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Abstract 

I have conducted a study of pedagogic work with autistic children that are integrated in 

school.  My purpose was to investigate how pedagogues handle the integration of autistic 

children, examining both obstacles and opportunities, and to contribute to this body of 

knowledge.  My method has been to interview pedagogues with questions based on the 

following: 

1.       What are the obstacles and opportunities observed by pedagogues in their work to       

integrate autistic children into school? 

2.      How do pedagogues handle situations with autistic children when something unexpected        

happens, such as when routines are broken – for example when a fire alarm goes off? 

 The pedagogues in my analysis include teachers who have daily contact with autistic 

children, including those specialising in special education and preschool.  I have also read 

scientific literature covering autism and integration.  The interviews with pedagogues are a 

summary of the questions I asked and are presented individually.  My results indicate that 

integration and teaching must be adapted to and focused on the individual.  It is also vital to 

be clear, and to create routines that are adapted to the individual.  

Keywords: autism, integration, pedagogue, pupil 
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Sammanfattning  

Jag har gjort en studie om pedagogers arbete med barn som har diagnosen autism som är 

integrerade i skolan. Mitt syfte var att undersöka och bidra med kunskap om hur pedagoger 

kan bemöta autistiska elever vid integrering i skolan – hinder och möjligheter i arbetet. 

Metod har varit intervjuer med pedagoger och frågeställningar jag utgått ifrån är: 

 

1. Vilka hinder och möjligheter ser pedagoger i sitt arbete med integrerade autistiska 

elever i skolan?  

2. Hur arbetar pedagoger med autistiska elever när något oförtutsett sker, när rutiner 

bryts t.ex. brandlarm går?   

 

Med pedagoger menar jag lärare, specialpedagog och förskolelärare, pedagoger som dagligen 

är i kontakt/arbetar med dessa elever. Jag har även läst litteratur om autism och integrering 

och tittat på forskning som berör ämnet. Intervjuerna med pedagogerna är sammanfattning av 

frågeställningarna och redovisas pedagog för pedagog.  En del av mitt resultat av arbetet är att 

all integrering och undervisning skall var individ anpassad, eleven i fokus. Vara tydlig och 

skapa rutiner som är anpassade till individen. 

 

Nyckelord: autism, integrering, pedagog, elev 
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Förord  

Jag vill tacka min man och våra barn för att de stöttat mig i denna process med att skriva detta 

arbete. Min handledare Marie Karlsson för att hon drivit på mig och för att hon kommit med 

goda råd som drivit mig framåt i arbetet. De som jag intervjuat, att de ställt upp och svarat på 

mina frågor, tack för att ni tog er tid och delade med er av er erfarenhet. Utan dessa 

människor hade det inte blivit något arbete för jag skulle inte haft något att skriva om. Ann 

Dyrman på universitetsbiblioteket för hjälp att hitta forskning till mitt ämne. Tack även till 

Tracy Gere som tog sig tid att hjälpa mig med översättningen av abstract. Till er som bollat 

idéer med mig och korrekturläst tack även till er. 

 

Angelica Bäcklund 

Karlstad Oktober 2009 
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1. Inledning  
 

1.1 Mitt val av fördjupning 

I min inriktning på lärarutbildningen Hinder och möjligheter väcktes intresset av att titta på 

barn med särskilda behov och på hur jag som pedagog kan arbeta och möta dessa elever i 

skolan. Efter att ha varit på en föreläsning där en autistisk elev i nionde klass berättade om sin 

autism hur den tros uppstått och hur skolgången varit både som integrerad och på särskola 

väcktes mitt intresse för att skriva om pedagogers erfarenheter av integrerade autistiska elever 

i den vanliga skolan. Jag är ju snart där och kanske möter jag en elev med denna diagnos. 

Kanske någon av mina klasskamrater gör det då finns det en chans att detta arbete kan ge dem 

en hjälp på vägen.  Under sommaren som varit läste jag en bok En sked för morbror Fred av 

Jenny Jejlid där hon berättar om hur det var att växa upp med en autistisk och 

utvecklingsstörd bror. Vilket gjorde mig mera nyfiken på detta ämne. Jag har gjort en studie 

av pedagogers arbete med barn som har diagnosen autism som är integrerade i skolan. 

 

1.2 Bakgrund- för läsaren 

 

Autism kommer från ordet Autos, det är grekiska som betyder själv. Det är en 

kontaktstörning som präglas av opåverkbarhet, otillgänglighet och självförsjunkenhet. 

(http://www.ne.se 090915) 

 

Autism är en skada på hjärnan som man föds med eller uppkommer i en tidig ålder, mellan 

cirka 2-4 års ålder. Man vet inte riktigt vad det beror på men det finns olika idéer om vad som 

orsakar autism. Det finns olika definitioner av autism och termen autism började användas i 

början av 1900-talet för att beskriva en form av schizofreni.  

Autism i den nutida betydelsen introducerades av Leo Kanner på 1940-talet. Men det finns 

även flera andra termer som används, både som synonymer och för att benämna olika tillstånd 

som är relaterade till autism. Det finns många olika termer av autism därför att kunskapen om 

detta ökar. Alla diagnoser inom autismspektrumet ligger under en rubrik: Genomgripande 

störningar i utvecklingen. Autistiskt syndrom, kallas även Kanners syndrom, autism i 

barndomen och infantil autism. Oftast kallas det klassisk autism eftersom det var den första 

formen som beskrevs mer ingående. 

 (http://www.autismforum.se  090922) 

 

http://www.ne.se/
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Det finns olika benämningar av autism, autismspektrum, infantil autism, autistiskt syndrom 

och Aspergers syndrom för att nämna några. Det är ofta förekommande tillsammans med 

andra funktionsnedsättningar så som syn - hörselskador, epilepsi och utvecklingsstörning. Det 

är fler pojkar än flickor som får diagnosen enligt Riksföreningen för autism.  

(http://www.autism.se 090920)  

 

Hög fungerande autism är en benämning på de med autism som funkar någorlunda i samhället 

och kan delta i en vanlig skolklass. Dessa elever har en lättare form av autism vilket gör att de 

kan vara delaktiga i skolan men har oftast en pedagog kopplad till sig på ett eller annat sätt. 

Detta för att underlätta för både eleven och alla i dess omgivning. 

