integreras (Ahlberg, 2007). Skolan har här ett ansvar 

att genom pedagogiska organisatoriska eller miljörelaterade åtgärder möta 

elevers svårigheter på ett sådant sätt att svårigheterna reduceras (Persson, 

2008). En inkluderande miljö bygger på att alla skall få finnas tillsammans. 
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För att tillvaron ska kännas meningsfull krävs dock att möjligheter ges till 

ett aktivt deltagande i den inkluderande verksamheten och att vars och ens 

bidrag ses som en resurs i det gemensamma och gemensamhetsskapande 

(Lundgren & Person, 2003).  

 

Utbildning är själva nyckeln till inkludering (Ballard, 1999). En likvärdig 

skola är en skola där alla elever ges en meningsfull och likvärdig utbildning 

oavsett vilka förutsättningar eleven har (Hammar & Johansson, 2008). Vad 

det ytterst handlar om är respekt för individers olikheter och att möjliggöra 

en positiv och stimulerande skolgång för alla elever (Ds, 2001:19). Den 

centrala frågan i sammanhanget är inte om en person är integrerad eller inte 

utan om kontexten är inkluderande eller exkluderande (Gustavsson, 2010). 

Värt att tänka på är dock att ökad inkludering i undervisningssituationer 

tvingar fram andra sätt till segregering i klassrummet. Detta kan vara 

rumsligt, språkligt, aktivitetsmässigt eller i form av roller (Nilholm, 2006). 

 

 

3.5 Gruppsociologi  

Hur eleverna fungerar socialt och vilka studiemässiga mål som uppnås är 

starkt sammanlänkat, vilket medför att skolan bör se till utveckling inom 

båda områdena. De är delvis en förutsättning för varandra. Social 

kompetens kan även ses som en vaccinationsfaktor mot riskbeteende och 

psykisk ohälsa i livet. I skolan skall eleverna förhålla sig till samhällets 

fulla bredd på sociala förutsättningar vad det gäller skolkompisar och 

lärare. Den bredden möter man sällan i livet efter skolan. Skolan kan därför 

ses som en mycket krävande och utmanande arena för social utveckling 

(Ogden, 2003). Social integrering kan inte tvingas fram då de flesta väljer 

sina vänner efter egna kriterier. Tyvärr finns det alltid barn som blir utstötta 

av olika anledningar. Integrering av funktionsnedsatta barn bör underlätta 

barnets inträde i den sociala gemenskapen. Undvik individuell träning som 

segregerar barnet från den övriga gruppen. Jobba för acceptans hos 

kamraterna samt lärarens inställning. Det är viktigt att barnets 

kontaktförsök blir positiva annars kan negativa erfarenheter göra att 

ytterligare kontaktförsök uteblir (Brodin, 2008). 

 

Sjöberg (2010) menar att människor har ett behov att positionera sig i 

samspel med andra människor. Positioner skapas relationellt, för att en 

person skall bli populär krävs det att andra får en position som mindre 

populär. Socialt avståndstagande beror oftast på dålig social förmåga hos 

den avvisade (Ogden, 2003.) Normer kan ses som ett samlingsbegrepp som 

drar skiljelinjen för det önskvärda eller det icke önskvärda. Formella 

normer gestaltas ofta som regler medan informella normer framträder i det 

vardagliga livet och upplevs som självklara för dem som efterlever dessa. 
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Normer kan vara den referensram som individer tolkar världen genom, men 

de kan även reglera den sociala samvaron. Ofta gör normer den mänskliga 

samvaron förutsägbar och utgör ett konformitetstryck på grupper. Normer 

kan problematiseras i termer av makt, status samt resursfördelning och bör 

därmed alltid vara öppna för kritisk granskning och förändring. Vi 

människor tycks ha ett grundläggande behov av att socialt kategorisera och 

förenkla vår omgivning i syfte att förstå vår egen plats i samhället. I 

processen är det för oss av yttersta vikt att behålla en positiv självvärdering 

för att behålla en positiv självkänsla. På detta vis kan ibland omgivningen 

devalveras i syfte att stärka den egna identiteten (Thornberg, 2006). 

 

 

3.6 Självbild och identitet 

När vi konstruerar sanningar om oss själva och om andra utgår vi med 

självklarhet från våra egna sanningar, den egna gruppen sätts i centrum. 

Om vi då inte lär oss att hantera olikheter och skillnader utan istället skapar 

grupper så konstruerar dessa grupper sina egna sanningar och det blir 

svårare att mötas. Med ett vidgat perspektiv där olikheter och skillnader är 

det normala får vi en annan sanning som formas tillsammans (Elmeroth, 

2008). Samhället och dess kultur påverkar individen vilket medför att vi 

socialiseras, inskolas, i ett visst samhälle och uppfattar därmed verkligheten 

på ett sätt som överensstämmer med det samhällets kultur (Thurén, 2007). 

Det är dock viktigt att veta något om människors sociala och historiska 

kontext då det är ur denna kontext som människor lär sig det som kommer 

att prägla dem (Stensmo, 2007).  

 

Ofta beskrivs elever i behov av särskilt stöd utifrån kategorier; 

särskoleelev, dyslektiker, epileptiker etcetera. Detta medför att 

diagnosen/kategorin får en generaliserande effekt på förståelsen för den 

individuella eleven. Eleven behandlas på liknande sätt som andra med 

samma diagnos utan att ta hänsyn till individuella skillnader (Asp-Onsjö, 

2006). När man blivit diagnostiserad kan diagnosen bli ett självuppfyllande 

socialt faktum, man träder in i den givna rollen (Elzinga, 2006). Avvikelse 

är därmed en fråga om att individer eller grupper blir kategoriserade som 

olika eller annorlunda jämfört med resten av befolkningen, majoriteten 

(Thornberg, 2006). Det är situationer som drabbar en individ som av någon 

anledning inte är i stånd att vinna fullt socialt erkännande som gör dem 

utmärkande, vilket benämns med stigma. Stigma blir här inte egenskaper 

utan relationer och att besitta ett stigma innebär att avvika på ett icke 

önskvärt sätt från förväntningar. Den normala och den stigmatiserade är 

inte så mycket konkreta personer som de är olika perspektiv (Goffman, 

2011). Alla människor behöver få bekräftelse av andra genom att integreras 

med dem i specifika, tidspräglade sociala sammanhang. Bilden av oss 
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själva får vi när vi internaliserar andra människors signaler på vårt eget 

vara. Att vi blir som vi blir är ett resultat av social samvaro och 

kommunikation med andra (Trondman, 1999). Hur man framstår är 

beroende av vilka uppgifter man ställs inför. Ges man inte chans att visa 

sina kompetenser utan endast utsätts för prövningar som bekräftar 

tillkortakommanden så är risken stor att utveckla negativ identitet, hos sig 

själv och omgivningen (Nordin-Hultman, 2004). 

 

Perioder i en människas utveckling kan vara turbulenta och uppfattas som 

tillbakagång snarare än utvecklande (Weissenrieder, 2008). Då är det extra 

viktigt att skolan kan möta elever i dessa svackor utan att konstruera en 

självbild där man synliggör tillkortakommanden. Andréasson (2007) menar 

att skolans elevplaner beskriver elevernas tillkortakommanden som en form 

av avvikelse från det som är önskvärt. Brister står i fokus. Risken är att 

eleven uppfattar sina tillkortakommanden som individbundna och saknar 

anknytning till kontexten. Ofta går kontexten fri från granskning. Elevens 

problem ses som hans/hennes individuella problem vilket kan motverka 

läroplanens intentioner att se elevers svårigheter i interaktion med 

omgivningen. Det kan lätt uppfattas som individuella egenskaper snarare än 

bristen på en kompetens som är utvecklingsbar. De åtgärder som sedan 

erbjuds handlar framför allt om att korrigera och disciplinera. Avvikelsen 

behöver en åtgärd vilket kan skapa ett motsatsförhållande till det lustfyllda 

lärandet (Andréasson, 2007). Det talas om en dold läroplan. Denna läroplan 

innehåller sådant som eleverna lär sig vid sidan om ämnesstudierna i skolan 

och innefattar bland annat vilka sociala egenskaper man har och hur dessa 

värderas (Liljequist, 1999).  

 

Att misslyckas tär på självförtroendet. Utan tro på framgång inom ett 

område, finns risken att individen skapar undvikande strategier. Varför 

delta om chansen att lyckas känns minimal? Självförtroende och utmaning 

på rätt nivå kan ses som grunden för utveckling (Jenner, 2004). Individens 

tolkning av verkligheten färgas av tidigare erfarenheter. Vad vi tidigare 

varit med om och den självuppfattning vi har är avgörande för hur vi tolkar 

samtida skeenden. Vår strävan efter att behålla eller höja självuppfattningen 

gör att vi skyddar oss från negativa erfarenheter genom att undvika dem 

eller förvränga dess betydelse (Taube, 2007). 

 

Enligt Ogden (2003) är det mycket viktigt för ungdomar att bevara sin 

självkänsla. De lägger stor omsorg för att inte blottlägga sina 

tillkortakommanden och problem hålls väl dolda. Har man svårt med 

kommunikationen så är det också svårt att bygga ett starkt självförtroende. 

Det bildas lätt en nedåtgående spiral med dåliga kamratrelationer som följd. 

En del reagerar genom att undvika tal och kommunikation och upplevs då 

inåtvända. Andra kanske tar ut sin frustration genom aggressiva yttringar. 
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(Bruce, 2010). Vi konstruerar bilden av oss själva i mötet med vår 

omgivning. Den spegelbild vi får i bekräftandet från andra är grunden i vår 

sociala identitetsbildning. Lever en människa exkluderat så berövas 

hon/han tillfällen att bygga sin sociala identitet (Bolin & Fog, 2010).  

 

 

3.7 Autismspektrumtillstånd 

Enligt Socialstyrelsen så är en funktionsnedsättning en nedsättning av 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Skadan kan vara 

förvärvad eller medfödd och den kan vara permanent eller tillfällig 

(http://app.socialstyrelsen.se/termbank/). Ett funktionshinder uppstår för en 

person med funktionsnedsättning i relation till omgivningen. Diagnoser 

inom autismspektrumtillstånd, AST, sätts inte baserat på mätningar utan 

den sätts av psykolog med hjälp av observationer. Likväl anses 

funktionsnedsättningen vara neuropsykiatrisk och medfödd, alltså inte 

förvärvad av sociala faktorer. Detta innebär att en funktionsnedsättning 

diagnostiseras utifrån de funktionshinder individen möter i sin omgivning. 

 

För att få en diagnos skall ett visst antal diagnoskriterier uppfyllas. 

Diagnoskriterierna är beskrivningar på beteenden eller svårigheter som 

individen ska ha. I Sverige används vanligtvis kriterier hämtade ur 

diagnosmanualerna DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorder) eller ICD-10 (International Classification of Diseases) 

samt de kriterier som formulerats av Gillberg och Gillberg som utgått ifrån 

iakttagelser gjorda av Hans Asperger (APA, 2002; WHO, 1993; Gillberg & 

Gillberg, 1989).  

