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Abstract 
 

The purpose of my study is to describe what view teachers, which are working with autistic 

children, have about how the individual autistic child will have a good schooling? If children 

with autism should be integrated or segregated. I also want to find out how ”a school for all” 

shall be worked out to fit children with autism. To reach my purpose I’ve chosen to use a 

qualitative method and to hand out questionnaire to three teachers which are working in a 

training school.  

 

To get a background to this study I’ve presented what researchers have to say about this 

subject. In the literature study is information about what autism is, what the researchers think 

about integration and segregation and finally what our control document is saying about the 

subject. Autism is a connection and communication disability that influences the whole 

development and it shows before the age of three.  

 

The results that I’ve found are a little different from what the literature is saying. The 

literature are more negative to the integration then what the teachers on the training school 

are. Integration of children whit autism is difficult because the disability differs from child to 

child. In many cases it is good because the children with autism are learning to be social 

together with other children.  

 

Keywords: autism, integration, segregation, “a school for all”.                                 
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Sammanfattning 

 

Syftet med min studie är att beskriva vilken syn pedagoger, som arbetar med autistiska barn, 

har på hur det individuella autistiska barnet ska få en bra skolgång? Om barn med autism ska 

integreras eller segregeras? Vidare ville jag också ta reda på hur ”en skola för alla” ska se ut 

för att passa barn med autism. För att nå mitt syfte har jag valt att använda mig av en 

kvalitativ metod. Jag valde att lämna ut frågeformulär till tre pedagoger som arbetar på en 

träningsskola.  

 

För att få en bakgrundsbild har jag tagit upp vad forskarna säger om just detta ämne. I 

litteraturgenomgången finns information om vad autism är, vad forskarna anser om 

integrering eller segregering och slutligen vad våra styrdokument säger. Autism är ett kontakt- 

och kommunikationshandikapp som påverkar hela utvecklingen och visar sig före 3 års ålder. 

 

Resultatet som jag har kommit fram till skiljer sig lite ifrån vad litteraturen säger. Litteraturen 

är mer negativ till integrering än vad pedagogerna på träningsskolan är. Integrering av barn 

med autism är svårt eftersom handikappet är så brett men i många fall är bra, barnen med 

autism lär sig social samvaro med andra barn.     

 

Nyckelord: autism, integrering, segregering, ”en skola för alla”. 
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1 Inledning  

 

Jag vill studera synen som pedagoger på en träningsskola har på hur barn med olika grad utav 

autism ska passa in i ”en skola för alla”.  Idag finns det många barn med autism i våra skolor 

och spannet på deras handikapp är mycket brett. Vissa av dessa barn är integrerade i ”vanliga” 

skolan och en del går på sär- resp. träningsskola. En del av dessa barn fungerar mycket bra 

med lite hjälp i en normal klass medan andra barn inte alls klarar av det sociala samspel som 

krävs. Här är forskarna inte överens, en del menar att man bör placera dessa barn i 

specialklass när barnen är små där de får extra hjälp för att klara av ett vuxet liv tillsammans 

med andra. Medan vissa forskare menar att vi bör lära oss att leva med att alla människor är 

olika. Alla måste inte vara lika och ”normala”.    

 

När jag har varit ute i verksamheten i skolorna har jag träffat på ganska många barn med 

autism, både i vanliga skolan och på en träningsskola. Det är ett handikapp som är svårt att 

definiera. Alla barnen har så olika handikapp. De som känner de här barnen bäst är givetvis 

föräldrarna men också pedagogerna som arbetar med de här barnen. Därför vill jag undersöka 

hur pedagogerna tänker om integrering av barn med autism.  

 

En fråga som jag och säkert många andra ställer sig är om det är bra för alla barn att 

integreras. Om vi strävar mot ”en skola för alla” för barnens skull eller bara för att vi ska vara 

politiskt korrekta och inte segregera någon? Drömbilden av skolan är ju att alla barn ska trivas 

och ha det bra tillsammans. Hur ska vi organisera vår skola så att denna dröm kan bli sann? 