 

1.3 Syfte  

Mitt syfte är att undersöka och bidra med kunskap om hur pedagoger kan bemöta autistiska 

elever som är integrerade i skolan samt vilka hinder och möjligheter de upplever i detta 

arbete. Jag vill veta vad de olika pedagogerna anser vara det viktigaste att tänka på vid det 

dagliga mötet av eleven/elever. 

 

Med pedagoger menar jag lärare, specialpedagog och förskollärare, pedagoger som dagligen 

är i kontakt/arbetar med dessa elever.  

 

1.4 Frågeställning 

1. Vilka hinder och möjligheter ser pedagoger i sitt arbete med integrerade autistiska 

elever i skolan?  

2. Hur arbetar pedagoger med autistiska elever när något oförtutsett sker, när rutiner bryts 

t.ex. brandlarm går?  

 

 

 

 

http://www.autism.se/
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2. Vad säger litteraturen? 

För att förstå och få veta mer så läste jag litteratur om Autism och integrering, detta är vad 

dessa författare säger om ämnet och detta är bara några få av all litteratur som finns i ämnena. 

Här har jag valt att ta med titlarna på litteraturen för att du som läsare lättare skall kunna se 

vad varje författare skriver utan att behöva titta i referenslistan och hitta litteraturen. Jag tog 

kontakt med Ann Dyrman på Karlstad universitetsbibliotek för att få hjälp med att hitta 

relevant forsknings litteratur men hon hittade inget mer än vad jag funnit. Så vi fick titta på 

vad som fanns på engelska om detta ämne och där hittade vi en vetenskaplig artikel som berör 

ämnet.  

 

2.1  Om autism och hur man kan arbeta med barnen 

 De Clercq (2005) skriver i sin bok Mamma, är det ett djur eller en människa?  Hon beskriver 

där funktionshindret autism genom de tre centrala områden: 

 verbal och icke-verbal kommunikation 

 förståelse av sociala koder 

 föreställningsförmåga och lek 

(De Clercq, 2005 s.23) 

De Clercq skriver att det som är centralt för hur man kan jobba med dessa barn är att de 

behöver struktur och att man är konkret i sitt tal och sätt. Dessa barn förstår inte metaforer 

som att man skall kasta ett öga på något eller hoppa över ett kapitel eller liknande metaforer. 

Att man jobbar med vad som kallas för dagliga scheman som ger eleverna/barnen en struktur 

som de känner igen och är trygga med. Man måste tänka på att dessa barn är i ett starkt behov 

av att deras världar inte ruckas på så att man undviker att det blir en inre konflikt barnet. De 

Clercq beskriver i boken sin sons svårigheter innan hon hittade de rätta vägarna för sin son, 

detta innebär inte att just dessa sätt är det rätta för alla barn men det ger en bra vägledning i 

hur man skall tänka på när man jobbar med barn som har diagnosen autism.  

 

I De Clercq (2007) bok Autism från insidan - en handbok går hon djupare in på autism och 

ger där konkretare förslag på hur man skall jobba med dessa barn. Hur man lägger upp 

scheman på hur dagarna skall och kommer att se ut i form av bilder, ord eller andra varianter. 

Det hela hänger på att man bygger upp dagarna tillsammans med barnen med hjälp av de 

hjälpmedel som man är överens om med barnen. De Clercq påvisar även vikten av att man tar 
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barnen på allvar på deras egen nivå och att man lär sig att förstå vad barnen menar och 

behöver. Hon menar att det mesta i våra värdar ser i deras ögon helt annorlunda ut och detta 

skapar konflikter kring de mest enkla dagliga ting och händelser. Det hela handlar om deras 

bild av verkligheten är helt annorlunda vår egen, att små förändringar i vardagen ger ett 

orosmoment för dem. 

 

Några som också belyser även de om struktur, var? när? och hur länge? är Gillberg och 

Peeters Autism, Medicinska och pedagogiska aspekter (2002). Att det är viktigt att barnet vet 

detta var de ska sitta, när, och hur länge de ska sitta, detta görs genom att göra ett schema där 

svaren på dessa frågor besvaras. ”Alla har vi kalendrar, almanackor och klockor för att 

synliggöra det abstrakta begreppet tid” 

(Gillberg/Peeters s. 96) 

Längre ner i stycket skriver de att autistiska människor har svårt att uppfatta tid och kan då få 

hjälp till att utveckla ritualer och rutiner som kompensation.  

 

Peeters anser i sin bok Autism, Från teoretisk förståelse till praktisk pedagogik (1999) att det 

bör finnas ett större samarbete mellan teori och praktik när det gäller arbete med autism och 

att det behövs en arbetsfilosofi mellan föräldrar, pedagoger och andra yrkesgrupper som är 

kopplade till individen. Detta för att man på bästa sätt skall kunna hjälpa barnen till att få ett 

drägligare liv och en tillvaro som de kan leva med och i. För visst kan man som föräldrar 

själva kan ta hand om sitt barn men det kan behövas att man måste ta hjälp av viss expertis 

och där kan ett samarbete med arbetsfilosofi vara till stor hjälp. Att samarbete mellan alla som 

eleven/barnet har i sin vardag fungerar väl är viktigt anser Peeters. 

 

I Lpo 94 står det att undervisningen skall anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och 

behov. All undervisning kan därför inte vara utformad lika för alla. Skolan har ansvaret för att 

elever med särskilda behov når de uppställda målen.  

 

2.2 Om integrering av elever 

Jag har tittat på integrering av autistiska elever i skolans värld. Vad är då integrering? Det är 

att inkludera någon i en grupp, det kan vara egentligen vilken form av grupp som helst. Man 

använder även detta begrepp i andra sammanhang i samhället i stort, men det jag har tittat på 

är hur man integrerar autistiska elever i en vanlig skola.  
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Man har jobbat med integrering av elever med funktionshinder sedan sextiotalet på olika 

nivåer och med olika resultat. I början handlade det mycket om integrering för dessa elever i 

särskilda klasser i särskolor eller liknande, men idag pratar vi om integrering i vanliga klasser 

med hög fungerande autistiska barn. Det handlar om en strävan att ge dessa elever en god 

förutsättning att delta och vara inkluderad i skolans värld.  En av de som är framträdande i 

litteraturen när det gäller detta ämne så är det Ingmar Emanuelsson som är professor i 

specialpedagogik. I Boken om integrering idé, teori, praktik (2001)  belyser han vikten av att 

se bortom vad eleven har lärt sig i mängd information utan istället se på utvecklingen av 

eleven. För dessa elever kan inte mätas på samma sätt som alla andra. Det är det som är vikten 

av en lyckad integration, att se till individen. Att se hur de utvecklas tillsammans med 

gruppen, inte bara den autistiska utan hela gruppen av elever. Det som krävs för en lyckad 

integrering är ett samarbete mellan skola, pedagog och familjen för det finns inga 

styrdokument över dessa elever bara försök till rutiner när det gäller integrering.  

