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Sammanfattning 

I forskningsstudien har specialpedagogers syn på lärares anpassning av arbets-och 

förhållningssätt, inkludering och lärandemiljö för elever med autismspektrumstörning, studerats. 

Studien syftar till att utöka lärares kunskap om vad som gynnar elever med diagnosen samt hur 

anpassningar kan tillämpas i verksamheten. Det som beskrivs i denna studie, baseras på intervjuer 

som har gjorts med specialpedagoger. Intervjuerna har använts för att få en fördjupad bild av 

specialpedagogernas uppfattningar utifrån olika specialpedagogiska perspektiv och har sedan 

kopplats samman med forskning som har gjorts tidigare inom ämnet. De specialpedagogiska 

perspektiv som studien har kopplats till är det kategoriska perspektivet och det relationella. Dessa 

två perspektiv skiljer sig från varandra och specialpedagogernas yttranden har en stark koppling 

till relationella perspektivet. Detta innebär att se eleven bakom diagnosen och skapa en god 

relation till eleven. Det kategoriska perspektivet däremot ser eleven med svårigheter, vilket 

samtliga specialpedagoger inte rekommenderar eller förespråkar. 

Resultatet av forskningsstudien visar att lärare måste känna eleven väl för att veta vilka behov 

eleven har. Genom att känna till behoven samt elevens förutsättningar, kan anpassningar av både 

arbets-och förhållningssätt samt lärandemiljön göras. Studien visar, utifrån specialpedagogernas 

synsätt, att lärare bör ha tålamod, förståelse och kunskap om autismspektrumstörning för att 

kunna möta eleven där hen befinner sig. Samtliga specialpedagoger lyfter i studien även fram att 

då läraren besitter dessa egenskaper finns goda möjligheter för läraren att anpassa samt skapa 

förutsättningar för eleven att lyckas med sin skolgång. I det resultat som framgått utifrån 

intervjupedagogernas yttranden, är det även viktigt att som lärare se eleven bakom diagnosen och 

att se möjligheter istället för hinder. 
  

Nyckelord: Specialpedagoger, Autismspektrumstörning, Anpassat arbetssätt, Lärandemiljö, 

Förhållningssätt, Inkludering  
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Inledning 

Andel elever som har diagnostiserats med autismspektrumstörning har med åren ökat, både i 

Sverige och internationellt. Kunskapen om hur vi bör anpassa vårt arbetssätt och förhållningssätt 

som lärare har även ökat och spridits bland forskare och landets lärare. Under mina 

verksamhetsförlagda utbildningar har jag stött på elever som har diagnosen. Jag har under mina 

studieår på Uppsala Universitet utökat min kunskap om vad autismspektrumstörning innebär men 

dessvärre inte fått en verktygslåda för hur arbete med dessa elever kan anpassas. Jag har därför 

valt att, i denna studie, undersöka hur anpassning av arbetssätt och förhållningssätt kan göras 

utefter dessa elevers behov och förutsättningar. Detta är delvis för att ge elever med diagnosen 

autismspektrumstörning det stöd och den undervisning som behövs för att skapa förutsättningar 

för att elever ska få en så god skolgång som möjligt. Jag tror även att den inställning som lärare 

har påverkar elevens syn på lärande och sig själv. Därför är det viktigt att besitta kunskap om 

diagnosen för att kunna ha förståelse för elevens svårigheter och utifrån detta möta eleven på 

vägen. Jag anser att elevens behov bör ligga i fokus och att anpassningar ska göras utifrån detta. 

Jag utgår även från att vi som lärare bör fokusera på att se möjligheter för elevers utveckling och 

inte lägga stor vikt vid begränsningar och hinder. 

I studien kommer autismspektrumstörning att förkortas med ASS. Anledningen till detta är att 

begreppet är långt och kan komma att betraktas som uttjatat efter många upprepningar Jag vill 

även redogöra att autismspektrumstörning tidigare har gått under beteckningen Aspergers 

syndrom och att diagnoskriterierna, trots det, är detsamma.  

 Avslutningsvis vill jag tacka mina föräldrar, Filip och Venka Marinkovic samt min partner 

Arvid Karlström, som har läst igenom och kommenterat min studie och stöttat mig i 

skrivprocessen. Jag vill även tacka min handledare Niklas Norén för den tid han lagt ner för att 

läsa mitt arbete och givit mig feedback. Ett stort tack även till de fyra specialpedagoger som har 

ställt upp på intervju och bidragit till att utöka min kunskap inom ämnesområdet.   

”Man är inte Aspergers syndrom, man har det [...] En människa är så mycket mer än en diagnos.”  

(Jalakas, 2007 s. 12) 

 



 

 

Bakgrund 

Enligt en artikel Tina Enström publicerade på SVT's hemsida (2013) anser många lärare att de 

inte besitter kunskap om Autismspektrumstörning. Kunskap om ASS är nödvändigt för att ge 

elever med diagnosen stöd vilket både gynnar eleven med diagnosen och lärare, i stor 

utsträckning. I dagens skolor väljer många elever med ASS att stanna hemma eftersom de anser 

att lärare på de skolor de går på inte har rätt bemötande. Pedagogiken som vanligtvis gynnar de 

elever utan diagnos, missgynnar de elever med ASS. Ett stort antal skolor fick kritik för detta vid 

besök som skolinspektionen gjorde år 2012. Dessvärre ges inte utbildning om ASS på 

lärarutbildningen och flera lärare som är aktiva i skolverksamheten fortbildar sig inte (Enström, 

2013). Detta har i sin tur bidragit till att elever inte får det stöd som är nödvändigt för att lyckas 

med sin skolgång och många elever har valt att vara hemma istället för att gå till skolan. 59% av 

elever med ASS på olika skolor har varit hemma i kortare eller längre perioder. Med hjälp av rätt 

kunskap och tidigare insatser samt uppmuntran av lärare kan siffran minska. Anpassningar i 

skolan samt stöd från lärare skapar förutsättningar för att eleven lyckas i skolan samt för att 

eleven stärker sin självkänsla (Qvarnström & Larsson, 2012). 

Vad är Autismspektrumstörning? 

Diagnosen ASS har tidigare varit uppdelad på flera olika diagnoser, t.ex. Autism, Aspergers 

Syndrom, och Tourettes syndrom, men under det senaste året har dessa samlats under 

benämningen ASS (Hjärnfonden, 2014). ASS anses idag vara en avvikelse i individens utveckling 

och benämns ibland som ”högfungerande autism (Winter, 2008, s. 7) ASS är en samling av 

besläktade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt en diagnos som fastställs då en 

utredning görs (Hjärnfonden, 2014). Diagnosen innebär att eleven i fråga har en 

funktionsnedsättning som följer med en livet ut. De symtom som individen har, yttrar sig oftast 

tidigt i ens levnadsår. Forskare menar att hjärnans konstruktion skiljer sig från andra individers 

och även att den fungerar annorlunda för elever med ASS. Däremot visar olika studier att 

skillnaderna i hjärnan varierar från person till person, från det som anses vara statistiskt normalt. 

För många anses den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen vara problematisk då svårigheter 

kan komma att uppstå i skolsammanhang och sociala sammanhang.  Forskare i dagens samhälle 

menar att det är biologiska orsaker som ligger bakom ASS och även genetiska komponenter. 

Många elever som har ASS, har anhöriga i familj eller släkt som också har diagnosen (Andersson, 

2008, s.11). 
 



 

 

Historia  

”Personlighetstypen har av allt att döma funnits länge. Många av historiens stora nyskapare, kompositörer, 

konstnärer förefaller ha haft personlighet ganska mycket åt aspergerhållet. Det som är nytt är beteckningen”. 
                                                                                                           

(Andersson, 2008, s. 8) 

 

Under året 1944 beskrev en läkare från Österrike, vid namn Hans Asperger, pojkar som enligt det 

som då uppfattades som normalt, hade beteenden som var avvikande rent socialt. Han beskrev 

även pojkar som hade särskilda intressen som idag har kommit att kallas ”specialintressen”. Hans 

ansåg att pojkarna var normalbegåvade men att det även fanns många som hade en hög 

intelligensfaktor. Aspergers skrifter översattes först 1981 och begreppet ”Aspergers Syndrom” 

skapades. Tiden mellan dessa år, fram till 1990-talet, kantades av felbehandling av individer med 

ASS. Läkaren Leo Kanner hade år 1943 beskrivit symptomen som en svårare typ av autism. Detta 

bidrog till att den ”felaktiga” kunskap som fanns om ASS, blev en utgångspunkt för hur dessa 

individer skulle behandlas. På 1900-talet började dock läkare förstå att ASS och autism är olika 

typer av liknande tillstånd. I Sverige publicerades den första betydelsefulla artikeln år 1990 i 

”Läkartidningen” av Christopher Gillberg. Artikeln bidrog till det genombrott som kom 1996 då 

en självbiografisk bok trycktes och blev uppmärksammad. Efter att forskning har bedrivits mer 

inom detta område, har fler fått diagnosen och ny kunskap har tillkommit om ASS (Andersson, 

2008, s. 8). 

Kännetecken 

Nedan följer en lista på typiska kännetecken för elever med autismspektrumstörning (Winter, 

2008, s. 19):  

 

 Svårigheter med socialt samspel 

 Specialintressen 

 Svårigheter med olika sinnesintryck, så som starkt ljus, ljud 

 Motoriska svårigheter – t.ex. svårt vid utövande av sport, problem med koordination 

 Tolkar bokstavligt vad andra säger 

 Svårt att föreställa sig andra personers tankar och känslor (mentalisera) i olika 

situationer  

 

Barn/elever med diagnosen ASS skiljer sig ofta från andra när det kommer till socialt samspel. 

Personer som har diagnosen har generellt svårt att interagera med andra människor, oavsett ålder. 



 

 

Svårigheterna yttrar sig när en inte kan tyda signaler eller förstå sociala regler som finns i 

samhället. Detta kan anses vara problematiskt för både eleven med diagnos men även för 

omgivningen eftersom missförstånd ofta sker. Elever med ASS har även svårigheter med att 

förstå ironi och sarkasm. De har även svårt att visa och känna empati och sympati för andra 

människor vilket kan leda till att de lätt hamnar i konfliktsituationer med andra som de har svårt 

att ta sig ur. Detta sker eftersom en inte förstår vad som anses vara norm (Winter, 2008, s. 14-15). 

Dessvärre händer det att problematiken uppmärksammas sent vilket missgynnar eleven eftersom 

hen inte förstår varför personen är annorlunda. Detta i sin tur kan leda till en ond spiral då många 

elever med ASS får ångest eller blir deprimerade (Winter, 2008, s. 19).  

Många människor med diagnosen finner trygghet i specialintresset. Ett sådant intresse innebär 

att en person intresserar sig särskilt mycket för något visst område. Det handlar oftast om ett och 

samma område som t.ex. hästar och innebär att individen ofta är så pass engagerad i sitt intresse 

om hästar att hen kan berätta i princip allt om hästar. Specialintresset är ett sätt för individen med 

ASS att koppla bort verkligheten för ett tag och stiga in i sin egen bubbla (Hjärnfonden, 2014).   

Kognitiva kännetecken och begrepp 

Personer som har ASS tänker annorlunda jämfört med andra människor som inte har diagnosen. 

Forskare beskriver det ofta som att dessa individer har en ”ojämn begåvningsprofil”. Med detta 

menar de att vissa elever med ASS uppfattar t.ex. uppgifter som mycket otydliga och svåra, 

medan den genomsnittliga eleven uppfattar den som tydlig och självklar. Däremot finns det 

elever med diagnosen som har lättare att uppfatta annat medan den genomsnittliga eleven anser 

att det är något problematiskt. Läkare och forskare har därför försökt skapa en psykologisk 

förklaring till varför individer med ASS tänker och agerar som de gör. Den modell som beskriver 

detta kallas för ”Wings triad” och tar upp tre huvudkomponenter (Andersson, 2008, s. 21): 

 

 Theory of Mind (ToM): 

 Central Koherens 

 Exekutiva funktioner  

 

Theory of mind beskriver hur en människa med diagnosen tolkar sociala situationer. Begreppet 

förkortas ”ToM” och handlar om hur en inte kan förstå att en annan människa tänker och 

resonerar som hen gör. Uppstår svårigheter med ToM, innebär det att en har svårt att tolka 

människors sociala signaler samt att försöka föreställa sig vad en annan människa tänker. De 

individer som har svårighet med detta har även svårt att förstå att andra människor kan tänka 

annorlunda jämfört med det som själva jaget tänker. Detta kan yttra sig i klassrummet genom att 



 

 

konflikter uppstår eftersom en inte förstår varför lärare och klasskamrater agerar eller resonerar 

olikt en själv. ToM beskrivs även som mentalisering av kognitiva psykologer (Winter, 2008, s. 16).  

 

”Förmågan att mentalisera anses vara avgörande för att förstå hur andra människor tänker och därmed försöka 

räkna ut deras kommande agerande. Förmågan att tillskriva andra människors tankar och känslor, tycks i hög 

grad saknas hos personer med Aspergers Syndrom”. 

                                                                                              (Holmqvist, 2004, s. 46) 

Ovanstående citat beskriver hur personer med ASS i vissa sociala sammanhang tänker. Personer 

med ASS saknar en förmåga att leva sig in i andra människors föreställningsvärld för att bilda en 

någorlunda uppfattning om vad de tänker och känner. Ett sätt att förklara dessa problem är att 

individer ofta inte har någon hypotes om vad som bör ske och anser p.g.a. detta att situationen är 

obegriplig (Holmqvist, 2004, s. 47).  