 

För Asperger eller andra autismspektrumtillstånd, AST, som vi tittar 

närmare på i denna studie så befinner sig individerna inom normalen eller 

högre vad det gäller begåvningsnivå. Enligt diagnosmanualerna finns det i 

huvudsak två områden som vanligtvis svårigheterna framträder inom. 

Dessa områden är social interaktion samt föreställningsförmåga som 

påverkar beteende, intressen och fantasi. Personer med 

autismspektrumtillstånd är lika olika som vi alla är och har sin egen unika 

sammansättning av arv, miljö och erfarenheter. Detta sammantaget spelar 

då roll för hur framträdande svårigheterna är. Förutom diagnoskriterierna så 

finns det konsekvenser som är vanliga vid autismspektrumtillstånd. Enligt 

forskningssammanställningar gjorda av Dahlgren (2004) samt Falkmer 

(2009) så framträder tre områden som ofta är nedsatta: 

 

Theory of mind: att förstå hur andra kan tänka och känna annorlunda än 

vad man själv gör för stunden vilket medför att omgivningen blir 

svårtolkad. 
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Central koherens: detaljfokus framför helhet vilket gör det svårare att 

utläsa vad som är viktigt i informationsflödet i så väl text som tal.  

 

Exekutiva funktioner: svikande exekutiva funktioner medför svårigheter 

att planera, generalisera, fokusera och organisera sitt beteende i syfte att 

genomföra en uppgift.  

 

På Autism- och Aspergerförbundets hemsida (http://www.autism.se/), som 

är organisation för medlemmar med egen funktionsnedsättning, närstående 

och professionella, kan läsas om många fler funktionsnedsättningar som är 

vanliga inom autismspektrumtillstånd. Här nämns några: 

 

Annorlunda tolkning av sinnesintryck: känslig eller okänslig för kyla, 

beröring, hörsel, synintryck etcetera.    

 

Ojämn begåvningsprofil: högpresterande respektive lågpresterande inom 

olika områden. 

 

Motorisk klumpighet: stela och lite dåligt koordinerade rörelser är inte 

ovanligt. Ibland kan även annorlunda rörelsemönster och gestikulerande 

förekomma.  

 

Annorlunda minneslagring: det som oftast lagras i automatiserade delar 

av minnet hos de flesta kräver istället medvetenhet när det ska användas. 

 

3.8 Avslutande kommentar på forskningsproblemet i sitt 

sammanhang 

För vår studie erbjuder litteraturen i ovanstående genomgång några 

perspektiv som vi finner intressanta vid inkludering. Vad är det som händer 

när vi för samman barn och unga i vårt utbildningssystem? Vilket ansvar 

har skolan för de konsekvenser som upplevs av eleverna när skolan är 

organiserad som den är? Styrdokumenten framhåller allas lika värde och 

allas rätt till utbildning.  För att nå dessa intentioner måste inte bara skolans 

agerande utvärderas och analyseras utan även upplevelsen hos dem som är 

och verkar i skolan. Vilka utmaningar eleven ställs inför och hur eleven 

upplevs i relation till sin omgivning formar med all sannolikhet elevens 

identitet. En positiv syn på sig själv och sin omgivning, tillsammans med 

ett sunt självförtroende, bör utgöra den bas som ligger till grund för elevers 

utveckling.  
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Under denna rubrik kommer vi att beskriva begreppet KASAM (Känsla Av 

SAMmanhang) och även sätta in det i ett skolsammanhang. KASAM består 

av de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och 

individer med hög KASAM upplever en känsla av sammanhang. Detta i sin 

tur bidrar till att öka motståndskraften mot hot utifrån (Antonovsky, 2005).  

 

En teori eller en modell är en förenklad och strukturerad bild av 

verkligheten (Hultén m.fl., 2007). Vi har valt KASAM som utgångspunkt 

då denna teori stämmer väl med vårt sätt att arbeta. Vi försöker få eleverna 

att förstå vad de gör, att de kan hantera och genomföra momenten i 

undervisningen och känna och se en mening i det de gör för att med detta 

som grund uppleva att det finns ett sammanhang. 

 

 

4.1 KASAM – Känsla av sammanhang 

KASAM-teorin utgår från det salutogena synsättet att det friska är i fokus, 

alltså tvärtemot det patogena som sjukvården utgår ifrån när de tittar på vad 

som är fel. Det patogena perspektivet försöker därmed ge en förklaring till 

varför människor blir sjuka till skillnad mot det salutogena som fokuserar 

på de faktorer som underlättar vägen mot bättre hälsa. Det sistnämnda 

innebär också att människan inte är antingen frisk eller sjuk utan befinner 

sig på en skala mellan hälsa och ohälsa där fokus är att behålla hälsan eller 

underlätta vägen mot den (Antonovsky, 2005). 

 

Svagpresterande elever har ofta särskilt svårt att tolka skolans förväntningar 

och tenderar därmed att uppfatta verksamheten som mindre meningsfull 

vilket är ett problem i en skola för alla (Lindström & Lindberg, 2005). I 

teorin om KASAM undersöks hur begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet upplevs. Ju starkare individen upplever dessa komponenter 

ju större känsla av sammanhang känner personen i fråga. Detta leder i sin 

tur till ökad motståndskraft mot utomstående hot (Antonovsky, 2005).  

 

Begriplighet beskrivs av Antonovsky (2005) som hur väl människor 

upplever att de har en förståelse för de inre och yttre stimuli som de utsätts 

för. Önskvärt är att informationen är ordnad, sammanhängande, 

strukturerad och tydlig. En hög grad av begriplighet blir därmed att de 

stimuli människor upplever är förutsägbara eller i alla fall går att förklara. 

Viktigt är att de stimuli som uppkommer oönskade, såsom krig och 

liknande, uppfattas som (be)gripliga, alltså att det går att ta tag i dem och gå 

vidare i livet. Antonovsky menar vidare att hanterbarhet är hur individen 

upplever att det står resurser till ens förfogande. Dessa resurser är vänner, 

släkt och liknande. Med hjälp av dessa resurser, som individen känner tillit 
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till, möts sedan de krav som ställs av de stimuli som individen utsätts för. 

Om känslan av hanterbarhet upplevs som hög känner individen sig inte som 

ett offer för de omständigheter som den omges av samt uppstår inte en 

känsla av att vara orättvist behandlad. Detta medför att individen känner när 

olyckliga och hemska saker händer men individen kan gå vidare i livet och 

inte sörja för alltid. Den tredje komponenten meningsfullhet är 

motivationskomponenten i begreppet KASAM. Antonovsky menat att det 

är viktigt att individen känner att det hon eller han ställs inför är värt att 

engagera sig i och att det ses som utmaningar istället för problem. En 

engagerad människa kan alltid finna resurser och lösa problem som uppstår. 

Om det är så att dessa tre komponenter finns och upplevs som starka 

uppstår en känsla av sammanhang som Antonovsky beskriver som 

KASAM (Känsla Av SAMmanhang). Antonovsky menar att ju starkare 

KASAM en människa har ju mer motståndskraft har personen mot att 

drabbas av till exempel sjukdom (Antonovsky, 2005).  

 

Teorins tre komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är 

användbara i skolans värld då KASAM-teorin kan användas som en 

pedagogisk modell i arbete med förändring och lärande. Begriplighet 

synliggörs genom att eleven ser uppgiften ur fler aspekter i form av 

kunskap, information och förståelse. Hanterbarhet skapar möjlighet för 

eleven att agera, försöka samt misslyckas och om elevens fråga om varför 

lärande ska ske besvaras bidrar det till meningsfulhet för eleven (Hanson, 

2004).  

 

Tittar vi här närmare på vad Antonovsky skriver så menar han att just 

meningsfullhet är den viktigaste komponenten när det gäller 

problemhantering och en viktig delkomponent till meningsfullhet är 

delaktighet då det är grunden för att uppleva meningsfullhet. Detta grundar 

Antonovsky på att om vår upplevelse av världen är likgiltig kommer 

världen upplevas som om den berövats sin mening. Han menar vidare att 

social uppskattning även är en viktig delkomponent för att skapa 

meningsfullhet även om den bara skulle komma från ens närmaste eller 

inom en viss kultur. Efter meningsfullhet tar Antonovsky upp begriplighet 

som den näst viktigaste komponenten. Detta grundar han på att 

förutsägbarhet är själva grunden för begriplighet samt att hanterbarhet 

förutsätter förståelse (Antonovsky, 2005). 
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5 Metodologiska överväganden 

Detta arbete beskriver några elevers upplevelser av inkludering i skolan och 

under denna rubrik kommer vi redogöra för våra metodologiska 

överväganden när vi genomförde denna intervjustudie. Detta gör vi genom 

att beskriva metodval, urval och urvalsgrupp, teknik för insamling av 

material, etiska överväganden, genomförande av undersökningen, 

bearbetning och analys samt tillförlitlighet. 

 

 

5.1 Metodval 

Vi kommer först att kort beskriva de två ansatserna för att sedan ta ställning 

till varför vi valt just den ena ansatsen som grund i vår studie. 

  

Den kvantitativa ansatsen mäter olika företeelser och betonar kvantifiering 

när det gäller insamling och analys av data (Bryman, 2011). Kvalitativ 

forskning handlar i sin tur om att sträva efter en helhetsförståelse av 

speciella förhållanden för att få en så fullständig bild som möjligt (Olsson 

& Sörensen, 2011). I jämförelse mellan dessa båda inriktningar handlar den 

kvantitativa empirin om särskilda kvaliteter och egenskaper hos det som 

studeras. Denna forskning är deduktivistisk och objektivistisk samt bygger 

på naturvetenskaplig modell. Att den innehåller ett deduktivt synsätt menas 

att tyngden ligger på prövning av teorier (Bryman, 2011). Deduktion 

bygger på logik (Thurén, 2007). Objektivism i sin tur är en ontologisk 

ståndpunkt som innebär att vi möter sociala företeelser i form av yttre fakta 

som ligger utanför vårt intellekt och som vi inte kan påverka (Bryman, 

2011). 

 

Inom den kvalitativa forskningen använder forskaren istället systematiserad 

kunskap för att beskriva strukturen eller egenskapen hos något (Olsson & 

Sörensen, 2011). I denna forskning är det deltagarens uppfattning forskaren 

vill åt och vanligtvis läggs tyngden på ord och inte på siffror vid insamling 

och analys av de data som används. Vidare benämns den som 

induktivistisk, konstruktionistisk och tolkande (Bryman, 2011). Induktion 

bygger på empiri och handlar om sannolikhet (Thurén, 2007). 