 

1.1 Syfte  
Syftet med min studie är att beskriva vilken syn pedagoger, som arbetar med autistiska barn, 

har på hur det individuella autistiska barnet ska få en bra skolgång?    

 

1.2 Frågeställning 
 

• Hur ställer sig pedagoger på en träningsskola till att integrera autistiska barn i den 

”vanliga” skolan? 

• Hur skulle ”en skola för alla” se ut för att passa barn med autism? 
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2 Litteraturgenomgång 

 

2.1 Autism  
Under denna rubrik ska jag redovisa lite om vad autism är och hur det kan vara att leva med 

autism. 

 

Autism är ett kontakt- och kommunikationshandikapp som påverkar hela utvecklingen och 

visar sig före 3 års ålder. Det kommunikationssystem som vi använder oss av idag t.ex. 

mimik, kroppsspråk och tal utgör de svagaste punkterna i en autistisk personlighet. (Axheim, 

1999) 

 

2.1.1 Lorna Wings Triad 
Det finns något som kallas ”Lorna Wings triad” vilken beskriver autism ur tre aspekter: 

1. Svår begränsning av förmågan till ömsesidig social interaktion   

Barn med autism har begränsad eller annorlunda ögonkontakt och mimik i samband med 

det sociala samspelet. En del barn undviker ögonkontakt. Barnen söker sällan tröst och 

hjälp. De flesta har begränsad fantasi och föreställningsförmåga, vilket gör det svårt för 

dem att leka rollekar och symboliska lekar, både ensamma och tillsammans med andra. 

2. Svår begränsning av förmågan till ömsesidig kommunikation     

Barn med autism har försenad eller begränsad talspråksutveckling som de inte 

kompenserar med mimik eller gester. Barnets språk är oftast stereotypt och tvångsmässigt. 

De vänder sig sällan till andra för att uttrycka nyfikenhet eller intresse. Tonläget och 

rytmen i talet är ofta avvikande. Ekotal är vanligt. 

3. Svår begränsning av förmågan att fantisera och att bete sig på ett varierat sätt.   

Barnen är ofta upptaga av samma sak, intresse eller handling under lång tid. Intresset kan 

vara så intensivt att det förhindrar barnet att delta i något annat. Ofta handlar det om något 

speciellt föremål som hanteras på ett tvångsmässigt sätt. Stereotypa rörelsemönster som 

till exempel ständigt gungande, ovanliga arm-, hand- eller fingerrörelser är vanliga liksom 

ovanligt intresse för olika sinnesintryck som har med syn, ljud, doft och beröring att göra. 

(Axheim, 1999. s.13) 
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2.1.2 De tidigaste tecknen på autism 
 

Eftersom autism utvecklas före tre års ålder så är det just de tre första åren som denna del 

handlar om. Det finns tre stora ”teman” i barns utveckling just dessa år.  

1. Den tidiga dialogen 

2. Ömsesidig uppmärksamhet och icke-verbal kommunikation 

3. Förutsättningar för lek och språk (Trillingsgaard, Dalby och Østergaard, 1999) 

 

Den tidiga dialogen går ut på utbyten av leende och olika ansiktsuttryck mellan barnet och en 

närstående vuxen. Spädbarnet visar intresse för att få mänsklig kontakt. Barnet med autism 

visar många gånger redan ifrån början mindre intresse för socialt beteende. Ofta beskrivs de 

som mera passiva och stillsamma än sina syskon. Många gånger missuppfattar man och tror 

att barnet inte hör något. (Trillingsgaard, Dalby och Østergaard, 1999) 

 