 

I boken Integrering och inkludering (2004)  belyser även denna gång Ingemar Emanuelsson 

vikten om information. Då menar han att information till alla som har med eleven att göra 

även klassen i sig, man kan inte integrera någon med att ha samma villkor som övriga elever. 

Dessa elever måste få sina egna normer då de faller utanför de normala normer skolan satt 

upp. Integrering handlar således om att ge elever med funktionshinder möjligheten att göra 

grupper kompletta i en strävan att alla tillför och alla lär. Integrering är inte bara bra för 

eleven utan för hela gruppen om det görs på rätt sätt. Om den som skall integreras får rätt 

förutsättningar kommer det att få ett lyckat resultat skriver Emanuelsson. 

 

2.3 Tidigare forskning  

När jag sökte efter svensk forskning när det gäller integrering av autistiska barn fanns det inte 

så mycket men jag hittade en från 1986 samt en engelsk vetenskaplig artikel. Samt en doktors 

avhandling om kunskapsutveckling. 

 

Lennart Lindqvist skriver i Integrering av autistiska barn i den kommunala 

barnomsorgen,(1986) detta är en integrerings studie som pågick under tio år. En studie som 

gjordes på 56 barn som gick på daghem och deltidsförskola. Detta är en studie som gjorts 

under en längre period och hade inte som avsikt att bli en forskningsstudie. Men efter som så 

mycket information och erfarenheter samlats av Lennart Lindqvist kände han att det kunde bli 
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en sådan redovisning. Det redovisas hur dessa föräldrar upplever sin situation när de har fått 

barn med denna diagnos. Man blir medveten om hur mycket forskning och samhället gått 

framåt sedan 1976 då studien påbörjades. Dock kvarstår även många problemområden för 

dessa familjer där integreringen inte fungerat så bra.  

 

När studien av Lindqvist (1986) påbörjades var det många som hade åsikter om hur autism 

framkom där man inte var helt överens om vad det berodde på. Man blir även medveten om 

att familjens situationer har blivit bättre, men det finns även idag familjer som får kämpa för 

sina rättigheter att få rätt stöd. Studien talar om tre olika stadier om autism och hur de har 

funkat i olika barngrupper och i olika åldersgrupper. Man har tittat på kommunala skolor, 

träningsskolor och behandlingshem/särskilda boenden. Studien behandlar många olika 

problemområden utifrån graden av autism men det som man redovisar är att autism är ett brett 

spektra som inte kan integreras på ett och samma sätt. Utan det som de redovisar är att de barn 

med denna diagnos, autism, kan och bör integreras men på det sätt som passar individen. Det 

vill mena att alla barn kan intrigeras på ett eller annat sätt bara man ser till individens bästa 

och inte till några lagar eller styrdokument. 

 

En forskningscirkel i kunskapsutveckling där erfarenheter utbyts. Att utmana erfarenheter, 

kunskapsutveckling i en forskningscirkel av Fia Andersson (2007) Handlar om 

utvecklingsfrågor när det gäller pedagogers arbete, och hur med hjälp av en forskningscirkel 

det kan ske en kunskapsutvecklig i deras arbete. Studien är gjord under tre terminer och det 

blev tolv träffar. Studien handlar om hur de som arbetar med dessa barn som har autism och 

är tvåspråkiga om kulturkrockar som kan uppstå. Alla som deltog har olika utbildningar inom 

pedagogiskt arbete. Vid deras träffar diskuterades erfarenheter vid arbetet med barnen, mötet 

med föräldrar och andra yrkesgrupper, de som finns i barnens närhet. Den tar även upp vad 

viktig samverkan är för alla som finns runt barnet, att de är viktiga för barnens utveckling. Det 

handlar om att fånga upp allas erfarenheter som jobbar med dessa barn för att kunna förmedla 

och hjälpa andra i samma situation, detta var ett av drivhjulen under hela processen. Man 

belyser att samarbete och samverkan är viktiga ledord för att hjälpa eleverna. På detta sätt kan 

lärare få en bättre förberedelse när det kommer elever med svårigheter in i skolans värld. Att 

jobba på ett sådant sätt att man träffas i blandade grupper hjälper alla, då man får nya 

perspektiv på problemområden. Att alla inte har samma problem, man har hittat lösningar till 

dem. Hon skriver att deltagarnas erfarenheter och berättelser har betydelse för 

kunskapsprocessen, och att det har gett deltagarna nya perspektiv på sitt arbete när de lyssnat 
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på andras erfarenheter och berättelser. Rutiner och struktur är centrat för att hjälpa barnen, att 

hitta strukturer för barnets bästa skapar trygghet, struktur ska fyllas på och inte bli ett tomt 

skal nämner hon i texten. Gemensamt kunskapande - källa till kunskap. 

 

Sam comes to school: including students with autism in your classroom av Diana Friedlander 

(2008) 

Diana Friedlander är speciallärare med inriktning på integrering och har tittat på autistiska 

barn i skolmiljö och försökt att hitta vad som kan hjälpa dem. Hon har följt ett barn i dess 

skolgång och varit delaktig med pedagoger och familjen. Hon beskriver i sin forskning om 

vad autism är och vilka andra funktionshinder som kan vara kopplade till denna diagnos. Hon 

belyser vikten av att lära känna eleven och dess föräldrar för att hitta rätt i undervisningen. 

Hur mycket omgivningen stör dessa elever och vad det kan vara som utlöser deras beteenden. 