Konstruktionism är en ontologisk ståndpunkt som ifrågasätter åsikten att 

kategorier som organisation och kultur skulle vara på förhand givna enheter 

eller att de sociala aktörerna uppfattar dem som en yttre verklighet som de 

inte kan påverka eller styra (Bryman, 2011). Med detta som grund tycker vi 

att den kvalitativa ansatsen stämmer bra in på vår undersökning då vi vill 

undersöka hur personer upplevde sin skolsituation.  
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5.2 Urval 

Det finns i huvudsak två typer av urvalstekniker där sannolikhetsurval är 

den ena. Denna urvalsteknik följer statistiska lagar och passar därför bra till 

att användas i urvalet till storskaliga surveyundersökningar som är 

designade att producera kvantitativa data. De forskare som däremot 

genomför småskaliga undersökningar kan uppleva att det är svårt att följa 

principerna och tillvägagångssätten för sannolikhetsurval när de väljer ut 

personer eller fall till sin studie. Detta gäller främst kvalitativt inriktade 

forskare och det kan här vara så att det inte är möjligt att i ett litet urval 

inkludera alla de typer som går att finna i populationen (Denscombe, 2009).  

 

Det kan även vara så att forskaren inte kan avgöra vilka som är lämpliga att 

ta med i urvalet då personen i fråga inte är tillräckligt bekant med de 

kännetecken som utmärker populationen. Det finns till och med forskare 

som ifrågasatt lämpligheten med att använda sannolikhetsurval då det gäller 

småskalig, kvalitativ forskning. Dessa forskare baserar istället sitt urval av 

människor eller fall på den andra urvalstekniken som är icke-

sannolikhetsurval (Denscombe, 2009). Vilka individer som medverkar i 

studien avgörs först och främst av hur problemet är formulerat. Handlar 

problemet, som i vårt fall, om en specifik grupp individer måste naturligtvis 

dessa individer ingå i undersökningen (Patel & Davidson, 2011). 

 

I denna undersökning valde vi att studera upplevelsen av inkludering för 

personer som diagnostiserats inom området autismspektrumtillstånd vilket 

medförde att urvalet skedde i den gruppen. Vi valde att intervjua två 

personer som lämnat gymnasiet för ett antal år sedan samt två personer som 

precis håller på att avsluta sin gymnasieutbildning. Anledningen till detta 

var att vi hade en etablerad kontakt med dessa personer sedan tidigare 

vilket underlättade den första kontakten. Genom detta urval fick vi två 

personer som hade nya erfarenheter utanför skolans värld samt två personer 

som precis ska lämna denna värld bakom sig. Vi valde vidare att intervjua 

en av vardera kön i respektive kategori för att se ifall vi kunde utläsa några 

skillnader. 

 

Vi kontaktade sålunda en kvinna och en man som slutat skolan för ett antal 

år sedan via telefon och berättade lite om vår undersökning. De tyckte att 

det lät intressant och kunde tänka sig att vara med. De andra två kom vi i 

kontakt med genom att höra i en klass vilka som kunde tänka sig att vara 

med. När vi berättat vårt syfte med undersökningen och att vi önskade en 

kvinna och en man var det två som kunde tänka sig att ställa upp. Detta 

medförde att vi fick fyra intervjupersoner som var motiverade och ville 

vara med. 
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5.2.1 Urvalsgrupp - bakgrundsinformation 

Under denna rubrik redovisar vi viss bakgrundsinformation om de 

deltagande personerna där kön, hur länge sedan de slutade gymnasieskolan 

alternativt om de precis håller på att ta sin examen framkommer. Denna 

bakgrundsinformation om respektive intervjuperson är till för att få en 

bakgrund till de svar som presenteras senare i resultatdelen. Då vi inte 

tycker det är etiskt korrekt samt att vi utlovat anonymitet för dem som 

deltagit i undersökningen beskriver vi istället personerna under 

pseudonymer. Det är alltså fingerade namn som används i detta arbete. 

 

Emma: Kvinna i trettioårsåldern. Har fullföljt grundskolan och sedan 

gymnasiala studier som hon avbröt efter två år men har senare gått kurser 

på komvux. Inget fullständigt gymnasiebetyg i dagsläget. 

 

Fredrik: Man i trettioårsåldern. Har fullföljt grundskolan och gymnasium 

med fullständiga betyg. Fortsatte på högskola och är nu högskoleutbildad. 

 

Sofie: Kvinna som är i tjugoårsåldern. Har fullföljt grundskolan och slutar 

gymnasiet i vår utan att nå fullständiga betyg. 

 

Gustav: Man i tjugoårsåldern. Har fullföljt grundskolan och slutar 

gymnasiet i vår med fullständiga betyg. 

 

 

5.3 Teknik för insamling av material 

Det avgörande valet angående vilken metod som skall användas är ifall 

tanken är att samla in information av enkel faktisk karaktär eller att utforska 

mer komplexa och subtila fenomen. Om forskaren undersöker enkla och 

okontroversiella fakta kan till exempel frågeformulär vara ett alternativ. Vill 

forskaren däremot få insikt i saker om människors åsikter, uppfattningar, 

känslor och erfarenheter är intervjuer en bra metod. Anledningen är att 

åsikter, uppfattningar känslor och erfarenheter är av sådan natur att de 

snarare behöver utforskas på djupet och i detalj än bara redovisas med ett 

ord eller två (Denscombe, 2009).  

 

Olsson och Sörensen (2011) menar att om det är så att olika personers 

uppfattningar, tankar, erfarenheter och personliga perspektiv skall beskrivas 

så är en kvalitativ intervju att föredra. Den kvalitativa intervjuns ambition 

är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något. 

Detta kan vara den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 

fenomen (Patel & Davidson, 2011). Den kvalitativa forskningsintervjun är 

ett samtal, en dialog, där båda parter har ett gemensamt intresse. En stor 

fördel med just denna intervjumetod är dess öppenhet och flexibilitet med 
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syfte att inhämta redogörande och uttömmande svar från 

intervjupersonerna. En intervju är ett utbyte av åsikter mellan två personer 

som för ett samtal angående ett tema av gemensamt intresse. Samtalet är 

inte endast en empirisk metod utan det är även ett grundläggande sätt att 

frambringa kunskap och bygger på en föreställning om att människans 

värld är en samtalsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009). I kvalitativ forskning 

rekonstrueras ofta tidigare skeenden genom att man ber intervjupersonerna 

att fundera över hur ett skeende utvecklades fram till en aktuell situation. 

Kvalitativa intervjuer har även som mål att vara flexibla och medverka till 

att få fram intervjupersonernas världsbild (Bryman, 2011).  

 

Den kvalitativa forskningsintervjuns mål är att få nyanserade beskrivningar 

av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld. Själva intervjun 

är därmed fokuserad på vissa teman för att på så sätt beskriva och förstå 

meningen i det som är centralt i denna livsvärld. I den kvalitativa metoden 

använder forskaren systematiserad kunskap om något som kännetecknar ett 

fenomen (Olsson och Sörensen, 2011). Den deskriptiva aspekten när 

intervju används är att få en beskrivning som är så exakt som möjlig av vad 

intervjupersonen upplever och känner och hur personen handlar. Detta 

genom att den kvalitativa forskningsintervjun är ett försök att 

förutsättningslöst samla in så rika beskrivningar som möjligt av relevanta 

teman angående intervjupersonens livsvärld (Olsson & Sörensen, 2011). Då 

vi ville få en djupare kunskap om människors känslor och erfarenheter 

kände vi att intervjuer var det bästa för att verkligen kunna ställa följdfrågor 

och känna att vi får ut det som är tänkt med frågan.  

 

Intervjuer i kvalitativ forskning brukar vara ostrukturerade eller 

semistrukturerade (Bryman, 2011). Vi valde utifrån det att ha 

semistrukturerade intervjuer då vi var av den uppfattningen att en 

semistrukturerad intervju passade våra urvalspersoner bättre än en 

ostrukturerad intervju. Detta grundar vi på att det i en semistrukturerad 

intervju finns vissa ramar att hålla sig till då vi kunde ha en lista med tema 

som skulle tas upp och som respondenterna fick se innan. Vi tycker därmed 

att semistrukturerade intervjuer passade bättre och att vi inte missade något 

väsentligt genom att välja bort ostrukturerade intervjuer. Anledningen till 

detta är att respondenterna hade precis lika stor frihet att utforma själva 

svaren som om det varit ostrukturerade intervjuer. Just denna frihet är något 

som Patel och Davidson (2011) tar upp angående intervjuer och som vi såg 

som en fördel för vår studie. 
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5.4 Etiska överväganden 

Forskning är både viktigt och nödvändigt för individens och samhällets 

utveckling (Vetenskapsrådet, 2002). Detta får till följd att samhället och 

dess medborgare har ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att 

forskningen inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. 

Dessa krav kallas för forskningskrav och innebär att tillgängliga kunskaper 

utvecklas och fördjupas samt att metoder förbättras. Till detta har vi den 

självklara utgångspunkten för forskningsetiska övervägande, krav på skydd 

för individer. Detta individskyddskrav delas upp i fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Vi tog personlig kontakt alternativt informerade intervjupersonerna via 

telefon angående hur intervjun var tänkt att genomföras. Vi passade även på 

att förklara att all medverkan var frivillig och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan. Detta beskriver Vetenskapsrådet (2002) som 

informationskravet. Vi var noga med att deltagarna kände att de själva 

bestämde över sin medverkan samt att de samtyckte till att vi använde den 

information vi fick fram i studien. Detta kallar Vetenskapsrådet (2002) för 

samtyckeskravet. Vi var också noga med att poängtera, helt enligt 

Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav, att ingen som senare 

kommer att läsa undersökningen ska kunna utläsa vilka personer som 

deltagit i studien. Slutligen informerades deltagarna om nyttjandekravet 

vilket innebär att informationen som kom fram under intervjuerna endast 

skulle användas i forskningsändamål samt att hänsyn tas till vad 

forskningens resultat kan få för konsekvenser för deltagarna om det 

används felaktigt (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

 

5.5 Genomförande av undersökningen 

Vi kontaktade intervjupersonerna som vi tidigare haft kontakt med och 

bokade in en tid för var och en. De två intervjupersonerna i trettioårsåldern 

kontaktades via telefon och med dem i tjugoårsåldern togs kontakten i 

skolan. Under första kontakten berättade vi även ingående om 

undersökningen och poängterade att vi önskade spela in intervjun i sin 

helhet och att deltagandet var helt frivilligt och att de hade rätt att när som 

helst välja att avbryta sin medverkan. Detta är viktigt ur forskningsetiska 

skäl och togs upp under rubriken etiska överväganden. Respondenterna fick 

också innan själva intervjun ta del av missivbrevet där vi förklarade detta 

ingående en gång till skriftligt (se bilaga 1). De fick även i samband med 

denna kontakt titta igenom intervjuguiden (se bilaga 2) för att skapa en 

förförståelse om vad som komma skall. Genom att redan innan 
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intervjutillfället ge information om detta till berörda intervjupersoner 

hoppades vi att missförstånd skulle undvikas under själva intervjutillfället. 