Ömsesidig uppmärksamhet och icke-verbal kommunikation betyder att den tidiga dialogen 

mellan barnet och en närstående vuxen utvidgas till en egentlig kommunikation. Barnet kan 

börja läsa av vad mamman vill och kan även försöka fånga mammans uppmärksamhet genom 

att peka och göra ljud. Ett barn med autism däremot läser väldigt sällan av mammans 

intention om att visa något, om mamman pekar på ett föremål kanske barnet blir mer 

fokuserat på själva fingret än föremålet som mamman pekar på. Utvecklingen av pekandet 

hos barnet utvecklas väldigt sällan före 4 års ålder. (Trillingsgaard, Dalby och Østergaard, 

1999) 

 

Förutsättningar för lek och språk innebär att barnet skapar föreställningar om sin omvärld. 

Upprepade handlingar ger erfarenheter som leder till att barnet kan förutse att vissa saker kan 

ske. Barnet börjar även kunna påverka olika situationer. Vid omkring 18 månader börjar 

barnet härma vardagliga aktiviteter t.ex. kaffebjudningar och telefonsamtal. Det är även nu 

som fantasin börjar träda fram som t.ex. att servera stenar som kakor till kaffet. Ett barn med 

autism har många gånger svårt för nya rutiner och har även dålig symbolfunktion. Dessa barn 

imiterar inte heller vardagssituationer och har mycket svårt för att förstå sig på låtsaslek. 

(Trillingsgaard, Dalby och Østergaard, 1999) 
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2.2 Integrera eller segregera    

 
Under denna rubrik ska jag försöka reda ut vad litteraturen säger om att integrera eller 

segregera barn med autism när det gäller deras skolgång. Med integrera menar jag att barnet 

med autism ska ingå i en ”vanlig” klass och tillbringa sin skoltid med denna klass. Med 

segregera menar jag att barnet med autism ska gå på sär- eller träningsskola utanför den 

”vanliga” skolan.  

 

Integreringen har två tydliga mål: 

1. Alla har rätt att ta del av det vardagliga livet. 

2. Att förbättra barnens sociala interaktion och kunskapsutveckling. (McGregor och 

Campbell, 2001)  

 

Forskning har visat att en del barn med autism mår bra både socialt och intellektuellt av att 

integreras. Men det kräver stabil och utbildad personal och även om det finns det så menar 

forskare att det ändå inte är bra för alla barn med autism. (McGregor och Campbell, 2001) 

 

Holmqvist (1995) menar att vi i Sverige kanske har fel ordning på vår integrering. Vi 

integrerar alla barn i förskolan där det förekommer mer eller mindre strukturerad 

undervisning och sedan när de börjar skolan placerar vi ut dem i smågrupper. Vi segregerar 

dem från barnen utan funktionshinder. I många andra länder gör man tvärt om, man lägger ner 

mycket energi på att barnen får en individuell träning i förskoleåldern för att sedan integreras 

med barn utan funktionshinder. Detta ger barnen en chans att tidigt träna sina färdigheter i en 

lugn och trygg miljö.  

 

Axheim (1999) däremot menar att normalisering och integrering är fina principer men med 

handikappet autism så fungerar de oftast inte. Hon menar även att segregering i förskole- och 

skolåldern är en nödvändighet för att möjliggöra en integrering i vuxenlivet. Segregering 

behöver inte innebära isolering. Det kan innebära att ta hänsyn till den annorlunda 

personlighet som personer med autism utvecklar. 

 

Demetrious Haracopos var en man som arbetade på en skola som heter Sofieskolan under 

1960-talet. Sofieskolan låg i Danmark och var en skola för barn med autism. Han menar att 
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innan vi som professionella kan komma i närheten av att erbjuda verkligt stöd, vägledning och 

rådgivning till föräldrarna måste vi anstränga oss för att få insikt och kunskaper om vad det 

vill säga att vara förälder till ett barn med autism. (Axheim, 1999) 

 