Vad hon upplever och kommit fram till i sina möten med elever och föräldrar är att ett 

strukturerat klassrum och omgivning är a och o för eleverna. Hon ger även handfasta tips till 

pedagoger i slutet av sin forskning på vad de skall tänka på när de kommer i kontakt med 

elever som har diagnosen autism. 
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3. Metod  

Här beskriver jag hur jag gått tillväga steg för steg i min undersökning och hur jag sedan 

utfört mina intervjuer och bearbetat dem.  

  

3.1 Val av metod 

Jag funderade på hur jag skulle göra för att få svar på mina frågeställningar och efter ha läst 

metodlitteratur kom jag fram till att göra intervjuer där pedagoger fick berätta om sina 

erfarenheter. När jag bestämt mig för vilken sorts intervjuer jag ville göra, så fortsatte jag att 

läsa litteratur om kvalitativa intervjuer för det var den intervju sort jag valde. Patel och 

Davidsson (2003) kallar de kvalitativa intervjuer där samtalet handlar om erfarenheter för 

hermeneutiskt inspirerande med det menas tolkning, beskrivning och inlevelse som 

instrument.  

 

För att veta hur jag kunde gå tillväga och hur ett bra upplägg kunde se ut, hittade jag i Bell 

(2000)  en checklista som jag har haft som stöd när jag planerat inför mina intervjuer även om 

jag inte använt mig av den till punkt och pricka så har den varit ett bra stöd. Jag valde att 

använda kvalitativa intervjuer för att få pedagoger att berätta fritt utifrån mina 

frågeställningar. För att få tips och idéer som gör att man är mera rustad inför att bemöta och 

arbeta med dessa elever. Johansson och Sveder (2006) skriver att kvalitativa intervjuer inom 

lärarutbildningen är kanske den vanligaste metoden och om den används rätt kan den ge 

kunskap som är direkt användbar i läraryrket. 

 

3.2 Planering inför intervjuer 

Jag har gjort en studie om pedagogers arbete med barn som har diagnosen autism som är 

integrerade i skolan. Jag gjorde en intervjuguide med tre temaområden och dessa teman har 

utformats utifrån mitt syfte och frågeställningar se Bilaga1. När jag nu valt att använda mig 

utav en intervjuguide så blev den halvstrukturerad, jag har en fråga och ville sedan att 

pedagogen ska berätta fritt utifrån den, vilket gör att det kan bli följdfrågor beroende på vad 

de berättar. Patel och Davidsson (2003) skriver att i en kvalitativ intervju kan ges utrymme för 

informanten att svara med egna ord. Denna guide hade jag som stöd när jag tog kontakt med 

olika skolor via telefon för att intervjua pedagoger, för när de frågade om ämnet kunde jag 
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berätta om mina temaområden. Jag planerade för kvalitativa intervjuer på ca 40- 45 

min/pedagog, där jag bandar och för minnesanteckningar som stöd.  

 

3.3 Urval av informanter och första kontakten 

Urvalet av pedagoger skedde så att första intervjupersonen blev jag rekommenderad av en 

annan pedagog som jag var i kontakt med. Den första kontakten med henne, som är 

handledare för pedagoger och elever i kommunen skedde genom ett telefonsamtal 11/9-09 

och då fick jag en tid för intervju 16/9-09. Andra intervjun gjorde jag med en pedagog som är 

förskollärare, henne frågade jag personligen när jag träffade henne och vi bokade in en tid 

23/9 -09. Tredje intervjun blev jag även här rekommenderad av en pedagog att ta kontakt med 

dessa pedagoger. Det blev en parintervju med en specialpedagog och en lärare mot yngre 

åldrar. Denna intervju bokades per telefon 15/9-09 och skulle ske den 21/9 -09 och den blev 

inställd för de fick förhinder men ägde rum 28/9 -09 istället.  

 

När första kontakten togs med dessa pedagoger berättade jag om ämnet som skulle beröra min 

intervju samt att det var inför mitt skrivande av examensarbete. Johansson och Sveder (2006) 

påpekar att vid kontakt inför intervjuer alltid tala om vad intervjun skall mynna ut i och hur 

lång intervjun kan beräknas ta och om den intervjuade kan avvara den tiden. 

 

3.4 Genomförandet av intervjuer 

Första intervjun skedde 16/9-09 och då träffade jag henne på hennes arbetsplats och 

genomförde en intervju på ca 40 minuter. Henne kommer jag att presentera som Lena i 

arbetet. Hon handleder pedagoger och elever i sitt arbete, där hon arbetar kan man som 

pedagog vända sig och få hjälp med handledning i sitt arbete med elever i den kommunen. 

 

När andra intervjun gjordes 23/9-09 var det med en pedagog som är förskollärare med vidare 

utbildningen språk, kommunikation och handikapp steg A. Hon har erfarenhet av att arbeta 

med barn med särskilda behov och just nu arbetar med en elev med diagnosen autism. Hon 

har arbetat som resurs till eleven sen eleven var fyra år och är nu nio. Vid intervjun satt vi i ett 

ostört rum och vi höll den avsatta tiden till 45 minuter. Hon arbetar på en mindre skola, som 

har förskoleklass till årskurs tre i en kommun i Mellansverige. Henne kommer jag att 
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presentera i mitt arbete som Karin. Jag valde henne just för att hon arbetar nära och har under 

en lång tid arbetat med en elev med diagnosen autism. 

 

Tredje intervjun blev en parintervju med en specialpedagog och en lärare mot yngre åldrar. 

Anledningen till att det blev en parintervju är att det var den tid som de kunde avsätta för en 

intervju samt att de arbetar tillsammans som resursteam på skolan när det gäller elever mot de 

yngre åldrarna. Dessa kvinnor fick namnen Stina och Anna i mitt arbete. Vi använde oss av 

resursteamets lokaler och höll intervjun till de 40 minuter som de hade avsatt i tid för mig. 

Detta är en mellanstor skola från förskoleklass till årskurs sex i en kommun i Mellansverige. 