 

När det var dags för respektive intervju berättade vi återigen om vårt syfte 

med själva intervjun och hur vi tänkt genomföra den. En av 

intervjupersonerna ville då inte att vi skulle spela in intervjun vilket 

medförde att under den intervjun fördes kontinuerligt anteckningar. 

Intervjuerna genomfördes med de två personerna i trettioårsåldern i deras 

respektive hem medan de två intervjupersonerna i tjugoårsåldern 

intervjuades på deras skola. Vi delade upp intervjuerna mellan oss vilket 

medförde att vi genomförde två intervjuer var som byggde på öppna frågor. 

Detta innebar att det inte fanns några fasta svarsalternativ samt att det fanns 

utrymme för följdfrågor. Intervjuerna var vidare semistrukturerade vilket 

innebar att vi gjort en lista över specifika teman som skall beröras men 

intervjupersonerna hade sedan stor frihet att utforma svaren. Frågorna i 

semistrukturerade intervjuer kan komma i en förbestämd ordning men det 

är inte nödvändigt (Patel & Davidson, 2011). Under våra intervjuer följde 

vi en intervjuguide men vi kunde inte förutse vilka alternativa svar som var 

möjliga. De övergripande frågorna som vi använde oss av under 

intervjutillfället finns i bilaga 2.  

 

Intervjutillfällena varade från 41 minuter upp till 79 minuter beroende på 

hur intervjupersonerna svarade och utvecklade sina svar. Vi spelade in och 

förde stödanteckningar under intervjutillfällena förutom under en intervju 

där vi istället noggrant antecknade. Det är av stor vikt att intervjuerna 

skrivs ut så fort som möjligt efter genomförandet för att inte något ska 

glömmas bort (Kvale & Brinkmann, 2009). Med detta i åtanke skrev vi ut 

intervjuerna ordagrant omedelbart efter själva intervjutillfället. 

 

 

5.6 Bearbetning och analys 

Vi valde att utgå från hermeneutiken, som kan översättas med tolkningslära 

(Thurén, 2007; Patel & Davidson, 2011). Hermeneutikens inriktning är 

humanistisk och utgår från inkännandet eller empatin. Det går ut på att 

förstå och inte bara begripa intellektuellt (Thurén, 2007). Hermeneutiken 

står för en teori och metod gällande tolkning av människors handlingar och 

tonvikten ligger på behovet att uppfatta saker och ting ur den sociala 

aktörens synvinkel. Här ligger därmed fokus på att försöka förstå 

människor (Bryman, 2011). Det hermeneutiska perspektivet studerar 

tolkningar av texter. Detta perspektiv innebär att det går att förstå andra 

människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv 

uttrycks i det talande och skrivna språket samt i människors handlingar och 

i mänskliga livsyttringar. Hermeneutikens tanke är att människor har 
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intentioner som yttrar sig i språk och i handling och som det går att tolka 

och förstå innebörden av (Patel & Davidson, 2011). Vid muntliga 

forskningsintervjuer, såsom vår, förvandlas den muntliga dialogen till texter 

som tolkas (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Olsson och Sörensen (2011) skriver att det är vanligt vid analys av 

kvalitativa intervjuer att först läsa igenom hela intervjun för att på så sätt 

skaffa sig ett helhetsomdöme. Efter det går forskaren vidare till vissa teman 

eller särskilda uttryck för att försöka utveckla deras mening. Forskaren 

återvänder sedan till delarna för att se hur dessa delar passar in i helheten. 

Detta medför att forskaren hela tiden fördjupar sin förståelse i vad som 

brukar beskrivas som en spiralrörelse. På så sätt försöker forskaren få fram 

en mening i det som intervjupersonerna önskar förmedla samt till sin egen 

förförståelse. Författarna beskrivet detta som den hermeneutiska spiralen 

och menar att det är nyckeln till förståelsekonsten och att meningsfullhet 

växer fram ur relationer mellan delar och helhet. Inom denna metod handlar 

det om delarnas och helhetens förhållande till varandra och till rimliga 

tolkningar. För att kunna förstå en del måste tillgång finnas till helheten då 

delarnas betydelse blir beroende av helhetens.  

 

I arbetet utgår forskaren från sin förförståelse, alltså sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper styr tolkningen. För att tolkningen ska bli riktig 

måste forskaren växla mellan del- och helhetsperspektiv och studera 

kontexten, det större sammanhang som tolkningen ingår i. Den 

hermeneutiska tolkningen pendlar mellan delarna och helheten så utifrån en 

ofta vag och intuitiv uppfattning om texten som helhet tolkas de enskilda 

delarna. Utifrån dessa tolkningar så relateras delarna sedan återigen till 

helheten och så växlar det här emellan. Detta cirkulerande mellan delar och 

helhet beskriver hermeneutiken som en spiral som anger en större och 

större förståelse av textens innehåll eller personberättelsen som tolkas 

(Olsson & Sörensen, 2011). Detta låg till grund för vår analys som följer 

nedan. 

 

Efter att våra intervjuer var utskrivna följde ett antal genomläsningar av 

materialet. Efter det analyserades och kategoriserades det framskrivna 

materialet utifrån den hermeneutiska spiralen och de teman som framträdde 

i texten. Teman var de trender i intervjumaterialet där de fyra 

respondenternas upplevelser var av liknande karaktär. Temaområdena som 

framkom av intervjusammanställningen var följande: stökig skolmiljö; 

studier i sitt sammanhang; meningslösa raster; lokaler schema och tid; 

lärare; grupper; gruppkonstellationer; utanförskap och negativ självbild; 

inlärning samt ohälsa. Dessa temaområden presenterades sedan under de 

övergripande rubrikerna organisation, grupp och individnivå för att 

underlätta vidare analyser i ett skolperspektiv samt för att få med alla tre 
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nivåerna. Tolkningen av texten utgick sedan från KASAM-teorin och de tre 

begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

I arbetet har vi valt att benämna intervjupersonerna med pseudonymer då vi 

utlovat anonymitet för de personer som medverkat. Detta togs upp mer 

ingående under rubriken etiska överväganden. 

 

 

5.7 Tillförlitlighet 

Genom att vi använder intervjuer finns möjlighet att ställa följdfrågor för 

att förtydliga och utveckla de svar som framkommer. Att spela in samtalet 

bidrar till att koncentrationen kan läggas på den muntliga delen och endast 

vissa stödord behöver antecknas. När verkligheten lagras medför det att 

intervjuerna kan avlyssnas så många gånger som behov finns för att vara 

säker på att allt uppfattats korrekt vilket är ett sätt att få god tillförlitlighet 

(Patel & Davidson, 2011). Detta är något som vi anser underlättade vid 

intervjutillfället och minskade risken att vi inte fått med alla delar under 

intervjutillfällena. Den intervju som inte spelades in tycker vi ändå blev bra 

då vi gav den mer tid och verkligen koncentrerade oss på att få med alla 

svar i anteckningarna som gjordes. För att få ut så mycket som möjligt 

under intervjutillfället är det viktigt att under genomförandet skapa ett så 

samarbetsvilligt klimat som bara är möjligt (Olsson & Sörensen, 2011). 

Detta tycker vi att vi uppfyllt då vi valde intervjupersoner som ville vara 

med i undersökningen samt att vi var noga med etiska överväganden. 

 

Rummet som används under själva intervjutillfället är även av stor 

betydelse för tillförlitligheten (Olsson & Sörensen, 2011). Då våra 

intervjuer genomfördes i rum utan andra närvarande fanns det inget 

utomstående störande moment som påverkade utan det var en avspänd och 

lugn atmosfär utan några störande moment. Alla intervjuerna kunde därmed 

genomföras helt ostörda vilket är en förutsättning för en bra intervju. 

Olsson och Sörensen (2011) poängterar att det är av största vikt att inga 

andra ljud eller andra människor drar till sig uppmärksamhet genom 

störande ljud som till exempel mobiltelefoner eller personer som 

tjuvlyssnar. Vidare tycker vi att trovärdigheten stärks ytterligare då vi 

kunde skriva ut intervjuerna ordagrant inom ett dygn efter genomförandet 

och komplettera med stödord. Den intervju som inte spelades in gicks 

igenom direkt efter intervjun och renskrevs för att på så sätt uppnå så stor 

tillförlitlighet som möjligt.  

 

Enligt Denscombe (2009) är en viktig faktor för tillförlitlighet i studier att 

samma resultat och samma slutsatser frambringas ifall någon annan 

genomför studien. Detta i sin tur stärker trovärdigheten. Därmed är det 
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viktigt att dokumentera hela genomförandet för att på så sätt undvika 

missförstånd i genomförandet av undersökningen. Detta har vi i detta 

avsnitt gjort steg för steg då vi skrivit om varför vi utgått från just den 

kvalitativa ansatsen och hur vi genomfört urvalsprocessen. Vi har vidare 

beskrivit den insamlingsteknik vi använt oss av och de etiska övervägande 

vi tagit i beaktning. Till detta har vi beskrivit hur vi genomförde 

intervjuerna och hur de bearbetades och analyserades. Genom denna 

grundliga beskrivning är det möjligt för andra att genomföra en likadan 

studie vilket därmed medför en stor tillförlitlighet. Tänkvärt är att 

forskaren, precis som den hermeneutiska spiralen beskriver, utgår från sin 

förförståelse och att detta påverkar tolkningen. Då vi båda har erfarenhet 

från att arbeta med elever som har denna funktionsnedsättning kan vår 

förförståelse skilja sig från andras som inte har samma bakgrund. Denna 

förförståelse skulle därmed kunna påverka resultatets tillförlitlighet likväl 

som den skulle kunna vara till en stor fördel för detta arbete. 
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6 Resultat 

Nedan redovisas resultaten från intervjuerna utifrån vår frågeställning: 

Vilka erfarenheter av inkludering i skolan har personer som 

diagnostiserats inom området autismspektrumtillstånd? 

 

Vi sammanställer resultaten under de tre nivåerna organisation, grupp och 

individ. Dessa tre nivåer underlättar tolkningen av vad som sker mellan 

individ och omgivning. Faktorer i omgivningen kanske behöver förändras, 

alternativt att kompensatoriskt stöd ska tillsättas för att individen ska få 

möjlighet att utvecklas. Underrubrikerna har, om inte annat anges, funnit 

stöd utifrån upplevelser som delas av samtliga respondenter.  

 

Citaten kommer att presenteras under pseudonymerna Sofie, Emma, Gustav 

och Fredrik. Viss bakgrundsinformation om varje respondent togs upp 

under rubriken 5.2.1. 

 

 

6.1 Organisation 

Under denna rubrik kommer upplevelser som kan härledas till hur skolan är 

organiserad att presenteras. 