Det tar lång tid att lära sig att undervisa barn med autism därför behöver pedagogerna hela 

tiden fortbildning. Detta behövs för att öka deras kunskaper men även för att finnas som 

handledare för kollegor med mindre erfarenhet. Detta medför många gånger problem med att 

placera ut enskilda barn med autism i grundskoleklasser då specialkunskapen inom området 

inte finns där. Barnen möter ovana lärare och detta ställer till problem. Det är skolans ansvar 

att förse lärarna med de resurser som behövs, men lärarens uppgift att ta tillvara på dem för att 

integreringen ska bli lyckad. (Alin Åkerman och Liljeroth, 1998)        

 

Man måste akta sig så att integrering inte blir en strävan mot att uppnå det som är ”normalt”. 

(Alin Åkerman och Liljeroth, 1998). Några anser att alla barn oavsett handikapp ska gå i 

grundskolan för att undvika det utpekande som segregering innebär. Vissa anser att barn med 

autism mår bra av integrering för att de skulle lära sig att härma de andra barnen (Wing, 

1998). Medan Lorna Wing (1998) själv anser att barn med autism inte lär sig utav andra barn. 

Hon menar att barnen lär sig sociala färdigheter utantill med hjälp av vuxna som känner till 

lämpliga undervisningsmetoder och som har erfarenheter inom området.(a.a.). Holmqvist 

(1995) menar dock att barn med autism utvecklas mest i sällskap av ”icke-handikappade 

elever” (s.39).  

 

Många gånger blir aldrig barn med autism en del utav klassen eller gruppen. De är inskrivna i 

klassen men de ingår inte i gemenskapen. Många barn med autism trivs nämligen bra med att 

vara ensamma och behöver inte sällskap av de andra barnen. Det är viktigt att barnet inte 

pressas in i gruppen för att barnet ser ut att vara ensamt. (Beckman, Kärnevik och Schauman, 

1994)  

 

 När det handlar om undervisning av barn med autism finns det olika undervisningsmetoder 

eller förhållningssätt som kan vara användbara. Valet av undervisningsmetod ska dock ske 

utifrån den enskilda eleven. Alin Åkerman och Liljeroth (1998) menar att ”utgångspunkten 

måste vara att alla elever oberoende av grad och art av autism är människor med en levande 

inre värld”  (s. 99). De menar vidare att det handlar om att lära barn lära, ungefär som hela 

begreppet pedagogik innebär, läran om hur man lär barn. (a.a.)    
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2.3 Riktlinjer  
 

Alla barn har skolplikt, något som barn inte kan välja bort. Vi vuxna kan sluta våra arbeten 

om vi inte trivs men denna valmöjlighet har inte barn så därför vill jag under denna rubrik titta 

närmare på vad det finns för krav på pedagoger för att alla barn ska få en så bra skolgång så 

möjligt.  

 

2.3.1 Läroplanen  
 
I Lpo 94 står det under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag” att:  

 ”skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de  

        grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,  

   individens frihet och integritet, alla människors lika värde… samt solidaritet med svaga 

        och utsatta… Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov… 

        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.”  

        (Lärarens handbok, 2004. s. 9-10.)  

 

Vidare i Lpo94 står det: ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 

inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Skolan skall präglas av omsorg om 

individen, omtanke och generositet.” (Lärarens handbok, 2004. s. 11.) 

 

Under rubriken ”Mål och riktlinjer” i Lpo 94 står det ”Alla som arbetar på skolan skall 

uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd” (Lärarens handbok, 2004. s. 17.) 

2.3.2 Skollagen   
 
Det är skolans ansvar ett möta elevens svårigheter med pedagogiska, organisatoriska eller 

miljörelaterade åtgärder så att svårigheterna reduceras. Någon närmare definition av vilka de 

elever är som behöver särskilt stöd anges inte i lagtexten. I 4 kap. 1§ andra stycket sägs att 

”särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet”. (Persson, 2001. s. 18.) 
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I grundskoleförordningens 5 kap. 5§ ges anvisningar om olika slag av stödåtgärder: 

 Särskilda stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska 

 insatser. Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller  

 grupp som eleven tillhör.  