Central koherens innebär att människor med ASS har svårigheter med att sammanföra delar med 

varandra så att de bildar en helhet. I olika sammanhang blir situationen lätt obegriplig eftersom 

en ofta fastnar för detaljer istället för att se helheten. Detta leder i sin tur till att vardagen präglas 

av detaljer som stjäl fokus istället för att individen ser ett sammanhang. Personer med ASS har 

därför även svårigheter med att förstå hur olika delar hänger ihop och bildar ett sammanhang. 

Elever i skolsammanhang kan därför ha svårt att lösa vissa uppgifter då de hakar upp sig och 

lägger alldeles för mycket vikt vid till exempelvis vad som är rätt svar. De kan ha svårigheter att 

lägga ihop delar i uppgifter som leder de till resultat, dvs. svar. Holmqvist (2004, s. 50) beskriver 

det även som: ”De tycks uppmärksamma ytan istället för det meningsfulla vi möter.” 

Exekutiv funktion är något vi människor anses ha. Det är en ”inbyggd” funktion i våra hjärnor 

som handskas med planering och styrning för att kunna nå olika mål vi har. Personer med ASS 

har däremot en nedsatt exekutiv funktion, vilket kan medföra att individen fastnar i ett och 

samma mönster länge. En bristande exekutiv funktion kan även yttra sig genom att en har svårt 

att sätta igång med uppgifter av olika slag eller att genomföra och fullborda en uppgift 

(Andersson, 2008, s. 21). De personer som har en bristande exekutiv funktion har även brister i 

sin problemlösningsförmåga, svårigheter att tänka konkret samt reflektera över någonting som 

har hänt (Holmqvist, 2004, s. 51). 

Vad säger styrdokument? 

Skolverket (2009, s. 62-63) beskriver att det inte finns en metod som är ledande för elever med 

ASS. De menar att alla elever, utifrån sina egna förutsättningar och behov, behöver olika metoder 

för att lyckas med sin skolgång. Under de senaste åren har diagnosticering bland elever med ASS 

ökat, både i Sverige men också internationellt. Orsaken till varför den har ökat tros vara 



 

 

forskningen och utökad kunskap om vad autismspektrumstörning är och hur den yttrar sig i 

skolsammanhang. Även om metoder skiljer sig beroende på individens behov, är forskare 

överens om att tidiga insatser är viktiga. De är även överens om att samarbete mellan skola och 

hem men även andra myndigheter är avgörande för elevens utveckling. Lärare bör även besitta 

kunskap om ASS för att kunna möta eleven där en befinner sig samt för att kunna anpassa sitt 

förhållningssätt och arbetssätt (Skolverket, 2009, s. 68).  

I Lgr11 (s. 21) står följande:  

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet den anordnas [...] En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

Enligt Lgr11 (s. 21) bör vi som lärare vara medvetna om att skolformen för elever ska vara 

likvärdig. Läraren ska inte utgå från samma arbetssätt när en undervisar eleverna utan istället ha 

en individanpassad undervisning utefter elevernas behov. Som framgår i citatet ur Lgr11 ovan, 

ska skolans resurser inte heller delas lika. De elever som är i behov av särskilt stöd har oftast 

större behov av extra resurser än andra elever, vilket bör finnas i åtanke. De elever i behov av 

särskilt stöd, som elever med ASS, kan behöva särskild utformning av undervisningen. Detta 

innebär i sin tur att undervisningen bör vara individanpassad (Lgr11, s. 20).  

Vidare beskriver Autism och Aspergerförbundet (2014) på sin hemsida att det är viktigt för 

lärare att få stöd och hjälp från specialpedagoger. Det är specialpedagogen som har det 

övergripande ansvaret för elever med diagnosen. Den kunskap som specialpedagogen besitter bör 

spridas till lärare eftersom de har det pedagogiska ansvaret för eleven med ASS. Skolpersonal bör 

tillsammans arbeta för att ge eleven stöd och skapa förutsättningar för eleven att lyckas med sin 

skolgång. Specialpedagogen kan ge läraren en verktygslåda för hur en ska anpassa sitt arbets- och 

förhållningssätt till elever med ASS (Autism & Aspergerförbundet, 2014).  



 

 

Tidigare forskning  

Detta avsnitt bygger på tidigare forskning och beskriver anpassning av lärandemiljö utifrån de 

behov många elever med ASS har. Vidare tas även olika arbetssätt samt förhållningssätt upp som 

är anpassade utifrån elevens behov. Slutligen beskrivs olika tillvägagångssätt för att inkludera 

eleven inom skolverksamheten.  

Lärandemiljö  

Neil Humphrey (2008, s. 40) beskriver i sin artikel ”Autistic spectrum and inclusion - Including pupils 

with autistic spectrum disorders in mainstream schools” att anpassning av lärandemiljön ökar elevens 

förutsättningar för att lyckas med sin skolgång. Anpassas lärandemiljön utifrån elevens behov, 

kan eleven finna trygghet i klassrummet och trivas. Om eleven istället försöker anpassa sig efter 

miljön, kan det resultera i att eleven inte trivs i skolmiljön och att elevens utveckling blir lidande. 

Humphrey beskriver detta bl.a. utifrån ett citat som en intervjuperson med ASS uttryckt:  

 

“People with ASD are like salt-water fish who are forced to live in fresh water. We're fine if you just put us into 

the right environment. When the person with ASD and the environment match, the problems go away and we even 

thrive. When they don't match, we seem disabled”. 

 

Humphrey (2008, s. 44) beskriver att elever gynnas av en lugn miljö med låg ljudnivå. Miljöer som 

är stökiga och kaotiska skapar förutsättningar för eleven att få ångest samt att stress uppstår, 

vilket pedagoger bör ha i åtanke. Falkmer (2009, s. 18) skriver att det är viktigt att ändå kartlägga i 

vilka situationer stress och ångest uppstår hos eleven. Hon menar att pedagoger bör kartlägga 

detta för att utveckling ska kunna ske hos eleven eftersom det kan ses som ett problemområde. 

Utifrån att veta vilka situationer som stressar upp eleven och varför de gör det, kan lärare lättare 

förstå eleven om hen väljer att förklara vad eleven känner vid de olika tillfällena och varför. 

Genom att samtala med eleven, och i vissa fall bara lyssna på hen, kan ångest släppa och stressen 

minska (Eldar, Talmor, Wolf-Zukerman & Tali, 2010, s. 98). 

Falkmer (2009, s. 9) uttrycker i sin artikel att klassrumsmiljön kan anpassas för att skapa en 

tryggare och lugnare miljö för eleven. Genom att placera eleven vid en skolbänk där andra elever 

inte går förbi ofta, minskar det stressen för eleven och ökar förutsättningarna för att eleven inte 

ska bli distraherad. Förutom placering är det även viktigt att som pedagog tänka på att 

inredningen i klassrummet är sparsam. Hur mycket sitter egentligen på väggarna? Alltför mycket 

bilder, tavlor, texter etc. gynnar inte elever med ASS. Det är istället bättre att det är för lite på 

väggarna än tvärtom. Anledningen är att det som sitter på väggarna annars kan stjäla elevens 



 

 

koncentration och elevens fokus på pedagogens undervisning. Elevens arbetsuppgifterna kan på 

så sätt även bli lidande. Vidare bör även tavlan vara ren. Ju mer det är skrivet på tavlan, desto mer 

förvirrad kan eleven bli (Eldar m.fl. 2009, s. 108). För att ytterligare minska förutsättningarna för 

eleven att bli distraherad kan en hatt eller keps fungera som en avgränsning från olika intryck 

runtomkring i miljön. Vissa elever behöver även något som begränsar andra sinnen, så som 

hörseln, för att koncentrera sig. Då är iPod ett bra alternativ men om eleven inte föredrar musik 

kan hörselskydd vara ett annat alternativ. En annan viktig faktor som kan bidra till bättre 

koncentrationsförmåga för elever med ASS men även för andra elever, är tydlighet i form av olika 

skyltar eller markeringar. Genom att markera eller sätta upp skyltar som beskriver vart böcker, 

papper, pennor och annat material finns, skapas ett mer strukturerat klassrum. Frågor med 

frågeordet ”vart” minskar ofta drastiskt och eleverna får en känsla av trygghet (Falkmer, 2009, s. 

7-8).  

Små anpassningar kan skapa stora förbättringar och bättre förutsättningar för eleven med ASS 

att ”smälta in” i klassrummet. Anpassas inte miljön utefter elevens behov, kan det bli 

problematiskt och mycket utmärkande för både eleven, läraren och resterande elever i klassen. 

Stor vikt ligger vid att lära känna eleven och behoven för att utifrån det, anpassa miljön 

(Humphrey, 2008, s. 44). 

Arbets- och förhållningssätt 

Enligt Humphrey (2008, s. 42) påverkas elevens attityd till lärande samt elevens skolgång av vilket 

förhållningssätt läraren har. I artikeln beskrivs att lärare inte bör definiera elever utifrån diagnosen 

och istället se personen bakom diagnosen. Det är här viktigt att se eleven i fråga men att 

diagnosen är en del av personen, inte tvärtom. De förväntningar som läraren har på eleven beror, 

enligt artikeln, på om fokus enbart ligger på diagnosen eller på personen bakom diagnosen. Då 

läraren inte ser eleven bakom diagnosen, tenderar pedagogens förväntningar bli lägre än det 

eleven är kapabel till (Humphrey 2008, s. 42).  

Sociala berättelser  

I Humphrey's artikel (2008, s. 44) beskrivs sociala berättelser som ett verktyg för att utveckla 

elevens sociala färdigheter. Sociala berättelser innebär att läraren har bilder på en människa med 

olika emotionella uttryck, så som bland annat ledsen, glad och orolig. Med hjälp av bilderna kan 

eleven få läraren att förstå hur eleven känner sig i olika situationer, som till exempel ute på 

skolgården. Eleven förklarar detta utifrån bilderna och med hjälp av läraren. Läraren ställer även 

frågor för att försöka få eleven att föreställa sig hur andra elever kan känna sig i olika situationer. 

Pedagogen visar bilder för att visuellt visa hur personer kan uttrycka sig kroppsligt baserat på 

olika känslor. Med hjälp av sociala berättelser kan eleven, med lärarens hjälp, utveckla ett språk 



 

 

som gör att lärare och andra elevers förståelse förmodligen ökar. Med hjälp av sociala berättelser 

bryter eleven, tillsammans med läraren, ned sammanhanget och den upplevda situationen till 

mindre delar för att se varför situationen utvecklades att bli som den blev. Detta verktyg är 

användbart och effektivt då många elever har svårt att föreställa sig och svårt med mentalisering, 

det vill säga föreställa sig andra människors tankar och känslor (Humphrey, 2008, s. 44).  

Schema 

Eldar m.fl. (2009, s. 107-108) beskriver att ett schema över skoldagens aktiviteter länge har 

används i skolsammanhang. Däremot står det övergripligt om hur aktiviteterna är strukturerade 

under dagen, vilket kan vara problematiskt för elever med ASS. Eleven kan i många fall bli 

förvirrad eftersom eleven konkret inte vet vad hen ska göra, vart en ska vara eller hur eleven ska 

gå tillväga. I många fall är det därför bra att undvika att skapa ett terminsschema. Med fördel kan 

pedagogen däremot konstruera ett schema till eleven och utgå från att det ska vara så uppdaterat 

som möjligt. I schemat kan det framgå vart eleven ska vara, vilken tid och vad eleven bör ha med 

sig. På så sätt blir schemat mer strukturerat och detaljerat, vilket elever med ASS drar nytta av och 

vilket bidrar till att förutsättningar, för att förvirring och ångest skapas, minskar (ibid.). För att 

förtydliga schemats aktiviteter ytterligare, kan pedagogen fotografera olika skolmiljöer där eleven 

brukar undervisas och vistas i. Fotografierna klistras sedan fast på schemat, beroende på vad det 

är för aktivitet, vilket förklarar visuellt för eleven vart en ska vara. Fotografierna med de olika 

skolmiljöerna varierar och kan bestå av till exempelvis skolgården som symboliserar rast, 

idrottssal som illustrerar att ämnet är idrott och hälsa. Fotografierna visar vart eleven senare ska 

befinna sig. Läraren kan även använda illustrerade bilder som symboliserar olika miljöer i skolan 

(Humphrey, 2008, s. 42).  

Förståelse  

Eldar m.fl. (2009, s. 110) beskriver att en egenskap som pedagogen bör besitta, för att bidra 

positivt till en lyckad skolgång för elever med ASS, är förståelse. Då läraren är förstående kan hen 

fungera även i form av en tolk ibland. Med andra ord bör pedagogen översätta omvärldens 

tolkningar och föreställningar samt handlingar för eleven med ASS. På samma sätt kan även 

läraren översätta eleven med diagnosens agerande och tänkande. Annars finns det stor chans att 

varken eleven med ASS eller resterande elever i klassen är förstående. Det är även viktigt med 

fortbildning och kunskap om elever med ASS för läraren för att kunna förstå varför elevens 

beteende ibland kan tyckas vara avvikande från det som anses vara normativt (Falkmer, 2009 s. 

16-17). En annan viktig aspekt att tänka på är att många elever med ASS tolkar budskap 

ordagrant. De har svårigheter med att förstå sarkasm samt ironi vilket kan förvirra eleven. 