 

6.1.1 Stökig skolmiljö 

Skolmiljön upplevs som stökig och bråkig samt att det är svårt att 

koncentrera sig på skolarbetet. Det får gärna vara en viss dynamik som gör 

skolmiljön intressant, men när eget arbete skall bedrivas är det viktigt med 

studiero. Fredrik ger en nyanserad bild av att hålla fokus och väger då in 

intresse och motivation som betydelsefulla faktorer. Han ger oss följande 

citat:  

 

”En rörig klass med hög ljudnivå det var jobbigt annars 

inga perceptiva besvär. Ibland kan fokus bli stört och 

svårt att få tillbaka om något annat pockar på 

uppmärksamhet. Ibland går mitt fokus sin väg. Fast har 

jag fastnat i något som är kul så kan hela världen rasa 

runt mig utan att jag märker det.” 

 

Gustav sätter sin upplevelse i relation till andra och säger: 

 

”Förra skolan var det ju hur mycket stök och stim som 

helst. Men det är ju inga problem heller för eleverna 

eftersom de inte har några nedsättningar eller 

funktionsnedsättningar.” 
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6.1.2 Studier i sitt sammanhang 

Undervisningen och ämnenas uppbyggnad ger en fragmenterad 

kunskapsinhämtning utan upplevt sammanhang. Skolan förefaller haft svårt 

att i ämnena förmedla både vad som skall göras och varför det är viktigt att 

göra. Fördjupning i ämnet tycks ge studierna ett bättre sammanhang och 

gärna i någon form av blockläsning. Ämnet bör vara nedbrutet i tydliga 

delar med en tydlig struktur och arbetsordning. Delarna behöver sedan 

knytas till en helhet där sammanhanget blir synlig. Det blir då lättare att 

hålla fokus. Vilket intygas av Emma när hon säger: 

 

 ”Jag behöver kontinuitet för att behålla fokus. 

Egentligen så passar blockläsning mig bättre för då kan 

man vara inne i ett ämne. Materialet får gärna vara 

nedbrutet i mindre delar.” 

 

Fredrik i sin tur menar att: 

 

”Innehållet i skolan var svårt att förstå, det blev tydligare 

ju högre upp man kom. Jag gillar när ämnen är tydligt 

avgränsade och går på djupet. Det jag saknade mest i 

skolan var varför vi läste det vi läste. Dom sa vad vi 

skulle göra men aldrig varför. Då förstod jag aldrig 

helheten.” 

 

Mycket av arbetet görs av plikttrogenhet utan större motivation. Det beror 

till stor del av att de så viktiga varför-argumenten som för många upplevs 

självklara, aldrig presenterats på ett förståeligt sätt. Till och med skolans 

funktion i ett livsperspektiv upplevs otydlig. Sofie sätter här ord på detta: 

 

”Är trött på det här. Händer inget nytt. Vill inget efteråt, 

ser ingen anledning med att få betyg. Vet inte och vill 

inte. Bryr mig inte, vill inte vara i skolan. Jag pluggar 

inte för jag vet inte vad jag ska göra i framtiden. Det är 

blankt.” 

 

6.1.3 Meningslösa raster 

Rasterna upplevs meningslösa, mer som ett oönskat avbrott som förlänger 

tiden i skolan. Respondenterna har inte funnit meningsfulla aktiviteter eller 

sammanhang utan varit utelämnade till ensamhet och tristess samt i värsta 

fall mobbning. Med dessa förutsättningar så har rasterna istället för 

återhämtning snarare bidragit till negativ stress i skolmiljön. Detta i sin tur 

har även bidragit till splittring av fokus gentemot studierna. Det är tydligt 

att alla vill vara i ett positivt socialt sammanhang, men premisserna har inte 

funnits. Gustav förklarar: 
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”Jag har inget annat här i skolan än att arbeta, till 

skillnad från andra som har kompisar och så.” 

 

6.1.4 Lokaler, schema och tid  

Det har gått relativt bra för samtliga med avseende på att hitta i lokalerna, 

följa schema samt tiden i skolan. Trots att skolan upplevs som en stökig 

miljö är det ingen som framhåller längden på skoldagarna som ett problem. 

Emma säger följande: 

 

”Längden på lektionerna var inget problem. Inte heller 

skoldagarna, skolveckorna eller terminerna.” 

 

Gustav i sin tur tar upp följande: 

 

”Behöver bara se en gång sedan hittar man ju. 

Lektionerna har varit ok.” 

 

Sammanfattning organisationsnivå 

Skolmiljön upplevs som stökig och det kan vara svårt att finna studiero. 

Som undervisningen och ämnena är uppbyggda så upplevs 

kunskapsinhämtningen fragmenterad och utan sammanhang. I skolan 

upplever respondenterna att de får lära sig vad och inte så mycket varför. 

Rasterna upplevs som meningslösa, mer som ett oönskat avbrott som 

förlänger tiden i skolan. Rasterna, som de är organiserade, blir inte det 

önskvärda avbrott med tid för återhämtning som de är avsedda för. Det är 

snarare så att de bidrar till negativ stressbelastning. Tiden i skolan eller att 

orientera sig i skolans lokaler samt att följa schema upplever däremot inte 

respondenterna som något problem. 

 

 

6.2 Grupp 

Under denna rubrik presenteras upplevelser som kan härledas till 

grupprocesser i respondenternas omgivning.   

 

6.2.1 Lärare 

Respondenterna har i alla fall någon lärare under skoltiden som de 

framhåller på ett positivt sätt. Det är någon lärare under skoltiden som har 

satt spår och betytt mer än andra. Lärare som förmedlar känslan av att de 

bryr sig och har förmågan att etablera en relation. Vidare tar Emma upp hur 

viktigt det är med en lärare som är med i lärprocessen och ofta ger 

feedback. En bra lärare finns närvarande, uppmuntrar och återkopplar. 

Följande citat belyser detta:   
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”Bra lärare uppmuntrar och följer upp och återkopplar 

lärandet, jag gillar prov mycket prov. Läraren ska inte 

vara för personlig men ändå bry sig, är de för personliga 

kan man bli förvirrad. Trevlig men inte kompis.” 

 

6.2.2 Grupper 

Alla intervjupersonerna tar upp gruppens betydelse för trivsel och lärande 

men på olika vis. I intervjuerna framträder det att kvinnorna har en syn och 

männen har en annan syn på gruppstorlek. Männen i studien tycker att små 

grupper är att föredra och poängterar hur bra det är med små grupper. I små 

grupper blir det mindre stökigt, det är färre människor att ta hänsyn till som 

inverkar socialt och det blir lättare att koncentrera sig samt att det blir mer 

tid med läraren. Fredrik tycker stora grupper är jobbigt för det är många 

som tittar. Han vill inte synas. Följande citat visar detta: 

 

”Jag vill sitta långt bak så att jag ser men ingen ser mig. 

Sådana grejer där man sitter i en ring är jobbigt för då 

syns man. Små grupper är bra.” 

 

Kvinnorna finner det bättre med större grupper. De tycker att det är lättare 

att passa in. Chansen att bli ensam är inte lika stor och det händer mer i en 

större grupp. Emma belyser det på följande vis:  

 

”Jag gillar stora grupper 24 -30 i en klass är bra. I en 

liten grupp kan det vara svårare socialt det är inte säkert 

att hitta någon som passar, det är lättare att hamna 

utanför.” 

 

6.2.3 Gruppkonstellationer  

I undersökningen framkom det att kvinnorna säger att de tycker umgänget 

med män är lättare. Upplevelsen är att män är lättare att umgås med då de 

är rakare och inte har lika mycket intriger i gruppen som kvinnor. Följande 

citat från Emma belyser detta: 

 

”Det är lättare och rakare att umgås med killar. Tjejer 

kan vara mycket fulare och skapa mer intriger de ställer 

också större krav på social förmåga. I min gamla stökiga 

klass var det mest tjejer.” 

 

Fredrik har en annan erfarenhet och finner männen som mest stökiga, då 

han gått i en klass med övervägande män. Han säger följande om detta: 

 

”Många killar, det var stökigt och jag satte mig helst 

långt bak i salen för då hade jag koll på vad som hände.” 
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Sammanfattning gruppnivå 

Alla respondenterna hade åtminstone en lärare som de återknöt till i 

positiva ordalag. Det framkommer även att det är viktigt att läraren bryr sig 

och är med i lärprocessen. Angående grupper betonar männen att de trivs i 

små grupper där de inte känner sig uttittade och där det är lugnare. 

Kvinnorna önskar i sin tur större grupper då deras uppfattning är att det i 

stora grupper är lättare att passa in och att det där händer lite mer. 

Angående konstellationer i grupper så betonar kvinnorna att de tror sig ha 

mer gemensamt med män och uppfattar männen som rakare och lättare att 

umgås med. Männen i sin tur framhåller inte att det skulle vara lättare att 

umgås med män utan snarare tvärtom.  

 

 

6.3 Individ  

Rubriken individ syftar på hur intervjupersonerna upplever utanförskap och 

negativ självbild, inlärning samt ohälsa vilket kommer att behandlas i detta 

avsnitt. 

 

6.3.1 Utanförskap och negativ självbild 

Respondenterna ger en bild av utanförskap i skolmiljön. Alla har känt sig 

ensamma i perioder eller i stort sett hela sin skoltid. De nämner ett par 

vänner under hela sin skoltid, i övrigt har de inte haft mycket umgänge med 

andra. Det har inte endast varit få vänner som varit problem för 

intervjupersonerna utan mobbning, utfrysning och retande har samtliga 

blivit utsatta för. Detta sammantaget ger en känsla av att vara utanför och 

udda. Fredrik beskriver det på det här viset: 

 

”Det var en del ret och tet, de flesta som mobbade mig 

förstod nog inte hur illa de gjorde mig utan hängde bara 

med i situationen och tyckte det var roligt på min 

bekostnad. De fattade nog inte att jag inte tyckte det var 

roligt. Jag sa sällan något till någon utan jag försökte 

bara gå därifrån. Det var nog ingen som såg att jag tog 

illa vid mig. Jag räknade inte med något stöd från 

någon.” 

 

De två äldre lyfter fram gymnasiet som en tid med större acceptans fri från 

mobbning. Fredrik, som är den enda av respondenterna som gått på 

högskola, menar att högskolan var ganska bra. Följande citat belyser detta: 

 

”Jag mådde verkligen skit under skolåren. Gymnasiet var 

bra annars var nog grundskolan och högstadiet den 

sämsta tiden i mitt liv. Högskolan var ok. Varken 
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högskolan eller gymnasiet innehöll någon mobbning. Man 

kände sig mer accepterad, man kunde känna en 

tillhörighet.” 

 

Alla respondenternas självbild framställs under intervjuerna som negativ 

eller till och med mycket negativ. Självbilden beskrivs som om 

intervjupersonerna ser sig såsom annorlunda, skilda från de andra. Några av 

dem tar upp att diagnosen hjälper till att öka förståelsen hos omgivningen. 