 

Vid tillfällena som jag träffade pedagogerna för intervjuer så informerade jag om mitt syfte 

och om samtyckeskravet både muntligt och skriftligt på informationsbladet se Bilaga 2 där 

fanns även mina kontaktuppgifter. Så om de hade några frågor eller ändrat sig så visste de hur 

de skulle få tag i mig. Jag ville påvisa att detta skedde på ett seriöst sätt, detta belyser Bell 

(2000) att man inte skall ge negativa erfarenheter av intervjuare utan ge ett gott intryck så att 

det blir en positiv upplevelse så att man inte förstör för andra. Jag läste Vetenskapsrådets 

dokument om forskningsetiska principer och hade det som stöd när jag skrev ned dokumentet 

till mina informanter.  (http://www.intra.kau.se 090910) 

 

3.5 Bearbetning 

Först lyssnade jag igenom hela intervjun och sedan en gång till och då skrev jag sedan ner ett 

dokument för att lättare gå tillbaka för att läsa och då har skrivit om från talspråk till 

skriftspråk vid bearbetning av intervjuerna. Resultatet är utifrån den tolkning jag gjort när jag 

renskrivit.  Att det skulle ta sådan tid att gå igenom intervjuerna trodde jag inte, det blir 

många fram och tillbaka spolningar för att inte missa något.  Jag kodade om namnen på 

personerna så de namn jag använder är inte deras egna, utan namn som jag valt för att ingen 

skall kunna veta vilka de är utan de är helt anonyma. Jag har lagt upp min resultatanalys på så 

sätt att jag redovisar pedagog för pedagog med samma rubriker utifrån mina temaområden 

som är satta utifrån mina frågeställningar. Detta för att kunna se hur de olika pedagogerna har 

svarat på mina frågor.  

 

 

http://www.intra.kau.se/
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4. Resultatanalys 

Jag har valt att redovisa mina resultat med rubriker utifrån mina temaområden som är satta 

utifrån mina frågeställningar. 

 

4.1 Pedagogen Lena 

Lena är mellanstadielärare i grunden men sedan 1993 har hon arbetat med barn och ungdomar 

inom autismspektrat. Hon har olika specialutbildningar inom området och en 

handledarutbildning. Sedan 2000 arbetar hon som pedagogisk handledare till personal ute i 

skolorna som har elever med behov av särskilt stöd i sin klass, hon arbetar även direkt emot 

elever också och handleder dem. Denna handledning riktar sig till alla skolor inom denna 

kommun och är gratis. 

  

4.1.1 Integrering 

 Lena berättar att utifrån elevens behov tittar man på hur integreringen skall ske, det är inte 

alltid enkelt med en integrering, vissa elever behöver kanske gå i en särskild undervisnings 

grupp. Kommunen har fyra stycken sådana grupper som är utplacerade inom kommunen. 

Lena betonar att det är viktigt att eleven bemöts och blir respekterad som individ, för de skall 

inte bemötas för att de autistiska, de har autism och skall bemötas utifrån detta . Med det 

menar hon att man inte är sin diagnos utan man har en diagnos. Man skall komma ihåg att alla 

är olika så det finns inga givna rutiner som kan användas på alla. Det kan fungera att arbeta 

snarlikt men det gäller att ha eleven i fokus och inte lösningen. Det gäller att lära känna 

eleven som individ för att kunna komma till en så bra lösning som möjligt. Hon tycker att de 

är för mycket fokus på för eller emot integrering, hon anser att det är eleven som är i fokus. 

Vad som är bäst för just denna elev, är det inkludering, integrering eller exkludering? Hela 

tiden är det elevens bästa och eleven i fokus som gäller. Då blir det en skola för alla utifrån 

deras förutsättningar. ”Titta på möjligheterna och inte hindren”.  

 

Lena har arbetat fram en strategi som går ut på att använda sig av dataspelets språk och 

upplägg. Eftersom de flesta barnen jobbar med data i någon form så är detta en form som de 

förstår. Det vill säga att hon jobbar utifrån olika nivåer som det kan vara i spelen och om 

något händer som stör eleven på något sätt kan man ta game over. Game over innebär att man 

sätter sig ner eller går undan och därifrån kan man börja om från början eller fortsätta där man 
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var. I de olika nivåerna finns det beteendesätt och rutiner som eleven känner igen och som 

man jobbat fram tillsammans med eleven och som man kan hänvisa till. På detta sätt kan man 

hjälpa eleven fram till ett lättare sätt att jobba under dagarna. Det har visat sig att vissa elevers 

humör har förbättrats och efter det tagit game over så är de inte arga eller oroliga längre utan 

de kommer tillbaka till ett lugn och kan fortsätta arbeta.  

 

Lena berättar om ett forum för utbyte av erfarenheter pedagoger i mellan, det sker när de har 

arbetsplatsträffar då hennes arbetslag sitter i möte och samtalar och då utbyter de erfarenheter 

mellan varandra. Tillsammans är vi starka säger Lena. Hon säger att dessa elever lär henne 

något nytt varje dag. 

 

4.1.2 Arbetet och rutiner, när något oförutsett sker 

Lena arbetar som handledare mot både elever och pedagoger och tycker att arbetet med 

eleven skall utgå från elevens behov. Det som är synonymt är att det är viktigt att jobba med 

rutiner för eleverna, detta är i olika nivåer då alla elever är individer. Det är viktigt att se till 

deras grundbehov, vad behöver just denna elev för att fungera och må bra. Om man kan 

tillgodose detta har man kommit en bit på väg och dagarna kan fungera bra. Det hela handlar 

om att hjälpa och stötta eleverna så att de kan jobba i sin egen takt och utvecklas som 

individer. 

 

I arbetet med eleverna jobbar man även fram strategier för om något oförutsett händer, det vill 

säga att när de hamnar i en situation som är obekväm skall de kunna sin strategi för detta. Det 

är ett av de svåraste jobben, att försöka få dem gå ner i varv och hitta dessa strategier. Man 

kan inte ha strategier för allt men man kan arbeta tillsammans med eleverna så man är överens 

om hur man skall bete sig när något händer, till exempel att hitta en lugn plats eller söka upp 

sin lärare. ”Detta ger oss pedagoger lite tid att ta hand om situationen och hitta en väg tillbaka 

till lugnet”. För det är i lugnet som man tillsammans kan hitta tillbaka till en gemensam 

lösning på problemet, för det kan vara så att det är en ny situation som uppstått, då måste man 

tillsammans med eleven hitta ett sätt att hantera detta på. 