Metaforer har även elever med ASS ofta svårt för eftersom de kan bli förtvivlade av dem. Som 



 

 

lärare är det viktigt att tänka på vad en säger till eleven. Ett exempel är när en lärare vid ett tillfälle 

bad en elev som räckte upp handen att vänta med att svara och uttryckte sig därför ”håll den 

tanken”. Eleven blev enbart förvirrad. Det är viktigt att tala klarspråk och försöka minska risken 

för misstolkning (Humphrey, 2008, s. 49).  
 

Inkludering  

”[...] inkludering innebär en process där skolans organisation och arbetet i klassen anpassas till 

den variation hos elever som finns naturligt i skolans vardag”   

                          (Falkmer, 2009, s. 

2) 

 

Falkmer (2009, s. 2) beskriver att inkludering är något som eleven kan vara fysiskt då hen är 

fysiskt närvarande. En elev med ASS kan vara socialt utstött men samtidigt fysiskt närvarande i 

en skolverksamhet. Begreppet inkludering riktar in sig på att elever både är integrerade i den 

skolmiljö och verksamhet som skolan bedriver och även att de själva har en känsla av 

samhörighet. Då en elev är socialt segregerad och inte finns med i planeringen från början, är 

eleven inte inkluderad. För att en elev ska vara inkluderad i undervisningssammanhang, bör 

eleven från början omfattats. Har pedagogen förståelse så är det lättare att anpassa 

undervisningen men även aktiviteter, utifrån elevens förmågor. Elever vill däremot inte känna sig 

särbehandlade, vilket de i vissa fall kan bli om de till exempelvis behöver särskilda hjälpmedel 

som inte andra elever använder. Pedagogen kan då, om möjlighet finns, låta hela klassen använda 

samma typ av hjälpmedel eller på annat sätt ta del av anpassningen. På så sätt ”smälter” eleven in 

och känner sig inte särbehandlad då hen inte utmärker sig. För att eleven ska stärka sin sociala 

ställning i klassen, kan pedagogen inkludera eleven i undervisningen genom att låta hen berätta 

om sitt eventuella specialintresse. Ett annat alternativ är att läraren gör mindre grupper där elever 

får arbeta tillsammans. Läraren utgår från eleven med ASS:s kunskaper och bestämmer att de 

olika grupperna ska arbeta med till exempel en matematikuppgift. Eleven växer och stärks då, 

eftersom till exempel matematik är elevens starka sidor och hen får hjälpa sina klasskamrater. 

Läraren ska med andra ord utgå från elevens starka sidor när en utformar en lektionsplanering 

och uppgift för att få elevens sociala ställning stärkt (Eldar m.fl. 2010, s. 99). 
 



 

 

Teoretiska perspektiv 

I följande avsnitt kommer relationellt- och kategoriskt perspektiv att presenteras. Dessa två 

perspektiv har en stark koppling till den specialpedagogiska verksamhet som bedrivs i skolor idag 

(Skolverket, 2013, s. 188). Beroende på vilket perspektiv specialpedagoger och lärare utgår ifrån, 

finns det stora skillnader mellan de två olika perspektiven, vilket kommer framgå i kapitlet. 

Relationellt perspektiv  

Enligt Skolverket (2001, s. 118) har det relationella perspektivet sin utgångspunkt i det som sker 

vid möte mellan två människor. Perspektivet grundas på tankemodell med pedagogiska inslag 

som innebär att utbildning baseras på relationer mellan lärare och eleven men även mellan läraren 

och gruppen i helhet. Elevers relation med varandra inkluderas även i detta synsätt. Det 

relationella perspektivet utgår även från att olika situationer i elevens utveckling i skolmiljön är  

tvåsidiga. Vi kan med andra ord inte förstå ett fenomen fullt ut utifrån elevens föreställningsvärld 

eller lärarens pedagogik. Det måste finnas en samverkan mellan två olika fenomen för att kunna 

utgå från ett relationellt perspektiv (Aspelin, 2013, s. 17). Perspektivet kan även beskrivas som att 

det finns tre huvudkomponenter som skapar förutsättningar för eleven att lyckas med sin 

skolgång. Dessa tre kan till exempel bestå av lärare – utbildning – elev. Utbildning har sin 

utgångspunkt i relationer som eleven har med läraren och att kunskap skapas utifrån detta: 

 

“[…] it's primarily about human beings who are in relation with one another. We are always 

already emerging from relationship; we cannot step out of relationship; even in our most private 

moments we are never alone”   

(Jonas Aspelin, 2013, s. 17) 

Aspelin (2013, s. 17) menar att människan lever i en värld som människan själv har byggt upp och 

där kunskap har skapats med hjälp av andra individer. Samhället är konstruerat av människor och 

det är svårt att komma ifrån det. De centrala begreppen som karaktäriserar perspektivet är 

relation, kommunikation, interaktion samt dialog och mänskliga möten.  

Utifrån det relationella perspektivet sätts inte eleven i ett fack utifrån sin diagnos. Eleven 

beskrivs istället som en person i svårigheter och inte som en person med svårigheter. Läraren 

utgår från elevens behov och kan utifrån detta stödja eleven på det sätt som gynnar eleven. 

Utifrån detta ser pedagogen vem eleven är och individen bakom själva diagnosen, istället för att 

enbart fokusera på svårigheterna eleven har. Undervisningen baseras på elevens behov och 

förutsättningar och individanpassas för att den ska gynna eleven. Läraren ska, enligt det 



 

 

relationella perspektivet, möta eleven där hen befinner sig i utvecklingen. All personal på skolan 

ska även samarbeta för att hjälpas åt att stödja eleven och ge eleven en bra skolgång. Intar en 

lärare ett synsätt som är baserat på det relationella perspektivet, bör alla elever vara inkluderade i 

skolverksamheten (Aspelin, 2013, s. 20).  

Vidare beskriver Skolverket (2001 s. 119) att det, utifrån det relationella perspektivet, att 

omgivningen bör anpassa sig, likaså lärandemiljön bör anpassas, utefter eleven med ASS. Det är 

även människorna runtomkring som bör respektera och acceptera att eleven är annorlunda. På så 

sätt ändras den normativa bild som verksamheten har. För att nå dit bör all skolpersonal 

tillsammans ansvara för elevens skolgång. Ansvaret ligger således inte enbart på specialpedagogen 

och eleven enbart. Arbetslag, lärare samt rektor samarbetar för att eleven ska inkluderas och 

accepteras för den individ som hen är och förutsättningar bör skapas för att eleven inte ska 

särbehandlas. Resurser är även något som, med fördel, bör finnas i klassrummet. Olika resurser 

bör finnas som till exempel assistenter som stödjer och hjälper eleven med sin utveckling och 

skapar förutsättningar även för inkluderande verksamhet.   

Kategoriskt perspektiv  

Skolverket (2013, s. 189) beskriver det kategoriska perspektivet som att de svårigheter som elever 

har, till exempelvis en diagnos, betraktas ligga hos individen. De bakomliggande orsakerna till 

elevens svårigheter anses vara biologiskt betingat eller bero på hemförhållandet. Perspektivet 

utgår från att eleven ses som en elev med svårigheter och förespråkar även att undervisa eleven 

med resterande elever eller att exkludera eleven för att hen ska få egen undervisning. 

Undervisningen är ämnesspecifik och lämnar inte rum för att anpassas utifrån elevens behov. På 

så sätt gäller den undervisning som sker i skolan alla elever, oavsett svårigheter. Vidare tas inte 

någon större hänsyn till eleven bakom diagnosen utan eleven är snarare sin diagnos och 

kategoriseras därefter. Nilholm (2006, s. 27) beskriver att eleven ses som en individ med 

svårigheter där läraren lägger fokus på elevens svaga sidor och där elevens behov avgränsas. 

Läraren försöker kompensera för elevens svårigheter och svagheter och lägger stor vikt vid att 

försöka få eleven att passa in bland de andra eleverna. När eleven kan göra detta, passar eleven in 

i den lärandemiljö som redan finns och kan anpassa sig utifrån den. För att nå till detta mål, är 

eleven i behov av speciellt stöd vilket en specialpedagog kan ge. De svårigheter eleven har, 

kategoriseras och hänsyn tas inte i samma breda utsträckning till de starka sidor som eleven har 

(Nilholm, 2006, s. 27) 

Enligt Skolverket (2013, s. 188) har detta perspektiv en stark koppling till specialpedagogiken, 

liksom det relationella. De menar däremot att det kategoriska perspektivet länge har varit 

dominerande och fortfarande är det i dagens skolverksamhet. 



 

 

Atterström och Persson (2006, s. 22) har ställt de två perspektiven mot varandra genom att 

göra en tabell. I tabell 1 nedan framgår hur de olika perspektiven skiljer sig åt och att det 

kategoriska perspektivet präglas av att lärare har sin utgångspunkt i att möta eleven som om 

svårigheterna ligger hos eleven.  
 

 

Tabell 1. I tabellen framgår hur de två olika perspektiven skiljer sig från varandra.  

 Kategoriskt perspektiv  Relationellt perspektiv  

 
Uppfattning av pedagogisk 
kompetens  

 
Ämnesspecifik 
undervisningscentrerad 

 
Förmågan att anpassa undervisning 
och stoff till skilda förutsättningar 
för lärande hos eleverna. 
 

 
Uppfattning av specialpedagogisk 
kompetens  
 

 
Kvalificerad hjälp direktrelaterad till 
elevers uppvisade svårigheter 
 

 
Kvalificerad hjälp att planera in 
differentiering i undervisning och 
stoff 

 
Orsaker till specialpedagogiska  
behov  

 
Elever med svårigheter. 
Svårigheter är antingen medfödda 
eller på annat sätt individbundna. 
 

 
Elever i svårigheter. 
Svårigheter uppstår i mötet med 
olika företeelser i 
utbildningsmiljön. 

 
Tidsperspektiv 
  

 
Kortsiktighet 

 
Långsiktighet  

 
Fokus på specialpedagogiska 
åtgärden  
 

 
Eleven  

 
Elev, lärare, lärandemiljö  

 
Förläggning av ansvaret för 
specialpedagogisk verksamhet  
 

 
Speciallärare, specialpedagoger, 
elevvårdspersonal 

 
Arbetsenheter (-lag) och lärare med 
aktivt stöd från rektorn  

 



 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om specialpedagogers syn på anpassade arbetssätt 

och god lärandemiljö för elever som har autismspektrumstörning (ASS) men även att skapa 

förutsättningar för pedagogisk och social inkludering i skolsammanhang. Studien syftar till att 

utöka lärares kunskap om vad som gynnar elever med diagnosen samt hur anpassningar kan 

tillämpas i verksamheten. 
 

 På vilka olika sätt anser specialpedagogerna att lärares arbetssätt och förhållningssätt 

kan anpassas till elever som har autismspektrumstörning? 

 Vad utgör, enligt specialpedagogerna, en god lärandemiljö för elever med ASS? 

 Hur anser specialpedagoger att lärare kan arbeta, för att skapa förutsättningar för 

inkludering av elever som har autismspektrumstörning, i skolsammanhang?  



 

 

Metod 

Studien syftar till att utöka lärares kunskap om vad som gynnar elever med diagnosen ASS samt 

hur anpassningar kan tillämpas i verksamheten. Studiens syfte är även att öka kunskapen om hur 

elever med diagnosen kan inkluderas i undervisningen men även i sociala sammanhang, utifrån 

specialpedagogens perspektiv. Genom att öka kunskapen om hur arbetssätt kan anpassas, utifrån 

specialpedagogens synsätt, är metodvalet att genomföra kvalitativa intervjuer med 

specialpedagoger. Detta avsnitt tar upp etniska aspekter som tagits hänsyn till vid intervjun samt 

tillvägagångssätt då intervjuerna har genomförts. Avsnittet kommer även behandla det urval som 

har gjorts och även vilken analysmetod och databearbetningsmetod som används. Avslutningsvis 

beskrivs även reflektioner angående metoden. 

Urval 

Urvalet av intervjupersoner är baserat på studiens frågeställningar samt syfte och därför har jag 

intervjuat specialpedagoger. Alla specialpedagoger har både utbildning om elever med ASS och 

även erfarenhet vilket gör att de besitter den kompetens som är relevant för studien. De är 

specialiserade på att arbeta med elever som bland annat har ASS och gynnar därför studien. 

Samtliga specialpedagogerna är även aktiva inom skolverksamheten och arbetar i grundskolan. 

Detta är något som jag avsiktligt har valt eftersom studien syftar på arbetssätt, förhållningssätt 

samt inkludering i grundskolan. Intervjupersonerna har fiktiva namn. 

Ena respondenten kommer att kallas för Maria och har arbetat som grundskolelärare sedan 

1970-talet. Hon vidareutbildade sig till specialpedagog 2007 och har arbetat som det sedan dess. 

Hon arbetar på en skola i Uppsala med elever, enskilt, i ett rum på skolan. Maria arbetar främst 

med elever som har Autismspektrumstörning och elever med diagnosen ADHD men föreläser 

även om elever i behov av särskilt stöd.  

Den andra intervjupersonen utbildade sig till lärare år 1997 och har därefter arbetat som lärare 

i grundskolan och utbildade sig efter några år till specialpedagog. Hon har bland annat arbetat i 

grundsärskola men även som lärare. Nu arbetar hon som specialpedagog sedan 2 år tillbaka på en 

skola i Uppsala. Hon kommer att kallas för Johanna.  