Samtidigt framstår det i intervjuerna som att diagnosen förstärker känslan 

av att vara annorlunda. Gustav beskriver tiden före och efter sin diagnos på 

följande vis: 

 

”Innan jag förändrades var det mycket bättre. Det är 

mycket bättre när man har kompisar än när man inte har 

kompisar. Fast jag var en helt annan person då, så det 

kan man egentligen inte jämföra. Jag var helt annorlunda 

då. Jag var en helt annan person då. Jag mådde mycket 

bättre utan problem och så eftersom jag var en annan 

person och inte hade de problem jag har nu. Det var 

mycket bättre då.” 

 

6.3.2 Inlärning 

De båda respondenterna i trettioårsåldern upplever att de har lätt att lära. 

Emma säger följande om sitt lärande: 

 

”När jag pluggar går det riktigt bra, när det går bra är 

det rolig och det är lättare. Jag älskar att lära mig saker 

och tycker fortfarande om det.” 

 

Fredrik säger i sin tur: 

 

”Jag har ganska lätt att lära mig om jag får rätt 

förutsättningar, bara jag förstår. Jag lär mig av 

erfarenheter praktisk. Det är svårt att läsa sig till hur 

något funkar det är bättre om jag får se det. Jag vill ha en 

bild av det. Det går även bra med text om de har ett 

beskrivande bildspråk så att jag får en bild av det.” 

 

6.3.3 Ohälsa  

De båda respondenterna i trettioårsåldern berättar under intervjutillfällena 

att de utvecklade psykisk ohälsa under gymnasietiden. Trots att Emma 

kände att hon var accepterad i klassen blev de sociala kraven övermäktiga. 

Hon säger följande om detta: 
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”Trots god acceptans i klassen så var de sociala kraven 

höga och jag drabbades av psykisk ohälsa och mådde 

dåligt och avbröt gymnasiet. Kanske jag med mer stöd 

kunnat gå färdigt.” 

 

Fredrik lyfte tidigare fram gymnasiet och högskolan som bättre än 

grundskolan men under hans första tid i gymnasiet mådde han inte bra. 

Mycket av ohälsan grundade sig även i hans hemförhållande och han 

beskriver detta med följande ord: 

 

”Så upplevde jag folk i skolan, det var bara fasader. Det 

var därför jag kopplade ned och slutade prata med folk i 

skolan. Jag stängde även av relationen med min mamma 

och slutade prata med henne som tonåring. Jag mådde 

dåligt som tonåring och vände mig bort från de flesta. 

Som sextonåring så försökte jag för första gången ta mitt 

liv. Då var det så dåligt att jag inte orkade mer.” 

 

Sammanfattning individnivå 

Samtliga respondenter har känt ett utanförskap och haft få vänner. De har 

varit utsatta för mobbing samt är deras självbild allt annat än positiv. 

Diagnosen kan bidra till förståelse men stärker även känslan av att vara 

annorlunda. Respondenterna i trettioårsåldern betonar vidare att tiden efter 

grundskolan var ganska bra, på grund av att mobbningen upphörde, trots 

detta utvecklade de psykisk ohälsa under sin tid på gymnasiet. Vidare anser 

de sig ha lätt att lära om förutsättningarna är de rätta.  
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7 Analys 

Här används Antonovskys (2005) KASAM-teori som tolkningsverktyg för 

att belysa resultaten. Hur upplever våra respondenter skolan i relation till de 

tre beståndsdelarna, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, i 

KASAM-teorin? Till vår hjälp tar vi även det som tidigare presenterats i 

arbetet under forskningsproblemet i sitt sammanhang. 

 

 

7.1 Organisation 

Skolans lyckas inte förmedla begriplighet då informationen och de sociala 

sammanhangen inte upplevs strukturerade och sammanhängande. Liljequist 

(1999) delar uppfattningen att skolämnenas utformning inte gynnar elever 

med neuropsykiatrisk diagnos, då de flesta har svårt med tillämpning och 

generalisering. Ämnena presenteras var för sig och i sin tur uppdelade i 

olika delar/områden. En abstrakt uppspaltad verklighet förmedlas, sedan får 

individen själv skapa sammanhang. Elmeroth (2008) framhåller vikten av 

att undervisningen utgår från elevens värld och inte skolans, då eleverna 

kommer till skolan med olika erfarenheter och tankestrukturer. Vislie 

(2003) ser hänsynen till alla elevers individuella behov som en förutsättning 

för inkluderingsprocessen. Detta kan kopplas till vårt resultat där det 

framkommer att respondenterna inte tycker sig se någon mening i skolan 

och att de inte vet varför de utför en viss uppgift. De upplever många 

gånger inte sammanhanget. Att mer utgå från elevens förkunskaper samt att 

eleven får synas och våga visa vem denne verkligen är framstår som en 

viktig aspekt i vår studie. 

 

Det finns även brister i upplevelsen av hanterbarhet då respondenterna 

upplever skolmiljön stökig och finner det svårt att fokusera. Det 

framkommer också självtvivel, i formen gör jag rätt? är jag på rätt spår? då 

skolan inte tydligt nog lyckas förmedla målsättningen med studierna. 

Nordin-Hultman (2004) pekar på omgivningens och miljöns betydelse för 

hur elever blir och tar gestalt då barn framstår på olika sätt i olika 

situationer. Detta sammantaget får konsekvenser för meningsfullheten då 

motivationen till skolarbetet därmed ofta reduceras ned till en form av 

plikttrogenhet. Detta får till följd att respondenterna ställer upp och gör det 

som de blir tillsagda. Persson (2008) menar att detta är en av skolans 

problem, att den inte förmår att möta och ta tillvara på elevernas naturliga 

variationer av olikheter i undervisningen.  

 

Detta är den generella bilden av skolan som respondenterna beskriver, men 

det finns även ämnen eller episoder som framträder positivt. Det som då 

framhålls faller väl in i teorin om känslan av sammanhang. Respondenterna 

beskriver då glädjen i att lära och utvecklas. Ofta upplevs episoden i ett 
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sammanhang med förståelse, de har varit duktiga inom området eller funnit 

bra stöd från någon i omgivningen och motivationen har då infunnit sig. 

Även schema, tid och lokaler upplevs i sitt sammanhang. 

 

  

7.2 Grupp 

Respondenternas upplevelse av skolan på gruppnivå är att det i samtliga fall 

framhålls att i alla fall någon lärare har varit bra. I begreppet hanterbarhet 

betonas vikten av att omges av resurser, i detta fall lärare, som det finns 

tillit till och som hjälper till att möta de krav som ställs på individen. 

Stensmo (2007) anser att det är lärarens ansvar att se det unika i varje elev 

och inte möta dem som om de alla är lika. Det är viktigt att göra skillnad. 

Det framkommer vidare i intervjuerna att en lärare ska vara en handledande 

lärare som stödjer och återkopplar, kort sagt kunna ämnet och hjälpa till att 

bibehålla fokus i lärandet. Detta tycker vi stämmer väl in i 

hanterbarhetsbegreppet. Med en hög upplevelse av hanterbarhet uppstår 

inte heller en känsla av att vara ett offer för omständigheterna eller orättvist 

behandlad. Där spelar lärarens empatiska förmåga tillsammans med den 

stödjande rollen en avgörande faktor för att eleven ska känna sig hjälpt och 

delaktig i lärprocessen. Hanson (2004) poängterar vikten av hanterbarhet 

som skapar möjlighet för eleven att agera, försöka samt få lov att 

misslyckas och då är en stödjande lärare en förutsättning. 

  

Angående grupper så upplever männen att de inte vill synas eller mista 

kontrollen vilket vi tycker stämmer bra in i begreppet begriplighet och att 

stimuli runt omkring ska vara förutsägbara eller i alla fall gå att förklara. 

Angående hanterbarhet drar vi här en parallell med att känna tillit. Då 

intervjupersonerna har upplevt utanförskap och mobbning i skolan så är 

deras tillit till både elever och lärare förmodligen låg. Detta får till följd att 

de inte har de förutsättningar som är önskvärda för att möta de stimuli de 

utsätts för. En liten grupp kan här vara ett sätt för dem att skydda sig så 

mycket som möjligt från att utsätta sig för onödiga stimuli utifrån. Taube 

(2007) menar att individens tolkning av verkligheten färgas av tidigare 

erfarenheter. Vad vi tidigare varit med om och den självuppfattning vi har 

är avgörande för hur vi tolkar samtida skeenden. Vår strävan efter att 

behålla eller höja självuppfattningen gör att vi skyddar oss från negativa 

erfarenheter genom att undvika dem eller förvränga dess betydelse. 

 

Kvinnorna i sin tur verkar inte uppleva det skrämmande med stora grupper 

utan känner att det istället underlättar för att hitta en kompis. Detta kan ha 

att göra med motivationsaspekten och att de så gärna vill hitta en kompis att 

det är värt att engagera sig i och se möjligheter i stället för hinder. Att hitta 

någon att vara med överväger alltså det negativa som killarna upplever med 
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en stor grupp. Kvinnorna är även inne på att de föredrar att umgås med män 

då de upplever att kvinnor har mer intriger sinsemellan samt att män har 

lättare att framföra sin åsikt på ett tydligare sätt. Enligt KASAM-teorin 

beskrivs det under begriplighet att det är önskvärt att information är ordnad, 

sammanhängande, strukturerad och tydlig. Stimuli ska vara förutsägbara 

eller i alla fall kunna förklaras vilket kan vara det som intervjupersonerna 

känner i umgänget med män. 

 

Sammantaget upplever vi att respondenterna har en önskan om att bli 

accepterade i en större grupp vilket stämmer in på att känna sig delaktig 

samt känna social uppskattning från i detta fall skolkulturen. Lundgren & 

Person (2003) beskriver att en inkluderande miljö bygger på att alla skall få 

finnas tillsammans. För att tillvaron ska kännas meningsfull krävs dock att 

möjligheter ges till ett aktivt deltagande i den inkluderande verksamheten 

och att vars och ens bidrag ses som en resurs i det gemensamma och 

gemensamhetsskapande.  

 

7.3 Individ 

Då funktionsnedsättningen primärt framträder funktionshindrande i sociala 

sammanhang är det här respondenterna är som mest sårbara. Antonovsky 

(2005) menar att social uppskattning är en viktig delkomponent för att 

skapa meningsfullhet. För våra respondenter tycks det ha funnits mycket få 

tillfällen i skolmiljön då de synliggjorts positivt i det sociala 

sammanhanget. Trondman (1999) anser att bilden av oss själva får vi när vi 

internaliserar andra människors signaler på vårt eget vara. Att vi blir som vi 

blir är ett resultat av social samvaro och kommunikation med andra. Vidare 

säger Nordin-Hultman (2004) att hur man framstår är beroende av vilka 

uppgifter man ställs inför. Ges man inte chans att visa sina kompetenser 

utan endast utsätts för prövningar som bekräftar tillkortakommanden så är 

risken stor att utveckla en negativ identitet, hos sig själv och på 

omgivningen. Ogden (2003) drar en tydlig parallell mellan hur eleverna 

fungerar socialt och vilka studiemässiga mål som uppnås, vilket medför att 

skolan bör se till utveckling inom båda områdena. De är delvis en 

förutsättning för varandra. Social kompetens kan även ses som en 

vaccinationsfaktor mot riskbeteende och psykisk ohälsa i livet. 