 

Lena berättar också att det är viktigt att ta lärdom av sina misstag, hitta nya vägar att arbeta 

med dessa elever. Det som fungerar för en elev kanske inte fungerar för en annan. Den sociala 

biten är viktigare än kunskapsbiten, för kunskapen kan du få hela tiden men den sociala biten 



18 

 

är svårare att lära in. De sociala koderna så som hur man bemöter andra människor i sin 

omgivning. Lena anser att om arbetet med eleven ska fungera krävs det att alla är med och 

strävar åt samma mål eleven, föräldrar och pedagoger så detta samarbete är mycket viktigt. 

 

 

4.2 Pedagogen Karin 

Karin är utbildad förskollärare sedan 1979 och läsåret 2003-2004 gick hon steg A i kursen 

Språk, kommunikation och handikapp. Hon har ett stort intresse för språkutveckling och har 

gått flera kurser i tecken som stöd något som hon har haft mycket nytta av när hon arbetat 

med barn med särskilda behov. 

 

4.2.1 Integrering 

Integrering passar en del och andra inte, men det är väldigt individuellt och en integrering kan 

se ut på flera olika sätt, hela dagen eller delar av dagen det är helt och hållet individen som 

styr.  Hon anser att vid en fungerande integrering så lär sig alla något, för barn lär sig av 

varandra. Hon anser att ibland är det ekonomin som styr, när det i själva verket skall vara 

individen. Hon säger att hon av erfarenhet sett att det gått i vågor när det gäller integrering, 

samhället har styrts utifrån direktiv och ekonomi, som om det varit mode vissa perioder.  

 

Karin berättar att hon får handledning från kommunens handledare med utbyte av 

erfarenheter. Här kan man diskutera hur man tacklar de problem som uppstått och ger 

varandra verktyg att använda i sitt fortsatta arbete. Men även föräldrarna och Karin utbyter 

erfarenheter, för det som fungerar hemma kanske inte fungerar i skolan och tvärtom. Att man 

gör på samma sätt hemma och i skolan skapar en trygghet hos eleven anser Karin. Den 

kommunikationen som sker mellan skolan och hemmet anser hon vara mycket viktig för att 

sträva mot samma mål och att eleven utvecklas och mår bra. 

 

4.2.2 Arbete och rutiner, när något oförutsett sker 

Karin berättar att när man arbetar med elever ska man se individen, inte problemet utan 

bemöta individen/eleven där eleven befinner sig och lära känna hon/han för att skapa en god 

relation mellan sig själv och eleven. Se inte hindret utan stegen över. Genom att skapa rutiner 

och en bra kommunikation med eleven så tycker hon att arbetet fungerar bra, det gäller att 
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man är lyhörd och hittar strategier för just den eleven. Testa sig fram för att hitta arbetssätt 

och strategier som passar på individnivå, är något som hon vill förmedla till alla, ”var inte 

rädd för att pröva dig fram”. Eftersom hon har erfarenheter av tecken som stöd så använder 

hon sig av det i sitt arbete när det finns ett behov.  

 

Arbetsschema är ett bra sätt när det gäller elevens skolarbete, vad som ska göras och när det 

är klart kan det bockas av berättar Karin. När det gäller om något oförutsett sker tycker hon 

att det är bra om man lagt en grund med eleven, så när det sker så finns det strategier för hur 

man går vidare. En strategi som hon använder sig av är att rita upp händelsen som en serie 

med rutor med enkla men beskrivande bilder. Denna serie kan användas som en förberedelse 

när något nytt skall ske. Då ritas bilderna upp och Karin går igenom vad som händer på varje 

bild, sedan används bilderna så att eleven kan bocka av det som händer och se nästa steg.  Ett 

annat användningsområde är när det skall förklaras en händelse som uppstått för eleven, en 

bra träning när elever skall berätta något, i vilken ordning skedde det och hur gick han/hon 

tillväga i denna situation. Hon säger att nya saker är lättare för den elev som hon just nu 

arbetar med, för det finns inga förväntningar, men att ändra på invanda rutiner är svårare.  

 

Karin berättar att i hennes arbete med dessa elever så är målet att hennes stöttning till eleven 

skall bli mindre och mindre, som hon själv säger ”hjälp till självhjälp”, alltså eleven ska bli 

mer självständig.  Ta lärdom av dessa elever, och med utmaningen så växer man och 

utvecklas som pedagog anser hon. 

 

 

4.3 Pedagogerna Stina och Anna 

Stina är lågstadielärare sedan 1989 och arbetar nu som resurslärare med elever som inte når 

målen. Anna är mellanstadielärare sedan 1975 och utbildade sig till speciallärare 1989 för att 

sedan vidareutbilda sig till specialpedagog i slutet på 1990-talet. Hon arbetar som 

specialpedagog nu i resursteamet tillsammans med Stina på skolan, teamet har funnits sedan 

ett år tillbaka. Stina och Anna arbetar mot klasserna ett till tre, det finns en tredje pedagog i 

teamet, men hon arbetar tillsammans med Anna när det gäller klasserna fyra till sex. Den 

pedagogen deltog inte vid detta tillfälle. 
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4.3.1 Integrering  

När det gäller integrering så är det inte diagnosen som är det viktigaste utan individen, vad 

just denna individ behöver berättar Stina. ”Det är inte alltid så lätt för alla elever en del klarar 

inte av att integreras och då måste man hitta andra sätt att arbeta med eleven”. Integrering är 

bra för de flesta men inte alla.  Anna berättar att det är styrdokumenten som styr och det är 

inte lätt att tolka dem, det handlar om kunskap hos pedagogen. ”Vi är alla olika och lär oss på 

olika sätt och det är inte alltid enkelt att hitta rätt ifrån början”. Anna berättar vidare att det 

hjälper att vara lyhörd, vad behöver just denna elev, ”man får vara lite av en detektiv”.  

 

Vidare belyser hon att en viktig erfarenhet hon har är att det finns ett bra samarbete mellan 

skolan och föräldrarna, för om föräldrarna litar på skolan går det mesta tror hon. Hon menar 

att det inte är lätt i praktiken att se styrkorna, men när ser man dem och de framsteg elever gör 

så har man kommit en bit på vägen. Stina tycker att det är viktigt att man är tydlig med vilka 

mål vi strävar emot och vilka mål vi sätter upp för just den eleven, men det är också viktigt att 

eleven vet vilka mål som gäller och hur de ska nå dit. Att eleven är delaktig ”nu har du nått 

dessa mål och såhär går vi vidare” att eleven är delaktig precis som alla andra elever är i 

skolan. Anna tillägger att om eleven inte förstår så kan föräldrarna fungera som språkrör, 

detta skapar trygghet och tydlighet hos eleven.  