 

 Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd istället ges i en särskild 

 undervisningsgrupp. Styrelsen skall efter samråd med eleven och  

 elevens vårdnadshavare besluta i fråga om elevens placering i en 

 särskild undervisningsgrupp. Persson, 2001. s. 18.   

 

2.3.3 Salamancadeklarationen  
 

 Salamancadeklarationen är en uppföljning av Jomtiendeklarationen som var en ”Education of 

all-konferens”. Jomtienkonferensen anordnade man av två anledningar: 

1. Man skulle definiera vad som krävdes för att göra skola och utbildning tillgänglig för 

alla. 

2. För att komma igång med arbetet och hitta praktiska lösningar. 

   

 The World Conference on Special Needs Education i Salamanca, Spanien 1994 arbetade 

vidare på “education of all” och kallade det istället för ”Inclusive education”. Nu strävade 

man mot att få en inkluderande skola, där alla barn skulle få gå i ”vanlig” klass oavsett 

funktionshinder eller ej. Denna deklaration anger riktlinjer, principer, inriktning och praktik 

vid undervisning av elever med särskilt stöd. (Persson, 2001) 

 

För att skolan skall kunna bli inkluderande krävs att den kan ta emot alla barn och effektivt 

svara upp mot deras skillnader. Dessutom är utgångspunkten att en viktig del i barns och 

ungdomars demokratiska fostran är att de får möjlighet att i största möjliga utsträckning vara 

tillsammans och dra lärdom av varandras olikheter. (Persson, 2001) 

 

Persson (2001) anser att Salamancadeklarationen och Jomtieldeklarationen bör ses som en 

utmaning för de regeringar i de anslutande länderna, en utmaning som de bör ta tag i.  
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2.4 Sammanfattning av litteraturgenomgång 
 

Autism är ett kontakt- och kommunikationshandikapp som påverkar hela utvecklingen och 

visar sig före 3 års ålder. Det kommunikationssystem som vi använder oss av idag t.ex. 

mimik, kroppsspråk och tal utgör de svagaste punkterna i en autistisk personlighet. (Axheim, 

1999)  

 

Forskarna är inte överens om barn med autism ska integreras eller segregeras. En del forskare 

menar att barn med autism skulle må bra både socialt och intellektuellt av integrering medan 

andra forskare menar att det är nödvändigt med segregering av barn med autism i förskole- 

och skolåldern för att möjliggöra integrering i vuxenlivet. Det finns även forskare som menar 

att integrering är bra men att vi i Sverige borde byta ordning på vår integrering, att vi borde 

segregera i förskoleåldern men integrera i skolåldern. 

 

  

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

3 Metodbeskrivning  
 
I mitt examensarbete använder jag mig av frågeformulär. I vanliga fal förknippas 

frågeformulär med enkätundersökning. Jag har valt att använda mig av mina frågeformulär 

som ett mellanting av intervju och enkät. Det är enkätfrågor men med öppna svar. Jag valde 

denna metod för att få en djupare förståelse för de informanter jag har använt mig av. Bryman 

(2001) beskriver den kvalitativa metoden där tonvikten ligger på ord istället för siffror. Han 

menar att det i de kvalitativa studierna handlar om få, men mer djupgående insamlingar av 

fakta. Medan de kvantitativa undersökningarna består av många insamlingar men inte så 

grundliga svar. Man kan alltså säga att den kvalitativa forskningen går in mer på djupet, 

medan den kvantitativa forskningen sker på bredden. Med hjälp av denna metod hoppas jag 

hitta olika ståndpunkter och åsikter. 