  

Upplevelsen av begriplighet har varit diffus då rasterna beskrivs 

ostrukturerade och utan syfte. Det faktum att utfrysning och mobbning fått 

fortgå driver förmodligen respondenterna längre från känslan av 

hanterbarhet i de sociala sammanhangen, i skolan. Antonovsky (2005) tar 

upp begriplighet och hanterbarhet som själva grunden för känslan av 

meningsfullhet alltså motivation till att delta i de sociala sammanhangen. 
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Brodin (2008) framhåller hur viktigt det är att barnets kontaktförsök blir 

positiva annars kan negativa erfarenheter göra att ytterligare kontaktförsök 

uteblir. Goffman (2011) menar att det är situationer som drabbar en individ, 

som av någon anledning inte är i stånd att vinna fullt socialt erkännande 

som gör dem utmärkande, vilket benämns med stigma. Stigma blir här inte 

egenskaper utan relationer och att besitta ett stigma innebär att avvika på ett 

icke önskvärt sätt från omgivningens förväntningar.  

 

Diagnosen upplevs ambivalent då den ger en förklaring samtidigt som den 

förstärker känslan av annorlundaskap. Detta i sin tur kan bidra till 

utanförskap då vetskapen om sitt annorlundaskap kan hämma känslan av 

hanterbarhet tillsammans med andra. Persson (1998) anser att de unga bör 

betraktas i ett relationellt perspektiv där deras svårigheter ses i relation till 

kontexten och då kan kontextuella förändringar minska antalet unga som 

riskerar att fara illa. Person menar vidare att de flesta vill bli sedda som 

individer men få, om någon, är förtjänta av att tillskrivas negativ avvikelse. 

Hugo (2011) menar att om skolan, tvärtemot vad som görs idag, 

organiseras utifrån elevers olikhet så suddas gränserna för normavvikelse 

ut. Detta i sin tur skulle få till följd att behovet av kategorisering skulle 

minska. 

 

Respondenterna i trettioårsåldern har utvecklat sin känsla av hanterbarhet 

och upplever sig ha lätt att lära, med förbehållet: om förutsättningarna är de 

rätta. Kanske har deras livserfarenhet gjort att de kan se sig i ett större 

sammanhang, begriplighet, och då insett att olika förutsättningar kan 

påverka deras prestation. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att skolan inte når fram till dessa elever och 

därmed inte kan förmedla den kunskap eleverna har rätt till. Istället blir 

skolan en plats där uppgifter görs för att man blivit tillsagd att göra dem. 

Uppgifterna genomförs därmed utan eftertanke eller glädje. För att dessa 

elever ska finna mening och motivation krävs det att skolan utgår från 

individen och att stöd ges utifrån varje elevs unika förutsättningar. 
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8 Diskussion  

Under denna rubrik kommer vi först att diskutera metoden. Efter det tas 

vilka pedagogiska implikationer som skulle gynnat respondenternas känsla 

av inkludering under sin skolgång upp. Avslutningsvis beskrivs slutsatser 

angående att gynna inkludering i skolan. Vi vill här förtydliga att det är 

utifrån våra respondenters upplevelser om hur det kan vara. Deras 

upplevelser bör ej generaliseras, utan det är beskrivelser av hur det kan vara 

för individer som diagnostiserats inom området autismspektrumtillstånd. 

Den generella övergripande tillämpning våra resultat kan ge, riktas mer mot 

skolans oförmåga att möta olikhet och den utveckling som måste till om 

intentionerna om en skola för alla skall infrias. Som vi skrev i inledningen 

så vill vi kunna ge förslag på utvärderingsbara handlingsalternativ. Vi 

lämnar nu över till läsaren att utifrån våra fyra respondenters upplevelser 

inspireras till utveckling inom området.   

 

 

8.1 Metoddiskussion 

Vi tycker att tillförlitligheten i studien stärks genom att vi valt kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer då de, enligt vår uppfattning, passar 

respondentgruppen bäst. Att personerna även var insatta i ämnet och 

verkligen ville vara med tycker vi stärker tillförlitligheten ytterligare. Värt 

att notera är att vi på grund av vårt kontaktnät samt tidsplan genomförde 

fyra intervjuer. En större undersökningsgrupp kanske hade medfört att 

resultatet blivit lite annorlunda. Urvalet kan också spela roll då endast 

personer som verkligen ville vara med deltog. Med detta fick vi dock 

personer som var motiverade och positivt inställda till intervjuerna redan 

från början vilket också kan spela in i de svar som framkom. Vi undersöker 

några individers upplevelse av inkludering och med den arbetsgång vi haft 

tycker vi att vi uppnått detta. 

 

Intervjuerna utfördes i en lugn miljö där inga andra personer eller ljud 

störde oss under själva intervjun. Ljudkvaliteten på inspelningarna var god 

vilket medförde att allt som sades under intervjuerna kunde skrivas ut 

ordagrant. Detta, tillsammans med att vi skrev ut intervjuerna omedelbart, 

anser vi stärker trovärdigheten i undersökningen. Vissa felsägningar har 

omarbetats eller strukits samt har vissa meningar skrivits om för att kunna 

läsas. Detta ska dock inte ha påverkat slutresultatet. Genom att välja 

inspelning av intervjuerna kunde vi koncentrera oss på den muntliga delen. 

En respondent ville dock inte att intervjun spelades in vilket medförde att 

anteckningar fördes för att sedan skrivas ut direkt efter intervjun. Vår 

uppfattning är att detta inte försämrade tillförlitligheten i just den intervjun, 

utan vi kände att detta förfarande inte bidrog till att vi missade något 

väsentligt. Skillnaden mot de intervjuer som bandades blir att denna 
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intervju inte kunde gås tillbaka till och lyssnas igenom igen, utan vi får 

förlita oss på att vi fick med allt det väsentliga under själva intervjutillfället. 

 

En annan viktig aspekt med tanke på tillförlitligheten är, enligt Denscombe 

(2009), att forskarens jag är en integrerad del av forskningsinstrumentet vid 

kvalitativ forskning. Det är därmed, som nämnts tidigare, viktigt att samma 

resultat frambringas och samma slutsatser dras även ifall någon annan 

genomför samma studie. Det är här viktigt att forskningens mål och 

grundläggande premisser, såsom syfte och teori, redogörs. Vidare är det 

viktigt för en god tillförlitlighet att kunna utläsa både hur forskningen 

genomfördes samt hur forskaren resonerat för att fatta sina beslut. Det är 

bara när denna information ges som det är möjligt att utläsa i vilken 

utsträckning en annan forskare skulle ha kommit fram till samma resultat 

(Denscombe, 2009). Då denna redogörelse finns med i vår studie ser vi det 

som fullt möjligt att en annan forskare skulle ha samma förutsättningar att 

komma fram till samma resultat som vi gjort. 

 

En parameter som kan påverka är det faktum att vi sedan tidigare haft 

relation med respondenterna i ett samspelsmönster friställt från 

intervjutillfället. Detta kan påverka respondenternas vilja, men även ovilja, 

att exponera olika delar av sin upplevelse då det kan finnas en önskan att 

porträttera sig själv på ett visst sätt. Vår tolkning är att våra respondenter 

var mycket generösa i sin delgivning av upplevelser i skolan. Slutsatsen är 

likväl att forskarens tidigare relation är en påverkansfaktor. 

  

Ytterligare en faktor som kan ha inverkat är vår förförståelse, som vi 

tidigare nämnt. I och med att vi arbetar med människor som har denna 

funktionsnedsättning, så har vi förvärvat en annan förförståelse än om vi 

inte mött dem i vårt arbete. En forskare utan denna förförståelse kanske 

analyserar intervjuerna annorlunda. 

 

 

8.2 Pedagogiska implikationer 

Det som slår oss när vi analyserar intervjumaterialet är hur ensamma 

respondenterna var i skolmiljön. De är rumsligt inkluderade i övrigt känns 

skolans personal ganska distanserad. Respondenterna upplevde sig ofta 

vara ensamma i sin lärprocess och fann undervisningen fragmenterad samt 

att det var svårt att sätta ihop delarna till en helhet. Vidare upplevdes 

skolmiljön stökig vilket medförde svårigheter att koncentrera sig på 

skolarbetet. När de fått stöd, handledning och ett empatiskt bemötande 

framhålls detta som något ovanligt, utöver det vanliga. På rasterna fann de 

inget sammanhang och de fick inte heller något stöd till det, utan 

förväntades själva bedriva tiden. Frånvaron av ansvarsfulla vuxna belystes 
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med det faktum att samtliga upplevt mobbning och utfrysning. Ingen 

nämnde någon vuxen som ingripit eller gjort något för att förändra 

situationen. Våra respondenter har inte getts möjlighet att visa sina positiva 

sidor i skolmiljön, utan allt som oftast fått bekräftelse för sin 

normavvikelse. Røkenes & Hanssen (2007) framhåller risken med att 

stämpla människor, även om det görs i all välmening, är att den personen 

kan bli fångad i en hämmande roll där stöd från offentliga instanser är det 

som definierar honom eller henne som person.   

 

Som vi utläser vårt resultat så har skolan mycket att vinna på att förmedla 

kunskapen på ett, för dessa individer, förståeligt sätt genom att 

informationen är strukturerad och sammanhängande. Till detta behöver 

dessa individer även en lugnare studiemiljö. En miljö där de har möjlighet 

att fokusera och där de har någon som följer upp dem, uppmuntrar och 

bekräftar samt hjälper dem att se ett mål med studierna och styr tillbaka på 

rätt spår om kursen börjar bli fel. Det är viktigt att få och våga försöka, 

agera och även få misslyckas. Vidare är det viktigt att diskutera varför en 

viss sak görs för att förstå och finna mening, det som är centralt i KASAM-

teorin. Dessa saker kräver stöd och handledning och här behöver skolan bli 

bättre. Att verkligen ha en person som det finns tillit till och som hjälper till 

att bemästra de krav som ställs är ju även en väsentlig del i 

hanterbarhetsbegreppet. Detta kan också utläsas i studien där det 

framkommer att när saker upplevs i sitt sammanhang och när stöd, hjälp 

samt motivation infinns då kan det utläsas en glädje i att lära och utvecklas. 

Det är av yttersta vikt för respondenterna att vara en del av lärprocessen. 