 

De berättar att resursteamet träffas en gång i veckan och samtalar om elever på skolan och där 

utbyter de erfarenheter med varandra om hur de kan bemöta och arbeta vidare med elever. Det 

har förekommit tematräffar för pedagoger som arbetar med elever i klasserna ett till tre som 

Stina och Anna hållit i om t.ex. skrivutveckling och åtgärdsprogram. Anna berättar också att 

specialpedagogerna i kommunen träffas en gång i månaden och där finns ett forum för att 

diskutera om hur de går tillväga med eleverna, en chans för att ge varandra tips och idéer. 

 

4.3.2 Arbete och rutiner, när något oförutsett sker 

Både Anna och Stina pratar om att vara tydlig och att hitta rutiner som passar för individen. 

Finns det en tydlig struktur för eleven så säger Stina att när rutiner bryts, så blir det inte en 

sådan stor grej, för är det ordning runt eleven så blir det inte så stort som om det skulle vara 

kaos. Finns strukturen och ett tydligt schema som eleven känner till och är van vid hjälper det 

vid sådana situationer. Anna säger att när det händer här och nu kan det bli svårt för eleven 

men om det går att förbereda eleven så är det bästa, men allt går ju inte att förbereda. Stina 
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håller med och säger att när hon arbetar med en elev så brukar hon alltid avsluta passet med 

att titta på hur det ser ut framåt i tiden på schemat. Hon går då igenom med eleven när de ska 

träffas nästa gång så att eleven vet hur det ser ut nästa gång de träffas och om det ska ske 

någon förändring så vet eleven det.  

 

Varje elev som Stina arbetar med har ett schema och rutiner som de följer. Hela passet som 

hon har med eleven ser oftast lika ut varje gång de ses, vilket är en trygghet för eleven för att 

han/hon vet vad som komma skall. Stina säger att hon tror att om eleven vet hur arbetet är 

upplagt, klarar eleven av en förändring bättre, för är allt runt omkring välordnat i ett system så 

blir förändringen inte lika allvarlig. Är det kaosartat runt eleven så tror hon att förändringen 

blir en stor grej. Anna tog upp att man kan använda sig av sociala berättelser när det uppstår 

något oförutsett, som en strategi vid t.ex. brandlarm som går.  

 

En social berättelse är till för att hjälpa eleven att förstå en situation som uppstår eller kan 

uppstå. Man går igenom olika scenarier med eleven i förväg, det kan vara enkla saker så som 

att åka buss eller göra en utflykt. Detta kan man även göra efter något hänt för att förklara 

situationen för eleven.(min anm.) 

 

 Stina pratade om att hitta en strategi för just den eleven så att eleven vet vad den ska göra när 

det börjar köra ihop sig, detta är något som inte är specifikt för autistiska elever utan för alla 

elever på skolan. Stina säger att ibland får man sätta sig ner och ta ett samtal med dem. Att 

man går tillbaks till händelsen och reder ut vad det var som hände och sedan gå vidare utifrån 

vad man pratat om, och en handlingsstrategi . Men detta används mer vid en konfliktlösning 

mellan elever.  

 

När det gäller rutiner och strategier säger Stina att det styrs utifrån eleven och elevens behov 

oavsett diagnos, alla elever har glädje av att man är tydlig och har stuktur i undervisningen. 

När man arbetar med elever så bör man vara lyhörd för vad elevens intressen är för att spinna 

vidare på det och fånga upp elevens nyfikenhet. Stina menar att det är inte bara att köra på 

utan att vara lyhörd, för om man har en idé om vad eleven tycker är intressant men misstolkat 

någon signal så kan man istället hamna helt fel. Man tror att eleven skall tycka det är kul men 

de förstår inte vad man vill och vad man menar. Det gäller att hitta elevens egna starka sidor 

så att man planerar utifrån eleven, ”det går inte bara att köra på utan att vara lyhörd på om det 

funkar”. Ska det göras på ett annat sätt, är det någon idé att fortsätta eller måste jag tänka om 
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och hitta en ny väg att nå eleven? ”Det gäller ju för oss att vi kan förklara så att eleven förstår 

och funkar inte det får vi hitta en annan väg att nå eleven så att den förstår”. 

 

 Anna sa att hon funderade över dessa elever, ”kanske inte tänker som jag, utan annorlunda 

och då är det inte så att eleven ska förstå mig utan det är jag som ska förstå eleven, det handlar 

om bemötande, hur kan de tänka här”?  Då krävs det att kommunikationen inte brister så att 

missförstånd uppstår. ”Så åter igen krävs det att man är lyhörd och lite klurig så att man kan 

läsa av deras signaler” säger Stina. Då säger Anna, ”se individen och bemöt varje situation 

med att se möjligheterna istället för hindren”. 
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5. Diskussion  

Vad blev då de övergripande svaren på mina frågeställningar? De pedagoger jag träffat ser 

inga hinder i sina uppdrag att integrera dessa elever in i skolans värld utan mest möjligheter. 

Och där de möter hinder finns det nästan alltid en lösning på problemet om man tar hjälp av 

familj och de resurser som finns runt dessa elever. De säger även synonymt att när något 

oförutsett sker finns det inga manualer bara skapade rutiner om hur man bör hantera 

situationen kring den eleven. 

 

1. Vilka hinder och möjligheter ser pedagoger i sitt arbete med integrerade autistiska 

elever i skolan?  