Tredje intervjupersonen kommer att kallas för Isabel. Hon utbildade sig till lärare år 1980 och 

arbetade som lågstadielärare i 22 år, varav 3 år i en mindre grupp med elever i behov av särskilt 

stöd. Isabel beslutade sig efter dessa år att vidareutbilda sig till specialpedagog och har arbetat 

som det på en skola i Uppsala i snart 12 år.  

Fjärde specialpedagogen, som kommer att kallas för Stina, arbetar på en skola i 

Uppsalaområdet. Hon har varit aktiv i olika skolverksamheter sen år 1977 och har arbetat som 



 

 

specialpedagog i 9 år. Stina har erfarenhet av att arbeta i grundsärskola med elever som är 

utvecklingsstörda och som har autism men även i vanlig skola med elever som har ASS. Hon 

arbetar nu som specialpedagog på en särskola.   

Metodreflektioner  

I studien har intervju används som metod. Varje intervju, som spelades in, tog mellan 50 – 60 

minuter. Då materialet spelades in, underlättade det arbetet genom att det fanns tid för att 

transkribera intervjuerna ordagrant. Genom att intervjuerna spelades in, fanns tid för att aktivt 

lyssna och fokusera på det intervjupersonen berättade, vilket hade varit betydligt svårare om 

anteckningar aktivt hade förts under tiden intervjuerna pågick. Då jag läst mycket om ASS innan, 

fick jag en bredare bild om ämnet tack vare den kunskap specialpedagogerna besitter, vilken 

framkom under intervjuerna. Det som jag anser var kritiskt var att samtliga specialpedagoger gav 

svar som ansågs vara ”det rätta”, det vill säga att de besvarade mina frågor så som jag ville. 

Eftersom de svarade väldigt lika och eftersom deras svar överensstämde i stora drag med det som 

litteraturen beskriver, kan det finnas chans att de svarar så som de förväntas svara. På så sätt får 

jag inte en uppriktig bild av hur de verkligen arbetar och hur de bedriver sin verksamhet. 

Däremot fick jag en djupare bild av hur lärare bör anpassa sin undervisning och arbets- och 

förhållningssätt för elever med ASS.   

Genomförande 

Samtliga specialpedagoger kontaktades via mail eller per telefon. Vi bokade tillsammans en tid för 

intervju som passade oss båda. Jag åkte sedan ut till deras arbetsplats med utskriven intervjuguide 

och ett anteckningsblock där jag gav specialpedagogen en medgivandeblankett (se bilaga 1). I 

blanketten framkommer intervjupersonens rättigheter samt att intervjun kommer att spelas in (se 

etiska aspekter). Genom att signera medgivandeblankett, accepterade intervjupersonen villkoren. 

Anledningen till varför jag valde att spela in intervjun var för att jag själv ska kunna lyssna på 

intervjuerna ordagrant vid senare tillfälle, vilket jag anser underlättar vid sammanfattningen av 

intervjun. Det underlättar även att kunna pausa inspelningen under uppspelningen för att hinna 

sammanfatta intervjun. Ett annat skäl till att jag valde att spela in intervjun är att jag ville att den 

skulle flyta på och inte behöva störas av att jag förde anteckningar.  

Vid varje intervjutillfälle ställde jag först uppvärmningsfrågor för att försöka skapa en 

avslappnad stämning mellan mig och intervjupersonen. Varje intervju utgick från samma 

intervjuguide där tematiskt öppna frågor ställdes till specialpedagogerna som sedan ibland följdes 

av följdfrågor. Avsikten med detta är att kunskap som specialpedagogerna besitter ska kunna 



 

 

besvara frågeställningen och användas som material, i en bred utsträckning, till denna studie. 

Samtliga fyra intervjuer utfördes på specialpedagogernas olika arbetsplatser vilket innebär att det 

var personliga intervjuer. Efter varje intervju gick jag hem och sammanfattade det inspelade 

materialet (Esaiasson, 2004 s. 144).  

Databearbetning och analysmetod 

När jag bearbetade de inspelade intervjuerna transkriberade jag varje enskild intervju noggrant, 

vilket i sin tur bidrog till att jag fick en djupare bild av intervjupersonernas syn på anpassning. Jag 

använde en sammanfattningsteknik vilket gjorde att jag kunde kartlägga olika delar i intervjuerna 

som genomsyrade empirin. Då sammanfattningstekniken användes, blev det lättare att organisera 

och se mönster för att sedan använda delar av empirin som är relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar (Esiasson, 2004, s. 305). Jag använde sedan kartläggningsmetoden för att 

identifiera olika huvudteman utifrån de mönster som jag har kartlagt i det analyserade materialet. 

Utifrån varje huvudtema har jag hittat underteman som beskriver mer brett hur specialpedagoger 

anser att anpassningar kan göras i lärandemiljön, arbets- och förhållningssätt samt hur inkludering 

av elever sker. De underteman som jag skapade kopplas i analysdelen till de specialpedagogiska 

perspektiv (relationellt och kategoriskt perspektiv) som tas upp i litteraturöversikten, vilket ger en 

tydligare bild av empirin (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 218). Eftersom studien undersökt 

specialpedagogers syn på anpassning av lärandemiljö, arbetsätt- och förhållningssätt samt 

inkludering, kunde jag kartlägga olika teman. 

 

Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas att studien som görs inte innehåller några slumpmässiga fel. Skulle studien 

göras av någon annan eller om jag skulle göra om studien, skulle reliabiliteten vara hög om jag 

fick samma resultat. Då intervjuer genomförs kan det vara svårt att mäta reliabiliteten eftersom 

åsikter och uppfattningar kan komma att ändras med tiden, vilket kan leda till att resultatet inte 

blir likadant vid en ny studie (Trost, s. 133). Om validiteten är hög på en studie innebär det att 

studiens syfte stämmer in på det som studien undersöker och tar upp. Vidare kan validitet 

sammanfattas som att syftet genomsyrar studien och att studien mäter det som den, enligt 

syftesformuleringen bl.a., avser mäta (Trost, s. 131).  

Etiska aspekter 

Under förberedelserna samt bearbetningen av intervjuerna har jag utgått från fyra 

forskningsetiska principer. Specialpedagogerna som har intervjuats har fått förhandsinformation i 

form av en medgivandeblankett som de fick vid mötet innan intervjun påbörjades. I 

medgivandeblanketten framkom vilka rättigheter intervjupersonen har samt vad hen ger mig 



 

 

tillåtelse till om villkoren accepteras. Under studiens genomförande utgick jag och tog del av 

nedanstående etniska hänsynstaganden, utifrån Vetenskapsrådet.  

Utifrån informationskravet står det information på medgivandeblanketten. Syftet med studien 

framgår och även på vilket sätt och var forskningsresultatet offentliggörs. Vidare talade jag, 

muntligt, om för intervjupersonen att forskning gynnar samhället och är en viktig del av vår 

samhällsutveckling flertal av de specialpedagoger jag intervjuat, instämde (Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 7).  

På medgivandeblanketten stod beskrivet att deltagandet är frivilligt och att intervjupersonen 

hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst under intervjun. Jag informerade även muntligt 

om att det inte skulle bli negativa följder för den intervjuade om de ville avbryta intervjun eller 

inte svara på vissa frågor (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10). 

Det tredje kravet som jag tagit hänsyn till är konfidentialitetskravet vilket innebär att 

intervjupersonen ges anonymitet vid medverkande. Muntligt informerades varje person som har 

intervjuats att uppgifterna kommer hanteras på det sätt att obehöriga personer inte kan komma åt 

materialet. På medgivandeblanketten framkom även att den intervjuade personen kommer att 

vara anonym. Vidare gavs information muntligt om att jag i examensarbetet inte kommer ha med 

information som kan identifiera intervjupersonen, vilket innebär att hänsyn har tagits till 

konfidentialitetskravet  (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

Nyttjandekravet avser att de uppgifter som framkom vid intervjun, inte är offentliga och att de 

enbart används i forskningssammanhang. Information har givits muntligt till specialpedagogerna 

innan intervjun har påbörjats och även skriftligt i form av medgivandeblankett. På blanketten 

framkom även att det inspelade materialet kommer att raderats när studien är klar 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  
 

 



 

 

Resultat och analys 

Syftet med studien är att undersöka specialpedagogers syn på anpassning av lärandemiljö samt 

arbets- och förhållningssätt för elever med ASS. Studien syftar även till att undersöka olika sätt att 

inkludera elever med ASS i skolsammanhang. Baserat på empirin, har olika huvudteman skapats. 

De teman som analysdelen kommer att behandla är anpassat arbets- och förhållningssätt, lärandemiljö 

och inkludering. Dessa teman har genomsyrat de olika intervjuerna och har även kopplingar till 

syftet och frågeställningen. Varje huvudtema har även underteman som har skapats utifrån 

empirin. Dessa underteman har, så som varje huvudtema, beskrivits ingående av 

intervjupersonerna och har en koppling till syfte och frågeställningar. Vidare analyseras i detta 

avsnitt det relationella perspektivet samt det kategoriska perspektivet med koppling till de 

yttranden som specialpedagogerna har gjort. I analysdelen kommer jag, utifrån 

specialpedagogernas perspektiv, att beskriva vad som generellt gäller för elever med ASS. 

Samtliga specialpedagoger påpekar vid upprepade tillfällen i intervjuerna att deras beskrivning av 

vad de anser gynna elever med ASS, beskrivs på ett generellt sätt.  

Anpassat arbets- och förhållningssätt 

Att skapa förutsättningar 

Att skapa förutsättningar för eleven att lyckas med sin skolgång, är inte alltid lätt som lärare, 

enligt Isabel. I intervjun med Stina tar hon upp att delmål för elevens utveckling i skolan är 

viktigt. Hon anser att elever med ASS måste ha konkreta delmål för att bli motiverade men även 

för att kunna nå de större målen. För att nå delmålen, behövs även konkreta uppgifter med 

tydliga instruktioner. Maria beskriver att de uppgifter som elever med ASS tilldelas, bör vara 

välstrukturerade och även planerade i förväg av läraren. Detta kräver i sin tur tid från läraren samt 

förståelse. Utifrån elevens behov och förutsättningar, kan läraren individanpassa elevens 

skoluppgifter och elevens svårigheter märks inte lika mycket, enligt Stina. Hon beskriver vidare: 

När en lärare planerar en lektion så tycker jag att läraren alltid bör planera den utifrån eleven med 

autismspektrumstörning. Även om läraren ska hålla lektionen inför hela klassen så måste man 

tänka på att få med eleven med diagnosen från första början. Annars kan det bli kaotiskt för den 

här eleven och till slut slutar det istället med att eleven inte förstår någonting och lektionen störs 

av att eleven blir förvirrad och att den inte förstår någonting. [...] det är bättre att först ha en 

gemensam genomgång och sen gå till eleven och berätta ytterligare en gång, vad eleven ska göra på 

lektionen. 

Stina menar att planeringen av den gemensamma genomgången som läraren har i helklass, bör 

planeras utifrån eleven med ASS behov. Den bakomliggande orsaken till detta är att det kan bli 



 

 

kaotiska för eleven om hen inte är med på det som pedagogen tar upp i undervisningen. Därför 

anser Stina att läraren ska vara tydlig vid genomgången och sedan i efterhand berätta för eleven 

med ASS, ytterligare en gång, vad hen förväntas göra på lektionen. Stinas uttalanden kan kopplas 

till det relationella perspektivet  då Stina anser att läraren bör anpassa undervisningen utefter elevens 

behov. 

Ett sätt att underlätta för eleven är att minska innehållet på uppgifterna. Det som bör framgå i 

instruktionerna eleven får, är det som är mest väsentligt för eleven att veta, gällande uppgifterna. 

Få instruktioner men tydliga, gynnar eleven bäst, anser Isabel. Läraren bör inte prata över 

huvudet på eleven och bör begränsa instruktionerna. Det samtal som förs mellan båda parter bör 

även vara kort och koncist, för att eleven lättare ska förstå vad som ska göras under lektionen, 

enligt Stina. Maria påpekar i sin tur att det är viktigt att det inte finns fler vuxna personer i 

klassrummet än läraren, till exempel assistenter. Ju fler resurser i form av assistenter det finns, 

desto mer rörig arbetsmiljö blir det och eleven kan få många olika signaler, anser Maria. Det kan i 

sin tur innebära att eleven blir förvirrad och får svårt att förhålla sig till den information som hen 

får från de olika personerna. Resultatet kan, enligt Maria, bli att eleven får ångest och blir orolig. 

Det bör finnas en lärare som ger instruktioner och som har ansvaret att informera eleven om vad 

som hen förväntas göra, beskriver Maria i intervjun. Enligt det relationella perspektivet är däremot 

resurser något som med fördel bör finnas tillgängligt i klassrummet, för att skapa förutsättningar 

för eleven att utvecklas. Det kategoriska perspektivet däremot, synliggör inte elevens behov utan 

utgår från att eleven anpassar sig utefter den lärandemiljö som finns samt lärarens arbetssätt.  

Samtliga specialpedagoger anser att elever med ASS behöver rutiner. Isabel talar om att rutiner 

skapar förutsättningar för eleven att undvika att hamna i situationer som skapar stress och ångest. 