Det framkommer också under intervjun att de i trettioårsåldern har 

utvecklat sin känsla av hanterbarhet och därmed får andra upplevelser av 

skolan. Detta synliggörs genom att de kan se ett sammanhang och svara på 

frågan varför som enligt KASAM-teorin bidrar till meningsfullhet. 

 

Små grupper är inte, i alla fall enligt kvinnorna i vår studie, en lösning utan 

för dem är det viktigt med en större grupp. Med rätt förutsättningar kanske 

detta gäller även männen i studien. Att de önskar små grupper kan bero på 

en rädsla att inte passa in och att bli utsatt. Det är, precis som Antonovsky 

(2005) tar upp, viktigt att känna en delaktighet och känna sig uppskattad 

och då inte bara av lärare och andra vuxna utan av alla för att känna 

meningsfullhet. Vi ser i undersökningen att det framkommer att rasterna 

upplevs som meningslösa för respondenterna då de är ostrukturerade och 

inte har något syfte. En sak som ofta är sammankopplat med diagnosen är 

brist på tidsuppfattning och lokalkännedom. Detta var något som 

respondenterna inte känner igen och väl värt att belysa. Vår första tanke var 

att deras dag var anpassad efter dem vilket dock bara till viss del är sann. 

De yngre går på en skola som är anpassad efter deras diagnos men då det 

framkommer i intervjuerna att de inte har speciallösningar angående detta 
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så är det ju inga problem för dem, för i så fall skulle det funnits 

anpassningar. De äldre har inte heller haft några anpassningar med 

avseende på tid eller lokaler och inte upplevt några direkta problem 

angående detta. Det är värt att betänka i fortsatta möten med denna 

elevgrupp. Självfallet ska de ha anpassningar och hjälp när det behövs men 

det gäller inte alla då vi alla är olika med olika behov.  

 

Hur kan då vägen till detta se ut? Först och främst behövs det lärare och 

andra vuxna i skolan som förstår problemet och kan möta dessa elever på 

ett, för dem, rätt sätt. På så sätt finns kunskapen och hjälpen. Det gäller 

sedan bara att få ut den. En viktig sak här är, som vi varit inne på tidigare, 

att inte glömma hur olika dessa elever är. De har samma diagnos men är, 

precis som alla andra elever, olika och har därmed olika behov. Behovet att 

tas på allvar, att lyssnas på samt behandlas som en individ och inte som en 

diagnos är av yttersta vikt. Diagnosen är till för att underlätta men det går 

inte att nog poängtera att vi alla är unika personer med en självbild som inte 

ska höra ihop med diagnosen utan med individen. 

 

 

8.3 Slutsatser angående att gynna inkludering i skolan 

Enligt teorin om ”Theory of mind” framkommer det att eleverna kan ha 

svårt att förstå hur andra kan tänka och känna annorlunda än vad man själv 

gör för stunden, vilket kan medför att omgivningen blir svårtolkad 

(Dahlgren, 2004; Falkmer, 2009). Då kan det vara viktigt att en vuxen är 

med och förtydliga den sociala komplexitet eleven möter. Detta kan vara att 

strukturera raster där eleverna kan mötas kring meningsfulla aktiviteter som 

gynnar social samvaro. En annan sak kan vara närvarande vuxna som 

stödjer ungdomarna i sin identitetsbildning så att inte mobbning uppstår. 

Särskilt i de nedre tonåren då de flesta är väldigt osäkra på sin identitet då 

utvecklingen går från ett barn-jag till ett vuxen-jag. Sjöberg (2010) menar 

att människor har ett behov att positionera sig i samspel med andra 

människor. Positioner skapas relationellt, för att en person skall bli populär 

krävs det att andra får en position som mindre populär. 

 

Det är även av största vikt med handledande lärare som formativt 

utvärderar och stödjer elevens lärprocess. Dels för att hjälpa till att hålla 

fokus och motivation och dels för att förtydliga och ge sammanhang åt det 

studiematerial som bearbetas. Har eleven svaga ”exekutiva funktioner” 

medför det svårigheter att planera, generalisera, fokusera och organisera sitt 

beteende i syfte att genomföra en uppgift. Då framträder ett lugnt gynnsamt 

studieklimat som en viktig förutsättning för att lyckas med studierna. Enligt 

teorin om ”Central koherens” så ser eleverna detaljer framför helhet vilket 

gör det svårare att utläsa vad som är viktigt i informationsflödet i så väl text 
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som tal (Dahlgren, 2004; Falkmer, 2009). Då är det viktigt att eleven får 

stöd i att plocka ut delarna ur en helhet, alltså nedbrutet material i mindre 

delar. Det är också viktigt att föra samman delarna till en helhet för att 

skapa det så viktiga sammanhanget som ger förståelse.  

 

De slutsatser vi drar här bör gynna samtliga elever i skolmiljön oavsett 

diagnos inom autismspektrumtillstånd eller ej. Detta är ytterligare en 

dimension som är nog så viktig att framhålla: med rätt förutsättningar så 

minskar behovet av kategorisering.  

 

Vi har ofta i vårt arbete mött uppfattningen om vikten av att ha en god 

kännedom om funktionsnedsättningen, är en förutsättning för att nå 

framgång med elever som diagnostiserats inom området 

autismspektrumtillstånd. Detta kan ibland leda till generella uttalanden om 

hur ”dessa elever” skall bemötas och vad de är förtjänta av. Skolan närmar 

sig då inte inkludering utan tvärtemot förstärker man kategoriseringen 

genom att jobba kompensatoriskt för att få in eleven i en oförändrad miljö. 

Göransson (2007) menar att inkludering står för en systemförändring. 

Skolan skall vara organiserad utifrån det faktum att barn är olika. Motsatsen 

i detta resonemang är integrering som står för anpassning av individer till 

oförändrade system.  

 

Vi vill framhålla vikten av professionella med kunskap om barn och 

ungdomars olika förutsättningar. Vi ser inte att det är enskilda som besitter 

all den kompetens som krävs för att möta alla elevers mångfasetterade 

förutsättningar, utan kunskapen skall finnas i skolorganisationens samlade 

kompetensbas. Skolan bör ordnas så att kompetensen kan transfereras i hela 

organisationen. Denna professionella kunskap skall vara ett redskap vid 

planering samt organisering av hela skolan och inte någon insats som 

inriktas endast direkt mot eleven. Genom att arbeta utifrån detta kanske vi 

kan komma ifrån att kategorisera elever innan kompensatoriskt ”särskilt 

stöd” sätt in.  

 

Vi har i detta arbete låtit några röster bli hörda av människor som kanske 

inte vanligtvis får sin röst och sina kunskaper framförda. Detta trots att de 

är de egentliga experterna inom sitt område och besitter kunskaper vi 

eftersträvar för att kunna mötas på ett, för alla, så bra sätt som möjligt. 

Genom deras egna upplevelser och deras betraktelse inifrån har vi fått 

värdefull kunskap inom detta område. Vi känner en stor tacksamhet för att 

vi fått ta del av denna kunskap. Vi vill som avslutning avrunda med 

följande citat från Fredrik som vi tycker sammanfattar vårt arbete på ett 

förtjänstfullt sätt: 
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”Jag har ofta själv en idé om vad som skall göras men 

jag har inte självförtroende nog att försöka. Kanske är 

det så att jag tänker annorlunda än andra och då fått 

höra att så där kan du inte göra. Jag har haft ett dåligt 

självförtroende. Jag vet inte om jag växt upp utan att 

skapa en egen självbild. Så det gjorde att jag inte gjorde 

saker för jag förstod inte eller så gjorde man saker lite 

halvdant. Jag tycker att det är svårt än idag att veta vad 

folk förväntar sig av mig. Fast nu frågar jag vad dom 

egentligen vill ha. T ex vad menar du nu? Eller nu hängde 

jag inte med. Förr tänkte jag aldrig på att fråga, jag kan 

inte komma ihåg att jag ens tänkt tanken att fråga. Det 

var inte förrän någonstans i vuxenlivet jag kom på att 

fråga.”  
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Bilaga 1 
 

 
 

Inkludering och 

autismspektrumtillstånd 
- En studie där personer med diagnos berättar om sina 

egna upplevelser av skolan 

Vi är två män som läser specialpedagogutbildningen vid Linnéuniversitet. I 

vår utbildning ingår skrivandet av ett examensarbete. Syftet är att ta reda på 

vilka faktorer som bidrar respektive motverkar upplevelsen av inkludering, 

hos personer som diagnostiserats inom autismspektrumtillstånd. Vår 

övergripande frågeställning är att ta reda på vilka erfarenheter av 

inkludering i skolan har personer som diagnostiserats inom området 

autismspektrumtillstånd. 

Vi undrar nu om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju, så 

att din upplevelse av tiden i skolan blir en del av denna studie. Dina 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och all information som kan 

härledas till dig kommer att avkodas. I korthet så ska det inte gå att knyta 

dig som person till studien. Din medverkan är helt frivillig och du kan 

närhelst du vill avbryta din medverkan.  

Vi som skriver är: 

Johan Gunnarsson Tfn. 070-323 34 90 e-post: 

johan.gunnarsson@live.com 

Linus Skarp  Tfn. 070-657 80 64 e-post: 

linus.skarp@teknikum.vaxjo.se 

Vår handledare är: 

Margareta Stigsdotter Ekberg Tfn. 0470-708178 e-post: 

margareta.ekberg@lnu.se 

mailto:johan.gunnarsson@live.com
mailto:linus.skarp@teknikum.vaxjo.se
mailto:margareta.ekberg@lnu.se
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Bilaga 2 
 

Intervjutema     
Frågorna är tänkta som teman i en semistrukturerad intervju 

 

Organisation  
Hur upplevde du längden på skoldagarna alt lektionerna? 

Hur var det att orientera sig i lokalerna?  

Hade du hjälp av schema? 

Känner du att du haft den information du behövt för att känna dig trygg? 

Hur upplevde du arbetsmiljön med avseende på perceptiva intryck? 

 

Grupp 
Hur upplevde du din relation till dina klasskamrater? 

Hur upplevde du klimatet i din klass? 

Hur upplevde du din relation till lärare? 

Hade gruppstorleken någon betydelse för din upplevelse? 

 

Individ 
Förstod du vad som förväntades av dig i de olika ämnena? 

Hur upplevde du arbetsmiljön med avseende på perceptiva intryck? 

Hur upplevde du tiden (klockan) i skolan? 

Kan du se något mönster i när du presterade bäst med avseende på 

förmiddag/eftermiddag, i början/slutet på veckan eller tidigt/sent på termin? 

Hur bedömer du ditt psykosociala mående under skoltiden? 

 

Övergripande   
Finns det situationer, relationer eller episoder i skolan som utmärker sig 

positivt?  

Finns det situationer, relationer eller episoder i skolan som utmärker sig 

negativt? 

 

 