 

Svaret på denna fråga i min undersökning blev att pedagogerna är överens om att det finns 

mycket stora förutsättningar för att jobba med dessa elever. De hinder som de mött är till 

största del ekonomiska beroende på att kommunen ibland prioriterat på annat sätt. Integrering 

har under vissa perioder varit olika prioriterat och en del har upplevt det som om det har varit 

på modet att integrera. Ibland kan det även vara ett hinder i början av ett samarbete, men det 

beror mest på att det tar ett tag att hitta rätt mellan alla parter så att relationen och 

kommunikationen stämmer. Om man ser till möjligheterna så är de utifrån dessa pedagoger 

oändliga, det finns ingen yttre gräns. Och med det menar de att till varje problem de stöter på 

med dessa elever så finns det alltid en lösning, det gäller bara att klura ut var den är. Att jobba 

med dessa elever med autism handlar mycket om att skapa rutiner så att vardagen blir till ett 

problemfritt område. Att kunna skapa en trygghet med hjälp av rutiner så att eleverna och de 

som finns i dess omgivning vet hur det skall funka. En stor delaktighet i elevens skola, vardag 

och liv är vad som krävs för att hitta rätt rutiner, för om man kan samarbeta mellan skola och 

familj hittar man en bra väg att gå. I det stora hela så handlar det mycket om struktur, rutiner 

och ett gott samarbete för att kunna integrera autistiska elever i skolan.  

 

2. Hur arbetar pedagoger med autistiska elever när något oförutsett sker, när rutiner bryts 

t.ex. brandlarm går?  

 

Det som pedagogerna som jag träffat säger synonymt är att det är med hjälp av goda rutiner 

man kan försöka hantera situationer. Om något oförutsett händer hjälper det att försöka att 

ligga steget före, med hjälp av rutiner och strukturer.  
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Att jobba med rutiner och struktur med dessa elever är i stort vad vardagen går ut på för 

pedagogerna. Att hjälpa eleverna att hantera situationer som för dem kan vara främmande 

eller skrämmande. Att hjälpa familjer att hantera saker som händer i barnens omgivning. När 

oförutsedda saker sker så finns det rutiner för att hantera detta som pedagogerna har klurat ut 

för att hjälpa eleven att hitta tillbaka till ruta ett. Det handlar om att hjälpa dem att hitta lugn 

och ro för att hitta tillbaka till ett läge som är bra. Dagarna kring dessa elever går ut mycket på 

att jobba förebyggande, att på bästa sätt hjälpa dem att hitta rätt i vardagen. 

 

Forskning och litteratur kring mina frågeställningar, i detta ämne finns det inte mycket svensk 

forskning, men det jag hittade handlade om att det är av stor vikt att man arbetar mycket med 

rutiner och strukturer. En av de som har jobbat mycket med integrering är Ingemar 

Emanuelsson professor i specialpedagogik som belyser just detta i sina alster. Om man ser till 

övrig forskning så är det att arbeta med rutiner som är det viktiga. Det kan kännas som en 

upprepning när man läser i litteratur och forskning kring ämnet men det som återkommer är 

rutiner, struktur och samarbete. Oavsett vilka som skriver eller belyser detta ämnet ur ett 

litterärt eller vetenskapligt perspektiv Peeters, Emanuelsson eller De Clercq så återkommer de 

till dessa ledord rutiner, struktur och samarbete. 

 

När jag jobbat med detta arbete så har det varit omvälvande på många sätt, det har varit 

mycket lärorikt. Jag har träffat många pedagoger som varit mycket hjälpsamma så det har 

hjälpt mig i mitt arbete. Men det som är viktigt som jag förstått när man jobbar med dessa 

elever så är det vikten av rutiner, samarbete och tålamod. Rutiner så att eleverna får en bra 

vardag, samarbete på alla nivåer så att man hjälper dem i sin utveckling. Samt tålamod att 

jobba med autism, för det är inte enkelt att hantera från början.  

 

Med det som alla pedagoger säger ganska synonymt är att man själv lär sig så mycket av 

dessa elever. Att vara vidsynt, att se utanför ramarna, att vara lyhörd och mycket ödmjuk. Det 

gäller att närma sig dessa elever med ömhet och prova sig fram till lyckade resultat. Det 

verkar som att det finns ett gott samarbete mellan pedagoger på alla nivåer och det är tryggt 

för oss som är på väg ut. Att jobba med forskning har varit både jobbigt, lärorikt och 

intressant, att intervjua, sammanställa och forska i litteratur och forskning var intressant. Om 

jag skall göra ett liknande arbete i framtiden så skulle jag kunna tänka mig att jobba på ett 

liknande sätt.  
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Det har varit utvecklande vid handledningsträffarna att vi kunnat vara tillsammans två 

studenter. Det som har varit jobbigast är tidspressen, men det är nog många som känner 

samma sak. Så om jag skall forska i framtiden kommer jag nog att vilja gå djupare in i 

frågeställningen och kanske hitta ytterligare resultat. 

 

Mycket av jobbet med dessa elever går ut på att stötta dem så att de kan hantera olika tillfällen 

i livet så att de skall få det så bra som möjligt. Man kan som pedagog göra otroligt mycket för 

dessa elever så att de får en dräglig skolgång och ha möjligheten att nå de uppställda målen. 

Det krävs mycket jobb men som de pedagogerna säger är att man får belöningar i form av att 

man får människor att växa. 
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Bilaga 1  
Intervjuguide 

 
Pedagogen:  

Utbildning, vilken sorts pedagog? 

lång – kort erfarenhet?  

Vad de tycker om integrering, erfarenhet? 

 

Arbetet 

Bemötandet av eleven, vad anser du vara viktigast? 

Arbetet med eleven i skolan? Rutiner? 

Om något oförutsett sker, hur går du vidare med eleven? 

Rutiner som bryts, Vad sker då? Händer med eleven? 

 

Övrigt 

Något som du vill dela med dig av vid arbete med autistiska elever som vi inte 

har berört under samtalet. Hinder och möjligheter i deras arbete. Tips och idéer. 

Forum- utbyte av erfarenheter? 

 

Följd frågor kan komma att ställas utifrån vad som berättas. 
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Bilaga 2 
Information till den som intervjuas: 

 
Informationskravet: Intervjun kommer att användas som underlag för min 

undersökning som resulterar till mitt examensarbete. Rätt att avbryta när som 

helst. 

 

Samtyckeskravet: Samtycke med intervjun, villkoren sätt av den som intervjuas, 

du har rätt att avbryta när som helst. 

 

Konfidentialitetskravet: Tystnadsplikt, anonymitet, kodad 

information(namnbyte) 

 

Nyttjandekravet: Generell nivå, inte användas för kommersiellt bruk eller 

utlånas. 

 

 

 

Kontakt uppgifter: (är bara till för mina informanter) 

Angelica Bäcklund 

Adress 

Hem nummer 

Mobil nummer 

Mail adress 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du/ni ville ställa upp. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 