Rutiner skapar även trygghet för eleven, anser Maria, vilket i sin tur bidrar till att eleven kan 

slappna av och inte vara orolig i skolan. Eleven bör ha liknande eller samma rutiner varje dag för 

att må bra. Ett exempel på rutiner kan vara att eleven har ett schema som finns på bänken varje 

morgon när hen kommer till skolan som är utformat just för eleven. Rutiner kan, för en elev med 

ASS, även innebära att eleven börjar samma tidpunkt och slutar vid samma tidpunkt varje dag, 

samt har andra fasta tider med schemalagda aktiviteter. Maria påpekar även att många elever med 

ASS kan bli förvirrade och upprörda vid plötsliga förändringar då rutinerna bryts. Det är viktigt 

att som lärare förbereda eleven på förändringar om de sker, för att undvika att ångest uppstår.  

De fyra intervjuade specialpedagoger pratar om att det är viktigt att känna eleven för att 

anpassa sitt arbets- och förhållningssätt. Något som Stina anser i många fall kan underlätta är 

olika slags tecken. Ett exempel på dessa tecken är att läraren sträcker fram handflatan till eleven 

för att visa att eleven ska vänta. På så sätt blir det tydligare och mer konkret för eleven vad som 

förväntas av hen. Stina beskriver även att många andra elever kan missuppfatta läraren som 

upprörd men att det uppfattas och förstås på ett annat sätt av eleven med ASS. Isabel nämner 



 

 

även att det är viktigt att kunna ge eleven andrum när hen behöver det. Detta kan göras i form av 

pauser. Vad som är en paus för just den enskilda eleven, avgörs av eleven. Många elever med ASS 

tycker det är avslappnande att läsa om sitt specialintresse ett tag, för att sedan återgå till sina 

skoluppgifter och arbeta vidare på de. Detta är något som även görs för att elevens stressnivå ska 

minska. Vidare talar Maria om att det är viktigt att söka ögonkontakt med eleven då läraren talar 

till eleven.  

För att få en elev att lyssna så kan jag försöka få ögonkontakt med eleven. För lyckas jag få 

ögonkontakt, så förstår den att jag pratar med just den. Jag har så många gånger varit med om att 

jag har pratat med en elev som har den här diagnosen men så lyssnar den inte. Det är som att jag 

bara har pratat i luften. 

 

Stina berättade i intervjun att ögonkontakt är till nytta för att elever med ASS då det finns risk för 

att de annars inte uppfattar att någon talar med de. Isabel beskrev även att läraren kan börja 

samtalet med att säga eleven tilltalsnamn för att fånga koncentrationen. På så sätt lyssnar eleven 

mer aktivt. Samtliga specialpedagoger beskriv utifrån ett relationellt perspektiv då de anser att elevens 

behov bör kännas till för att anpassa sitt arbets- och förhållningssätt. På så sätt anpassas även 

undervisningen och den blir individuell. Om de däremot skulle ha utgått från ett kategoriskt 

perspektiv, där eleven anpassar sig efter läraren, finns det en risk för att läraren inte skulle se 

elevens behov och därefter skulle behandla eleven som en standardelev.  

En annan viktig del i lärarens arbete, för att skapa förutsättningar för eleven att lyckas, är att 

stärka elevens självkänsla, enligt Maria och Stina. Båda specialpedagogerna anser att det är väldigt 

viktigt att arbeta med elevens självkänsla eftersom många elever med ASS har en rad 

misslyckanden bakom sig. Genom att lyfta elevens starka sidor och ge eleven komplimanger inför 

hela klassen, stärks självkänslan. Maria menar även att självkänslan kan stärkas när elevens arbete 

synliggörs. Ett exempel på hur lärare kan göra detta är att hänga upp elevens teckning eller 

liknande på väggen. På så sätt blir eleven ofta stolt över sitt arbete och självkänslan blir starkare.  

Relationsskapande  

Specialpedagogen Johanna beskriver i intervjun att hon anser att det är väldigt viktigt med 

relationsskapande. Hon anser att en nära relation med eleven skapar en trygg anknytning mellan 

båda parter, vilket Johanna menar är viktigt för att lära känna eleven. Hon anser att utveckling 

sker genom att förstå elevens behov. Både Johanna och specialpedagogen Maria menar att, 

utifrån denna förståelse, kan läraren lättare anpassa undervisningen och skapa förutsättningar för 

eleven att lyckas med sin skolgång. Enligt Johanna utgör relationsskapande grunden för eleven att 

lyckas med sin skolgång eftersom läraren kan individanpassa undervisningen samt lärandemiljön 



 

 

utifrån elevens behov. Detta beskriver hon dock som omöjligt ifall läraren inte tillgodoser elevens 

behov. Johanna beskriver detta på följande sätt:  

Jag som lärare måste känna till elevens behov för att kunna skapa luckor för eleven att utvecklas. 

Gör jag inte det och förstår jag inte elevens behov, kan jag inte på något sätt anpassa min 

undervisning utefter eleven. [...] jag måste veta vad eleven har för behov och har jag då ingen 

vidare bra relation med eleven, ja då känner jag ju knappt eleven. Hur ska jag då anpassa både 

lärandemiljö och anpassa undervisningen? Då skapar jag inte förutsättningar för eleven att lyckas i 

skolan.  

Både specialpedagogernas synsätt har en stark koppling till det relationella perspektivet, då de 

beskriver vikten av att skapa en bra relation till eleven för att kunna anpassa undervisningen. 

Enligt det synsätt som det relationella perspektivet beskriver, bör arbets- och förhållningssätt 

anpassas utefter elevens behov. Detta är något som framkommer vid intervjun med Johanna och 

Maria. Om läraren istället utgår från ett kategoriskt perspektiv där läraren inte tillgodoser elevens 

behov, blir elevens utveckling lidande vilket även Johanna beskriver.  

Vidare menar Johanna och även specialpedagogen Isabel att läraren, utifrån eleven, kan skapa 

förväntningar på eleven. Är förväntningarna för låga, anser båda att det kan resultera i att läraren 

inte tror på eleven. Då läraren istället har för höga förväntningar kan eleven ha svårighet att nå 

upp till de och istället få en känsla av misslyckande. Detta i sin tur skapar luckor hos eleven för 

att få en sämre självkänsla och elevens utveckling blir lidande. Genom att skapa en god relation 

med eleven och visa förståelse för elevens svårigheter och vad funktionshindret innebär, kan 

anpassning av arbetssätt och förhållningssätt underlätta för eleven i olika situationer i skolan. 

Johanna anser, så som Maria, att kunskap om olika utlärningsstrategier bör besittas och att läraren 

utifrån elevens behov, använder sig av strategier för eleven ska nå delmål och utifrån detta större 

mål.  

Individen bakom diagnosen  

Vid intervjuträffen med specialpedagogen Stina framkommer det att hon anser att alla lärare bör 

se eleven bakom diagnosen.  

En lärare ska inte se hinder, utan möjligheter. Jag kan inte möta en elev genom att se diagnosen. 

Jag måste känna eleven och det kan jag inte göra om jag bara ser elevens svårigheter. [...] Man 

måste se vad det är för individ man har i klassen. Det gäller att se personen och möjligheterna. [...] 

Alla är olika, det går inte att dra alla med samma diagnos över en och samma kam. Man är inte 

autismspektrumstörning, man har det. 

Hon menar att läraren bör ha sin utgångspunkt i att se individen och inte fokusera på diagnosen 

och svårigheterna. Både Stina och specialpedagogen Maria betonar vikten av att en lärare inte 

borde utgå från att enbart arbete med elevens svårigheter och att fokusera på diagnosen. Samtliga 

specialpedagoger påpekar flera gånger under intervjuerna att alla elever är olika, även fast de har 



 

 

samma diagnos. Stina beskriver även att en lärare aldrig bör ha inställningen att eleven är 

diagnosen samt att arbetssätt och förhållningssätt inte bör anpassas utifrån diagnosen utan utifrån 

elevens behov. Vidare beskriver även Isabel att läraren bör ha i åtanke att eleven bakom 

funktionshindret är unik. Hon anser att alla elever med ASS, har olika grundförutsättningar, 

hemförhållanden och livserfarenheter vilket påverkar eleven. I intervjun beskriver hon även att 

hon tror att hemförhållanden kan förvärra elevens svårigheter. Det hon beskriver kan ses utifrån 

det kategoriska perspektivet då de svårigheter eleven har, kan komma hemifrån. Vidare beskriver 

dock både Maria och Stina att läraren bör se individen bakom diagnosen, vilket kan kopplas till 

det relationella perspektivet, då läraren bör se eleven i svårigheter och inte med. 

Isabel beskriver även att hon anser att lärare bör fokusera på och se utvecklingspotentialen 

hos eleven och inte svårigheterna. Hennes inställning är att alla elever kan utvecklas men att de 

behöver tid och rätt stöd. Vidare menar hon att detta stöd är individuellt och kan ges utifrån 

elevens egna förutsättningar och behov. För att eleven ska kunna utvecklas menar Isabel att tid 

och tålamod av läraren krävs och att möjligheter ska ses och inte hinder i elevens 

utvecklingsbana. Hon påpekar även att en diagnos inte bör utforma den individanpassade 

undervisningen och arbetssättet som läraren har, då hon anser att det enbart skulle skapa hinder i 

elevens utveckling. Isabel menar att eleven bör vara i fokus, inte funktionshindret, vilket kan 

kopplas till det relationella perspektivet. 

Schema  

Johanna talar om att ett standardschema som finns i klassrum idag, kan vara rörigt för elever med 

ASS. Hon anser att dessa scheman övergripande beskriver hur dagen ser ut och vilka lektioner 

som kommer äga rum vid en viss tidpunkt. Detta schema är anpassat till alla barn i klassen och 

utgår inte från varken elevens behov eller svårigheter. Johanna, Maria, Stina och Isabel anser att 

det går att göra ett schema mer konkret för elever med ASS och att de är i stort behov av det. 

Samtliga specialpedagoger beskriver att en elev med ASS gynnas av tydlighet och struktur. Maria 

anser att det är bättre att som lärare vara alldeles för tydlig snarare än otydlig och Isabel berättar 

att det, enligt hennes mening, inte går att vara för tydlig. Stina beskriver att en elev med ASS 

gynnas av ett schema som uppdateras kontinuerligt eftersom många lärare ofta har ett 

teminsschema som blir för diffust för dessa elever. Enligt Johanna finns det ett antal frågor som 

ett schema bör besvara, för att gynna elever med ASS: 

 

”Ett tydligt och strukturerat schema för dessa elever ska besvara frågorna 'när börjar lektionen?', 'hur länge håller 

den på?', 'vad förväntas av mig?' och 'vart ska jag befinna mig?'. Eleven ska inte behöva undra vad som komma 

ska eller vart den ska vara, det blir bara otryggt för eleven”. 

 



 

 

Johanna påstår att schemat blir mer tydligt för eleven om dessa frågor besvaras och att eleven 

finner trygghet i schemat, när eleven vet vad hen ska göra. Stina beskriver att ett tydligt och 

strukturerat schema minskar risken för att eleven känner sig stressad och får ångest. Hon 

beskriver även att ett schema kan anpassas utifrån elevens behov och förutsättningar. 

Schemabilder kan förtydliga och underlätta för eleven ytterligare, menar Maria. Hon beskriver att 

schemabilder är illustrerade bilder på olika skolmiljöer, så som till exempel skolgården, 

klassrummet och idrottssal. Dessa bilder fästs vid varje lektionstillfälle för att illustrera vart eleven 

ska vara. Detta schema kan eleven ha på sin bänk, menar Isabel, eftersom de utstrålar en känsla 

av trygghet och eleven kan vid vilket tillfälle som helst i klassrummet titta på det. Utifrån det 

kategoriska perspektivet skulle läraren inte individanpassa schemat, eftersom ett standardschema 

förmodligen skulle användas som eleven skulle anpassa sig utifrån. Då Maria beskriver att läraren 

även kan illustrera bilder som fästs på schemat, försöker läraren underlätta för eleven och ser 

elevens behov, vilket kopplas till det relationella perspektivet.  
 

Sociala berättelser  

Samtliga intervjuade specialpedagoger lyfter upp sociala berättelser till ytan. Stina beskriver sociala 

berättelser som ett kommunikationshjälpmedel som med fördel kan användas för elever med ASS 

lättare ska förstå sociala situationer. Sociala berättelser innebär, enligt Johanna och Maria, att 

lärare eller specialpedagog tillsammans med eleven talar om känslor utifrån olika bilder. Bilderna 

består av antingen illustrerade människor eller människor som är fotograferade. Johanna 

beskriver sociala berättelser på följande sätt: 

Personerna på bilderna har olika ansiktsuttryck. När jag arbetar med eleven så pratar vi om de 

olika ansiktsuttrycken som personerna på bilderna visar. Jag märker att många elever inte förstår 

varför deras kompis blev arg ute på rasten eller varför de själva gjorde någon ledsen. Vi pratar då 

om vad som hände och varför det blev som det blev. På så sätt försöker jag få eleven att förstå hur 

och varför andra elever visar känslor eller hur de ser ut när de är arga, ledsna eller glada.  

Många elever missuppfattar ansiktsuttryck och kan förväxla ett leende med en uppgiven person, 

enligt Johanna. Genom att samtala om de olika personerna på bilderna, får eleven en förståelse 

för hur känslor kan spegla sig via ansiktsuttryck och kan lättare förstå sociala signaler. När sådant 

sker bryter läraren tillsammans med eleven ner ett större socialt sammanhang till mindre delar för 

att förstå vad och varför situationen utvecklades att bli som den blev, beskriver Maria. På så sätt 

kan eleven förstå vad som gick fel, ifall det var eleven som sårade någon. Sociala berättelser 

hjälper även eleven att förstå hur andra personer kan tänka och känna i andra situationer samt 

varför vissa elever reagerar och agerar som de gör. Sammanfattningsvis kan sociala berättelser 

beskrivas som att de hjälper eleven att mentalisera i olika situationer, vilket elever med ASS 

generellt sett har svårigheter med. Vidare försöker lärare få eleven att anpassa sig utefter 



 

 

omgivningen genom att försöka förstå sociala regler. Enligt Isabel används sociala berättelser för 

att eleven ska passa in i olika sociala sammanhang. Johanna beskriver att elever med ASS har 

svårt för sociala regler och de normer som finns i samhället. Även om en lärare vid ett flertal 

situationer upprepar de sociala regler som finns, kan eleven ha svårighet att ta till sig och förstå 

dem. Vidare beskriver Johanna att detta kan leda till att eleven känner sig missförstådd:  

Det är inte så konstigt att världen blir kaotisk. Eleven förstår ju inte varför alla reagerar så som de 

gör och undrar varför andra elever beter sig som de gör. Ju mer man arbetar med sociala 

berättelser, desto mer nöter man in sociala regler. Till slut förstår eleven de sociala reglerna och de 

sätter sig.  

Johanna anser att eleven lär sig de sociala regler som finns efter mycket upprepning och arbete. 

Däremot tar det tid och tålamod vilket är något som läraren bör ha för att skapa förutsättning för 

eleven att lyckas skapa förståelse för omvärldens normer och regler. På så sätt anpassar sig eleven 

till det normativa i samhället för att lättare kunna accepteras, anser Isabel. Johanna beskriver att 

sociala berättelser kan få eleven att öka kunskapen och förståelsen för detta och att det är ett bra 

kommunikationsverktyg att jobba med. Hon menar även att förutsättningen för att eleven ska ha 

kommunikationssvårigheter minskar. Om eleven har kommunikationsproblematik kan, i många 

fall, rum för ångest och stress skapas och eleven kan få utbrott. Därför är sociala berättelser en 

viktig utmaning att jobba med, enligt Johanna. Specialpedagogerna som beskriver sociala 

berättelser, anser att eleven kan arbeta med detta för att förstå sociala regler. Enligt det kategoriska 

perspektivet bör lärare arbeta med elevens svaga sidor för att passa in i olika sammanhang. Genom 

att arbeta med sociala berättelser anser Isabel att förutsättningar skapas för eleven att accepteras 

och passa in i samhället. Detta är även något som kan kopplas till det kategoriska perspektivet, då 

eleven anpassar sig istället för att omgivningen accepterar att eleven är så som hen är. 

Isabel beskriver även sociala berättelser som ett relationsskapande verktyg. Hon anser att 

eleven och lärarens relation förbättras när de arbetar tillsammans. Hon beskriver att läraren 

hjälper eleven att förstå och fungerar som en ”tolk” som översätter omvärldens agerande och 

tänkande, vilket skapar en trygg anknytning. Utifrån det relationella perspektivet blir relationen 

djupare och en interaktion sker mellan båda parter där utveckling samtidigt sker vid arbete med 

sociala berättelser. 

Lärandemiljö 

Specialpedagogen Johanna beskriver i intervjun att det är viktigt att som lärare kunna göra 

anpassningar i lärandemiljön. Enligt henne är det viktigt att anpassa lärandemiljön då hon anser 

att lärare på olika sätt bör skapa förutsättningar för att elevens utveckling ska gå framåt.  

 



 

 

”Man kan anpassa väldigt mycket i ett klassrum för att elever med ASS ska få det bättre. Det gäller bara att 

känna eleven för att kunna göra det. Men man kan aldrig anpassa bort klasskamraterna, därför måste man 

istället anpassa lärandemiljön”. 

 

Citatet ovan är ett yttrande från Johanna och en koppling till det relationella perspektivet finns. 

Genom att anpassa miljön för att eleven ska gynnas, vilket kan kopplas till det relationella 

perspektivet, gör läraren anpassningar utefter elevens behov. Nedanstående teman beskriver hur 

anpassning av lärandemiljö kan se ut samt bakomliggande orsaker till varför lärare bör anpassa 

lärandemiljön, enligt specialpedagogerna som har intervjuats.  

Ljud och ljus  

Elever med ASS kan ha svårigheter med olika typer av sinnesintryck, menar specialpedagogen 

Stina.  Utifrån detta berättar hon att ljud som kommer från bussar och bilar utanför klassrummet 

kan vara störande. Isabel tar upp att vissa elever med diagnosen kan störas av att en penna tappas 

på golvet eller av resterande elever i klassrummet. En lösning på problemet kan vara hörselkopor. 

Hörselkopor fungerar som en avskärmning från ljud runtomkring eleven och bidrar till att 

koncentrationsförmågan ökar hos många elever. Isabel beskriver även att musik kan hjälpa eleven 

att fokusera på skolarbetet, i form av till exempel en iPod. Vidare tar Johanna upp att vissa elever 

både är ljud – och ljuskänsliga: 

Det förekommer att jag har haft elever som är känsliga för både ljud och ljud. De eleverna kan 

sitta vid ett bord som är långt från fönstret så att det inte är så ljust. Men sen så finns det vissa 

lampor på skolan som är starka också så det ska man också tänka på, att inte sätta en elev precis 

vid ett bord som har en stark lampa över sig. Jag har haft elever som har blivit så trötta av ljuset 

eller av ljudet, de har liksom ingen energi kvar till skolarbetet.  

Dessa elever kan med fördel placeras vid en bänk som inte står nära fönster, då solljus kan tränga 

in, eller som har starka lampor över bänken. Johanna beskriver även att om en elev är ljud- och 

ljuskänslig, kan det ta mycket energi från eleven. Energi som istället är nödvändig att lägga på 

skoluppgifter. Ett annat alternativ för eleven är att använda hatt eller keps för att avskärma från 

ljuset, menar Isabel. Genom att utgå från elevens behov vid anpassning av arbets- och 

lärandemiljö, intar Johanna ett relationellt perspektiv. Istället för att försöka ändra på individen med 

ASS, försöker läraren anpassa lärandemiljön för att eleven ska trivas bättre. Utifrån ett kategoriskt 

perspektiv, där läraren istället försöka ”normalisera” eleven, skulle detta inte vara möjligt. Istället 

skulle läraren försöka få eleven att passa in med omgivningen och miljön. 

I intervjun med Johanna framgår det att klassrumskamraterna kan vara ett problem för eleven. 

Hon menar att klassrumskamraterna i sig inte är ett problem, utan ljudet som de för i 

klassrummet. Att andra elever går runt i klassrummet kan vara utmattande för eleven med ASS 



 

 

och koncentrationen kan riktas åt dessa elever. Johanna påpekar att anpassningar kan göras i 

miljön runt omkring eleven med ASS. Hon påpekar att det inte går att anpassa bort resterande 

elever i klassrummet. Det som däremot går att göra för att avskärma eleven från resterande 

elever, är att sätta upp en skärm vid elevens bord. Detta eliminerar både ljus – och ljudintryck 

från omgivningen, vilket kan ge eleven arbetsro, menar Johanna. Genom att eleven ändå sitter i 

klassrummet och arbetar, blir eleven inkluderad i klassrummet vilket kan kopplas till det relationella 

perspektivet. 

Sparsam klassrumsinredning  

Johanna beskriver i intervjun att klassrummet ska inredas sparsamt och att det med fördel kan 

vara kalt på väggarna. Hon anser att Whiteboardtavlan i klassrummet bör vara fri från mycket 

text och det ska inte stå med mycket olika färger. Enligt hennes mening, kan det stjäla elevens 

koncentration och eleven fokuserar istället på det som står skrivet på tavlan, istället för sina 

skoluppgifter eller genomgången läraren ger. Det som finns uppsatt på väggarna bör även 

minimeras, enligt Stina. Hon anser att det som under en längre tid har suttit på väggarna, kan sitta 

kvar men att läraren inte bör sätta upp nya bilder, texter etc. kontinuerligt. Däremot beskriver 

Stina i intervjun att det som suttit på tavlan under en längre tid, kan sitta kvar: 

Jag har märkt att de flesta eleverna inte brukar tänka så mycket eller rikta så mycket 

uppmärksamhet mot det som länge har suttit på väggarna. Jag tror eleven blir så van vid att en och 

samma lapp länge har suttit där den gör och det blir inte intressant efter ett tag. Det som däremot 

kan vara jobbigt är om en elev kommer till ett nytt klassrum. Då skenar koncentrationen iväg och 

det är lätt hänt att eleven tänker på allt som sitter uppe på väggarna.  

Stina talar också om att en elev med ASS ofta inte fokuserar på det som suttit på väggarna en 

längre tid, eftersom eleven blivit van vid det. Hon menar istället att nya klassrumsmiljöer, med 

det som för eleven uppfattas som nya väggdekorationer, kan upplevas som problematiskt för 

elevens koncentrationsförmågan. Johanna beskriver i intervjun att vissa elever kan rikta sin 

uppmärksamhet på det som sitter på väggen, om de inte förstår varför väggdekorationen sitter 

där. Hon menar att det kan handla om att läraren har glömt ta ner en bit häftmassa och för eleven 

blir det obegripligt varför den sitter på väggen utan att göra någon nytta. Isabel lyfter i intervjun 

upp att det som däremot kan gynna elevens koncentration på skoluppgifterna är om det sitter 

informationstavlor på väggarna. Dessa tavlor beskriver vart material finns och vad eleven 

behöver för att arbeta med olika ämnen. På så sätt minskar elevens förvirring och förutsättningar 

för stress och ångest. Samtliga pedagoger har sin utgångspunkt i relationellt perspektiv. De beskriver 

hur läraren kan göra anpassningar och ha sin utgångspunkt i vad som är bäst för eleven. Om 

läraren utgår från ett kategoriskt perspektiv istället, skulle läraren istället försöka få eleven att anpassa 

sig efter lärandemiljön i klassrummet för att smälta in. 



 

 

Placering i klassrum   

 Maria beskriver i intervjun att arbetsmiljön i klassrummet bör vara lugn. Hon menar att lugn och 

ro är den viktigaste faktorn för att skapa förutsättningar för eleven att kunna arbeta koncentrerat. 

Johanna beskriver att om lärandemiljön är rörig och stökig, tar det mycket energi från eleven och 

hen kan lätt bli trött. Isabel menar att med rätt placering i klassrummet kan eleven få arbetsro och 

stressen kan minska. Elever som är intresserade av vad som pågår i klassrummet och vad andra 

klasskamrater sysselsätter sig med, kan med fördel placeras långt bak i klassrummet. Om eleven 

istället placeras vid en bänk långt fram i klassrummet, kan eleven då ständigt tänka på vad som 

sker bakom eleven. Detta kan, enligt Isabel, resultera i att eleven ständigt vänder sig om för att se 

vad som sker i klassrummet. En elev som däremot känner trygghet att vara nära läraren, kan 

placeras längst fram. Detta menar Stina är för att eleven ska ha direktkontakt med läraren under 

genomgången och nära till stöd och hjälp, när hen är i behov av det. Detta i sin tur kan minska 

ångest och stress, enligt Stina. Lärare bör även ha i åtanke att inte placera en elev som har 

svårigheter med koncentrationen, nära en dörr där många människor passerar ofta, beskriver 

Maria. Johanna beskriver även att elever som har diagnosen ADHD inte ska placeras bredvid 

varandra: 

Jag har en bild som jag har fått efter många år i skolan, men det är min egna bild. Elever med 

ADHD ska inte sitta bredvid elever med ASS. [...] elever som har ADHD är så impulsiva och 

handlar först och sen tänker de efteråt. Elever med ASS tänker liksom länge innan de agerar. Det 

blir som två minuspoler, de går inte ihop[...]  

ASS inte Hon menar även att elever med ASS inte bör placeras bredvid en elev med ADHD 

eftersom hon tror det kan få eleven med ASS att bli stressad och bli ofokuserad på sitt skolarbete. 

Maria beskriver att hon har fått en uppfattning om elever med ADHD och en annan om elever 

med ASS. Hon anser att de skiljer sig på så sätt att de elever som har ADHD är mer impulsiva 

och handlar först och tänker sen. Hon beskriver elever med ASS som att de istället tänker först 

och handlar sen. Hon tror att elever med ASS däremot behöver lugn och ro runtomkring sig, 

vilket elever med ADHD inte bidrar med i samma utsträckning som en standardelev. Marias 

yttrande kan kopplas till det kategoriska perspektivet då hon sätter elever med ASS i ett fack och 

elever med ADHD i ett annat. Hon kategoriserar elever och ser diagnosen istället för individen 

bakom diagnosen. Maria fokuserar på vad dessa elever har för diagnos och utgår från den när 

hon uttrycker sin åsikt om dessa elever. 



 

 

Inkludering  

Sociala sammanhang  

Johanna beskriver hur elever med ASS ibland behöver stöd även på skolgården för att kunna leka 

med andra elever. Ett flertal elever med diagnosen har svårigheter med interaktion och förstår 

inte hur de ska leka. Vissa elever vet inte hur de ska börja leka med andra elever medan andra 

elever inte vet hur de praktiskt ska spela fotboll. Stina menar att en lärare kan fungera som en 

förebild när det kommer till lek: 

 

”Vissa elever vet inte alls hur de ska leka. Även fast det är så självklart för andra barn, är det svårt för elever 

med autismspektrumstörning ibland. Läraren kan faktiskt gå in i leken och visa eleven hur det går till när man 

spelar fotboll. Det gäller också lekar allmänt”. 

 

Vidare anser Stina att läraren även på så sätt är ett steg närmre att inkludera eleven i sociala 

sammanhang, så som på skolgården. Genom att stiga in i leken och lära eleven hur det går till när 

en spelar fotboll, sker ett möte mellan lärare och elev och eleven lär i samspel med läraren, vilket 

kan kopplas till det relationella perspektivet. Genom mötet mellan lärare och elev interagerar inte 

båda parterna enbart med varandra, eleven får kunskap och utvecklas även. 

Stina berättar i intervjun att det som lärare är viktigt att inte särbehandla eleven. Hon menar 

att elever med ASS lätt kan känna sig utanför och känna sig utstötta från gruppen. Sker detta kan 

elevens självkänsla bli svagare och resterande elever kommer ta efter läraren och det finns en risk 

för att även de börjar särbehandla eleven. Som lärare ska man alltid prata gott om eleven och tro 

på eleven eftersom det speglas över till klasskamraterna. Stina anser även att det är viktigt att 

inkludera eleven i det lilla som sker till vardags. Hon beskriver att lärare ska inkludera eleven i 

samtal samt andra sociala sammanhang. Lärare kan till exempel väva in elevens erfarenheter i en 

konversation med andra elever eller ställa frågor till eleven, vilket bidrar till att eleven känner sig 

viktig och inkluderad. Hennes synsätt stämmer in på det relationella perspektivet där läraren ska 

inkludera eleven. 

Undervisningssammanhang  

Stina beskriver att specialintresset bör utnyttjas och att eleven frivilligt ska ges möjlighet att 

berätta om det för sina klasskamrater. Maria menar att elevens sociala status stärks i gruppen och 

att självkänslan blir bättre.  



 

 

”Om en elev har ett specialintresse – utnyttja det då, men bara om eleven själv vill det. Eleven kan berätta om det 

inför sina klasskamrater. Tänk vad eleven kommer att glänsa då! Alla andra kamrater kommer ju tycka att det 

är häftigt och kanske kommer se upp till eleven. […] då arbetar man också med elevens självkänsla”. 

 

Isabel beskriver även att det är viktigt att hitta elevens motor för att motivera eleven. Hon menar 

att en lärare gör det bäst genom att veta vad eleven har för intresse samt vilka delmål/mål som 

finns för eleven. Genom att eleven då får berätta om sitt specialintresse för helgruppen, 

inkluderas eleven i undervisningen och känner sig viktigt. På följande sätt fokuserar läraren inte 

på elevens svaga sidor, utifrån ett kategoriskt perspektiv. Läraren fokuserar på att lyfta fram och 

betona elevens starka sida istället. Genom att eleven berättar om sitt specialintresse, lär eleven ut 

något nytt till sina klasskamrater. En samverkan mellan övriga elever, kunskap och eleven med 

ASS uppstår på så sätt, vilket har en koppling till det relationella perspektivet. 

Maria talar om att lärare bör känna till elevens behov och förutsättningar, vid gruppindelning 

när grupparbete ska äga rum. Med fördel placeras eleven i en grupp där eleven får rum för att 

uttrycka sig och visa sina kunskaper. En förutsättning för att detta ska ske är att läraren känner 

resterande elever väl. Läraren kan även välja att gruppen som eleven placeras i, ska arbeta med 

uppgifter som gynnar eleven för att elevens sociala status ska stärkas. På så sätt anser Maria att 

eleven inkluderas och får en starkare social ställning i gruppen.  

Elever med ASS behöver inte alltid utmärka sig i gruppen, menar Johanna. Hon anser att 

mycket beror på lärarens förhållningssätt och att eleven kan inkluderas i klassrummet. Johanna 

menar att eleven inkluderas i undervisningssammanhang om eleven får tydliga instruktioner på 

vad hen förväntas göra. Eftersom skolverksamheten fokuserar på att individanpassa 

undervisningen i den mån som går, arbetar ofta elever med olika uppgifter under olika lektioner. 

En elev med ASS behöver ibland andra uppgifter, som skiljer sig åt från de uppgifter många 

andra elever har. Däremot menar Johanna att det finns många andra elever i klassrummet som 

tilldelas annorlunda uppgifter om läraren individanpassar undervisningen. 

Oftast jobbar eleverna med olika uppgifter ändå. Alla är inte på samma sida i boken heller. Jag 

tycker att man ska se vart eleven befinner sig och sen ge eleven uppgifter utefter det.  Oftast är ju 

alla elever inkluderade i klassrummet eftersom alla arbetar med olika saker. Då blir det inget 

konstigt att en elev arbetar med något helt annat än en annan elev gör.  

 Johanna menar att det faller sig naturligt att alla elever arbetar med sina uppgifter och att eleven 

med ASS inkluderas i klassrummet. Hennes uttalande kan ses utifrån det relationella perspektivet då 

eleven kan inkluderas i klassrummet och behöver inte särskiljas från de andra eleverna. Då eleven 

kan sitta i klassrummet och arbeta med sina uppgifter, utmärker sig inte eleven, utan smälter in 

bland resterande elever naturligt. Utifrån ett kategoriskt perspektiv skulle detta dock bli svårt 

eftersom undervisningen är ämnesspecifik och undervisningscentrerad. Eleven skulle i detta fall 



 

 

få samma typ av ämnesspecifik undervisning som resterande elever i klassen, utan hänsyn till 

elevens behov. 

Analysresultat  

I studiens avsnitt ”analysresultat” beskrivs de mest centrala delar som tas upp i analysdelen, 

baserat på studiens syfte samt frågeställningar.  

Av analysen att  döma, anser samtliga pedagoger att elever med ASS behöver rutiner i skolan. 

Rutiner kan skapas på olika sätt och skapar, enligt Isabel, förutsättningar för eleven att undvika 

ångest. Genom rutiner får eleven även en känsla av trygghet och kan slappna av. På så sätt 

behöver eleven inte oroa sig. Om rutinerna bryts, kan ångest, stress och förvirring uppstå för 

eleven och elevens energi går åt. Rutiner skapas genom att anpassa schemat utifrån elevens behov 

samt genom att  förbereda eleven på vad som komma ska. Ett standardschema kan betraktas som 

rörigt och ostrukturerat för elever med ASS. Förberedelse av aktiviteter och lektioner anses vara 

en viktig aspekt för att få eleven att känna sig trygg i skolan. Genom att skapa en strukturerad och 

välplanerad vecka för eleven, skapas goda förutsättningar för att få med eleven i den undervisning 

som sker, från första början.  

Samtliga specialpedagoger anser att det är viktigt att känna eleven för att utifrån elevens behov 

kunna anpassa arbets- och förhållningssätt samt lärandemiljö. I analysen framgår att samtliga 

intervjupersoner upprepade gånger påpekar detta som en grundläggande aspekt för att kunna 

individanpassa undervisningen. Vidare framkommer även att läraren bör se individen bakom 

diagnosen och att hen bör se möjligheter istället för hinder. Då läraren gör detta, skapar hen 

förutsättningar för eleven att lyckas med sin skolgång samt utvecklas både kunskapsmässigt samt 

socialt.  

I analysdelen framgår att läraren måste tro på eleven samt arbeta med att stärka elevens 

självkänsla. Enligt Isabel har ofta elever med ASS en rad misslyckanden bakom sig och är i behov 

av att få självkänslan stärkt. Analysdelen tar upp olika sätt som en lärare kan använda för att 

stärka elevens självkänsla. Bland dessa sätt beskrivs att specialintresset bör tas vara på och med 

fördel utnyttjas för att stärka elevens sociala position bland klasskamraterna men det bör vara på 

elevens villkor. Elevens sociala ställning i klassen beskrivs som ofta svag eftersom eleven har 

svårigheter med de sociala regler som samhället har utvecklat. Läraren kan på olika sätt hjälpa 

eleven att förstå dessa regler genom att eleven på olika sätt får öva på att mentalisera. I analysen 

beskrivs att läraren bör ge eleven kommunikationsverktyg för att förbättra sin kommunikation då 

många elever med ASS har kommunikationsproblematik. Genom att förstå sociala signaler samt 

att själv kunna uttrycka sig och beskriva känslor och åsikter, ökar förutsättningarna för minskad 

ångest och stress.  



 

 

Inkludering är något som på olika sätt beskrivs i analysdelen. Lärare bör, på olika sätt, 

inkludera eleven som har ASS i skolverksamheten som bedrivs. I ovanstående stycke beskrivs att 

specialintresset bör tas tillvara för att stärka elevens sociala status bland klasskamraterna, vilket 

även inkluderar eleven. Vidare betonas att läraren bör tala gott om eleven inför andra människor, 

inte minst andra elever. Den inställning som läraren har och det förhållningssätt som anpassas 

utifrån elevens behov, ska med fördel vara positiv. Lärarens attityd speglar sig på resterande 

elever eftersom de ser läraren som en förebild. Vid samtal med eleven som har ASS samt vid 

konversationer som förs med andra elever, ska läraren inkludera eleven i samtalet. I analysen 

beskrivs även att i undervisningssammanhang inkluderas eleven automatiskt i klassrummet när 

hen arbetar med sina individanpassade uppgifter. Samtliga specialpedagoger beskriver att 

undervisningen idag är individanpassad och att flera elever arbetar med olika uppgifter. I sin tur 

innebär detta att eleven med ASS inte utmärker sig utan smälter in bland övriga elever.  

Avslutningsvis lägger samtliga specialpedagoger stor vikt vid att beskriva olika anpassningar i 

lärandemiljön. Det framgår i analysen att lärare ska anpassa lärandemiljön utefter elevens 

förutsättningar och behov. Även om en pedagog beskriver att det inte går att anpassa bort 

resterande elever från klassrummet, kan eleven trivas om läraren gör anpassningar i klassrummet. 

Genom att använda resurser som minimerar sinnesintryck, vilket kan vara problematiskt för 

elever med ASS, görs anpassningar i lärandemiljön. Vad som behövs anpassas, skiljer från elev till 

elev, enligt specialpedagogerna. Stor vikt läggs i analysen vid att olika typer av sinnesintryck, så 

som ljud och ljus, kan vara distraherande för eleven. Samtliga pedagoger beskriver även att 

väggarna inte bör bestå av för mycket väggdekorationer eftersom det kan stjäla elevens 

uppmärksamhet.  



 

 

Diskussion  

Analysdelen och resultatdelen ligger till grund för diskussionen där kopplingar även görs till 

tidigare forskning. I analys- och resultatdelen beskrivs specialpedagogernas syn på anpassning av 

arbets- och förhållningssätt, lärandemiljö samt inkludering. Dessa teman är, i diskussionsdelen, 

rubriker och kommer att framställas på en diskuterande nivå.  

Arbets- och förhållningssätt  

Samtliga pedagoger anser att det är viktigt att eleven över på sociala regler för att lättare kunna 

mentalisera. Johanna beskriver även att läraren bör ge eleven verktyg för att kommunicera för att 

undvika kommunikationsproblematik, vilket kan ge ångest och stressa upp eleven. Isabel 

beskriver även att läraren kan fungera som en tolk för att underlätta kommunikationen för 

eleven. Vidare talar samtliga pedagoger om sociala berättelser. Anledningen till dessa är för att 

skapa förutsättningar för eleven att mentalisera. Winter (2008, 16) beskriver detta om Theory of 

Mind och beskriver att elever med ASS har svårt att mentalisera och att förstå varför konflikter 

uppstår. Eleverna förstår inte varför de är annorlunda och enligt specialpedagogerna är det en 

viktig del av deras arbete – att förbättra elevens kommunikations- och mentaliseringsförmåga. 

Eldar m.fl. (2009, s. 110) anser, så som Isabel, att läraren även bör fungera som en tolk och 

översätta omgivningens handlingar och åsikter.  

Holmqvist (2008, s. 16) tar upp begreppet Central Koherens som kan kopplas till 

specialpedagogernas beskrivning av sociala berättelser. Begreppet innebär att läraren bryter ner 

större sammanhang för att få eleven att förstå mindre delar för att sedan kunna se samband. 

Detta är något specialpedagogerna indirekt beskriver, utan att nämna ovanstående begrepp. 

Samtliga lärare beskriver även att många elever med ASS behöver ett konkret och uppdaterat 

schema där fokus ligger på strukturerad undervisning. Eleven bör veta vad hen ska göra under 

varje lektion och vad en ska sysselsätta sig med.  

Andersson (2008, s. 21) beskriver Exekutiv funktion där elever med ASS har svårt att sätta igång 

med arbetet samt att styra sina handlingar mot ett visst mål. En koppling mellan 

specialpedagogernas yttrande samt Exekutiv funktion kan göras genom att läraren hjälper eleven 

genom att berätta vad eleven ska sysselsätta sig med, som samtliga specialpedagoger beskriver. 

Vidare finns även ett samband mellan begreppet och att läraren ger tydliga, enskilda instruktioner, 

som intervjupersonerna beskrivit. På så sätt får eleven klart för sig och kan lättare påbörja sina 

uppgifter eftersom det blir tydligare för eleven vad hen ska göra.  

I den insamlade empirin framgår även att rutiner är nödvändigt för att skapa trygghet för 

eleven. De specialpedagoger som har intervjuats, enas om att rutiner är viktigt för att skapa en 



 

 

strukturerad vardag för eleven. Maria talar även om att eleven kan känna sig orolig och att ångest, 

förvirring och stress kan förekomma då rutinerna bryts. Då läraren vet elevens behov, kan rutiner 

skapas utifrån detta. Kopplingar kan göras till det relationella perspektivet, även fast samtliga 

specialpedagoger inte uttryckt att de utgår från det. Aspelin (2013, s. 20) menar att läraren ska 

anpassa undervisningen och arbetssättet utifrån elevens behov, vilket läraren gör då hen skapar 

rutiner utifrån elevens behov.  

Den empiriska undersökningen visar även att lärare inte ska prata över huvudet på eleven och 

prata klarspråk. Tydliga och korta instruktioner ska ges och läraren ska prata gott om eleven till 

andra individer. Falkmer (2009, s. 16-17) menar däremot att det är viktigt att tänka på vad som 

sägs eftersom eleven kan tolka det som sägs ordagrant. Ironi och sarkasm är något som bör 

undvikas för att undvika förvirring, vilket lärare bör ha i åtanke.  

Utifrån det relationella perspektivet beskriver samtliga lärare att arbets- och förhållningssätt 

bör anpassas (Aspelin, 2013, s. 20). Samtliga specialpedagoger är överens om att läraren bör se 

eleven i svårigheter och individen bakom diagnosen. På så sätt kan undervisningen 

individanpassas och förutsättningar skapas för eleven att lyckas med sin skolgång. I den 

insamlade empirin framgår även att läraren bör ser möjligheter. Humphrey (2008, s. 44) tar även 

upp detta och menar att läraren bör ha höga förväntningar, eftersom elevens inställning till sig 

själv och sitt lärande påverkas. Vidare anser specialpedagogerna som har intervjuats att lärare bör 

ha en god relation med eleven eftersom, utifrån det relationella perspektivet, lärande sker i möte 

med andra människor. 

Lärandemiljö 

I empirin framgår att elever med ASS har svårigheter med olika sinnesintryck. Samtliga 

specialpedagoger anser dock att svårigheterna varierar, beroende på elev. Utifrån det relationella 

perspektivet (Aspelin, 2013, s. 20) ska individen vara i fokus och lärandemiljön ska anpassas 

utifrån eleven. Skulle eleven anpassa sig utefter lärandemiljön, skulle elevens utveckling bli 

lidande och hen skulle inte trivas. Det kategoriska perspektivet menar dock att eleven bör anpassa 

sig utefter lärandemiljön då individen anses ha svårigheter. Skulle samtliga specialpedagoger 

istället utgå från detta perspektiv, skulle arbete läggas på att försöka normalisera eleven för att få 

eleven att passa in i den miljö som finns (Nilholm, 2006, s. 27). De uppfattningar som skiljer sig 

åt i empirin är att Stina anser att det som sitter på väggarna inte spelar någon vidare större roll, 

om det har suttit länge. De andra specialpedagogerna som har intervjuats anser att det bör vara 

kalt på väggarna och väggdekorationerna bör minimeras för att elevens uppmärksamhet inte ska 

stjälas. Stina menar istället att det bli problematiskt om eleven byter lärandemiljö, vilket påverkar 

koncentrationen negativt. Stinas inställning skiljer sig dock från Falkmer (2009, s. 2) som påpekar, 

som resterande specialpedagoger, att inredningen bör vara sparsam. 



 

 

Empirin pekar på att lärare bör placera elever vid bänkar som minimerar sinnesintryck. Starka 

lampor och olika ljud kan stjäla elevens uppmärksamhet. Anpassningar görs utefter elevens 

behov, vilket det relationella perspektivet förespråkar (Skolverket, 2001, s. 119). Däremot menar 

Johanna att elever med ASS och elever med ADHD inte bör placeras bredvid varandra. Genom 

att hon anser detta, kan en koppling göras till det kategoriska perspektivet då Johanna sätter de 

två olika eleverna i fack och ser deras svårigheter. Hon generaliserar eleverna och utgår inte från 

att se eleven bakom diagnosen utan fokuserar på diagnoskriterierna då hon anser att en elev med 

ADHD agerar först och tänker efteråt (Nilholm, 2006, s. 27). Hon menar att elever med ASS 

tänker först och handlar efteråt vilket, enligt empirin, inte går ihop med diagnosen ADHD. 

Sammanfattningsvis präglas empirin av det relationella perspektivet, där läraren bör anpassa 

lärandemiljön utifrån elevens behov. Samtliga specialpedagoger anser och lyfter upp olika 

anpassningar som kan göras men de lägger samtidigt stor vikt vid att alla elever är olika.  

Inkludering  

Det empiriska materialet beskriver att läraren, på olika sätt, ska arbeta utifrån att inkludera eleven 

i den verksamhet som bedrivs i skolan. Särbehandling ska inte ske och eleven ska även inkluderas  

i samtal som förs. Empirin visar att läraren bör visa eleven hur fotboll spelas eller andra lekar som 

kan vara av intresse för eleven. På så sätt inkluderas eleven i leken. Däremot framgår inte hur 

lärare kan veta att eleven känner sig socialt inkluderad. Falkmer (2009, s. 2) menar att eleven kan 

vara fysiskt närvarande men att det inte innebär att eleven själv känner sig socialt inkluderad. 

Empirin visar att eleven inkluderas men beskriver inte hur lärare kan veta att eleven känner en 

känsla av samhörighet. Det empiriska materialet kan dock kopplas till det relationella perspektivet 

eftersom läraren lär eleven hur hen ska leka samtidigt som ett möte sker mellan två individer 

(Skolverket, 2001, s. 118).  

Vidare visar den insamlade empirin att en elev inkluderas i undervisningssammanhang då 

eleven arbetar i klassrummet med andra elever, utan att utmärka sig eller särbehandlas från 

resterande klasskamrater. I dagens skola är det vanligt att arbetsuppgifterna en elev har skiljer sig 

från en annan elevs. På så sätt utmärker sig inte elev och kan sitta i klassrummet och arbeta. 

Utifrån det relationella perspektivet (Aspelin, 2013, s. 118) inkluderas eleven i den verksamhet 

som pågår i klassrummet, utan att utmärka sig.  

I det insamlade empiriska materialet, framgår att läraren bör ta vara på elevens specialintresse 

genom att eleven med ASS berättar om intresset för klasskamraterna för att stärka sin sociala 

status bland sina klasskamrater. En koppling till det kategoriska perspektivet (Nilholm, 2006, s. 

27) finns då eleven passar in i det normativa sociala sammanhang som finns i klassen. Däremot 

kan en koppling även göras till det relationella perspektivet (Aspelin, 2013, s. 20) eftersom eleven 



 

 

inkluderas och elevens starka sidor synliggörs som i sin tur innebär att självkänslan, enligt 

empirin, stärks.   

Avslutningsvis präglas den insamlade empirin av det relationella perspektivet. Samtliga 

specialpedagoger menar att inkludering av eleven bör ske utifrån elevens villkor och 

förutsättningar (Aspelin, 2013, s. 20). Däremot framkommer inte hur en lärare kan veta att eleven 

känner en känsla av samhörighet, vilket inkludering innebär. Den inkludering som beskrivs i det 

empiriska materialet, syftar till att, utifrån lärarens uppfattning, få eleven att känna sig inkluderad.  



 

 

Konklusion  

I studien framgår att specialpedagoger anser att elever med ASS behöver stöd och förståelse för 

att förutsättningar ska skapas för eleven att lyckas med sin skolgång. Läraren bör besitta kunskap 

om diagnosen samt om olika arbetssätt och förhållningssätt, för att skapa förståelse för elevens 

svårigheter. Vidare framgår det i studien att lärare bör känna eleven väl för att känna till elevens 

behov och se individen bakom diagnosen. Lärare ska utifrån detta, individanpassa undervisningen 

för att elevens skolgång ska byggas på elevens behov och förutsättningar. Studien visar även att 

alla elever med ASS är olika men att de flesta behöver anpassad lärandemiljö för att kunna 

koncentrera sig på de uppgifter som ges till eleven. Lärandemiljön ska anpassas utefter eleven och 

inte tvärtom, vilket även lärarens förhållnings- och arbetssätt ska, enligt informanterna.  

De specialpedagoger som har intervjuats är ense om att individen bör vara i fokus och att 

läraren bör se eleven i svårigheter snarare än en elev med svårigheter. Samtliga specialpedagogers 

synsätt har en stark koppling till det relationella perspektivet, då de anser att individanpassad 

undervisning ska förekomma i skolan och att anpassningar ska göras och att utgångspunkten bör 

vara elevens behov. Johannas yttrande om att elever med ADHD och elever med ASS inte bör 

placeras bredvid varandra, har däremot goda kopplingar till det kategoriska perspektivet. Hennes 

uppfattning är den som skiljer sig mest från det relationella perspektivet, även om hon annars 

utgår från det relationella perspektivet. Båda perspektiven har dock en god koppling till den 

specialpedagogiska verksamhet som bedrivs, enligt tidigare forskning. Den empiriska studien som 

har gjorts tyder däremot på att det relationella perspektivet dominerar i skolverksamheten. 

Specialpedagogernas synsätt på anpassning av både arbets- och förhållningssätt samt lärandemiljö 

och inkludering, präglas av det relationella perspektivet. Läraren bör enligt studien och detta 

perspektiv, även skapa en god relation med eleven.  

Sammanfattningsvis förekommer variationer på anpassat arbets- och förhållningssätt. Studien 

visar att det generellt går att förespråka olika arbets- och förhållningssätt samt lärandemiljöer som 

gynnar elever med diagnosen autismspektrumstörning. Däremot visar studiens resultat, utifrån 

specialpedagogernas yttranden, att grunden för att kunna göra anpassningar utifrån elevens 

behov, är att se individen bakom diagnosen. Specialpedagogerna anser även att det är viktigt att 

besitta kunskap om diagnosen, ha tålamod och förståelse samt ha en god relation till eleven.  

Vidare forskning  

Den empiriska studien som har gjorts, har undersökt specialpedagogers syn på anpassning av 

arbetssätt- och förhållningssätt, lärandemiljö samt inkludering. Studien har syftat till hur 

specialpedagoger anser att lärare kan hjälpa elever med ASS i skolan. Det finns möjligheter till 



 

 

vidare forskning om lärares anpassning kring elever med diagnosen, vilket skulle bidra till djupare 

förståelse och utökad kunskap. Detta skulle gynna både lärare som arbetar med elever med ASS 

och i sin tur även elever med ASS.  
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Bilagor  

Bilaga 1 – Blankett för medgivande  

Tack för att Du ställer upp på min (Karolina Marinkovic's) intervju som kommer att användas 

som material till mitt examensarbete!  

Syftet med studien är att öka kunskapen om specialpedagogers syn på anpassade arbetssätt 

och goda lärandemiljöer för elever som har autismspektrumstörning (ASS). Deltagandet är 

frivilligt och Du har rätt att avbryta intervjun när Du själv vill. Du har rätt att neka till frågor som 

Du inte vill svara på. I studien kommer fiktiva namn att användas istället för intervjupersonernas 

namn och Du kommer med andra ord att vara anonym. Genom att skriva under och godkänna 

villkoren ger Du tillåtelse att spela in intervjun samt medgivande att använda den inspelade 

intervjun som material till studien. Du kommer att få behålla en av blanketterna Du skriver under 

och jag behåller den andra blanketten med Din underskrift.  

 

 

 (   )  Villkoren godkänns 

 

 

 

 

______________________________________ 

Datum, ort 

 

 

___________________________________ _____________________________ 
Underskrift                                                                Namnförtydligande 



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide  

 

Tema 1 – Specialpedagogens bakgrund  

Vad har du för utbildning? 

Vilka erfarenheter har du som specialpedagog? 

Vad har du för erfarenheter av att arbeta med elever som har ASS? 

 

Tema 2 – Arbets- och förhållningssätt  

Undertema 1: Arbetssätt 

Vad anser du lärare bör ha i åtanke när hen väljer arbetssätt? 

Hur viktigt är det att besitta kunskap om ASS vid val av arbetssätt? 

Hur viktigt är det att känna eleven vid val av arbetssätt?  

 

Undertema 2: Förhållningssätt  

Hur anser du att en lärare bör förhålla sig till elever med ASS? 

Hur kan en lärare förhålla sig till elever med diagnosen i sociala sammanhang? 

 

Tema 3 – Miljö  

Undertema 1: Påverkande faktorer  

Vilka faktorer i miljön tror du påverkar elevens sociala utveckling? 

Vilka faktorer i miljön påverkar elevens resultat i teoretiska sammanhang? 

 

Undertema 2: Anpassning av lärandemiljö  

Vad anser du är en god lärandemiljö för dessa elever?  

På vilka sätt kan en lärare anpassa lärandemiljön för att den ska gynna elever med ASS? 

Behövs resurser för att anpassa lärandemiljön? Om ja, vilka? 

 

Tema 4 – Inkludering  

Undertema 1: Sociala sammanhang  

Hur anser du att lärare bör gå tillväga för att inkludera eleven i sociala sammanhang,  

så som till exempel på skolgården?  

Vad är viktigt att ha i åtanke vid inkludering i sociala sammanhang? 



 

 

 

Undertema 2: Undervisningssammanhang  

På vilka sätt kan lärare ha ett inkluderande förhållningssätt och samtidigt en     

individanpassad  

undervisning?  

Hur bör en lärare planera och anpassa sitt arbetssätt för att få eleven inkluderad?  

 

 

 

 