 

3.1 Undersökningsgrupp     
 

I min undersökning har jag valt att fråga tre pedagoger som arbetar på en träningsskola i en 

mellanstor svensk stad där det finns barn med autism. Anledningen till att jag har valt just 

dessa personer är att det är pedagogerna och föräldrarna som känner dessa barn bäst. De vet 

vad barnen behöver och vad som fungerar i vardagen. Jag valde bort föräldrarna för att det 

kan bli mycket känslor inblandade. Pedagogerna behöver bara se till vad som är bäst för 

inlärningen. 

 

3.2 Genomförande   
 
Jag valde kvalitativa frågeformulär för att få fram så mycket information som möjligt av 

dessa. Jag ville, som Bryman (2001) utrycker det, få ta del av de olika intervjupersonernas 

ståndpunkt och åsikter kring min problemformulering. Jag valde en helstrukturerad form där 

jag lämnar ut ett antal frågor till tre olika pedagoger som arbetar på en träningsskola, dessa 

pedagoger får i lugn och ro svara på frågorna och lämnar sedan svaren till mig. Nackdelen 

som jag kan se med denna metod är att det kan vara svårt att tyda en del svar. Därför har jag 

valt att fråga de tre pedagogerna om jag får återkomma om det uppstår några frågor vid ett 

senare tillfälle. Jag bad även pedagogerna att inte diskutera frågorna sinsemellan för att få 

möjlighet att erhålla olika svar.  
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3.3 Etiskt förhållningssätt 
 
Bryman (2001) tar upp de grundläggande etiska frågorna som han menar handlar om att 

informera berörda personer om undersökningens syfte, samt att de deltar frivilligt och när som 

helst kan avbryta intervjun. Han fortsätter med att beskriva att alla som deltar i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga sekretess. De uppgifter som samlas in om 

enskilda personer får endast användas för studiens syfte. 

 

Jag informerade därför pedagogerna om att deras svar endast kommer att användas till mitt 

arbete och jag fick även deras underskrift på att jag får använda citat. Jag försäkrade dem om 

att enskilda deltagare inte ska kunna gå att identifiera, varken pedagoger eller elever, så därför 

har jag valt att avidentifiera pedagogerna genom att i resultatet använda beteckningarna P1, 

P2 och P3. Jag frågade dem även om de ville ta del av råmaterialet innan jag lämnar in mitt 

examensarbete men de var nöjda om de bara fick det färdiga arbetet.  

 

3.4 Metodkritik 
 
Om jag ser tillbaka på mitt val av metod så hade jag nog inte gjort likadant idag. En av 

pedagogerna som svarade på mitt frågeformulär hade hellre sett att jag hade gjort en intervju. Hon 

tyckte att det var mycket svårt att svara på frågorna skiftligt. Det finns så mycket att säga om barn 

med autism och kanske är det lättare att få fram allt om man pratar om det istället för att sitta själv 

och tänka. Om jag hade valt metod idag hade jag nog valt intervju, kanske gruppintervju.      
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4 Resultat 
 

I resultatdelen presenterar jag först pedagogerna, genom att beskriva deras utbildnings- och 

yrkesväg fram till att slutligen arbeta på träningsskolan. Efter denna presentation följer en 

sammanställning på pedagogernas skriftliga svar.    

 

P1 har gått lärarutbildningen år 1-7 och har arbetat på träningsskola i ca 3 år. Innan hon 

började på träningsskolan arbetade hon som vikarie på ett ”kortis” (avlasningsboende/ 

korttidsboende) i ca 4 år. Medan hon arbetade som vikarie på olika ställen så kom hon i 

kontakt med barn med autism och fann dessa barn mycket intressanta och stimulerande. 

 

P2 är barnskötare i botten. Hon har läst kurser i ”språk och kommunikation”, ”läsmetodik”, 

pedagogik och metodik på högskolan. Hon har arbetat med autistiska barn i 9 år. Anledningen 

till att hon vill arbeta med autistiska barn är att hon alltid har haft ett behov av att hjälpa de 

barn som står lite utanför.        

 

P3 har arbetat på grundskolan sedan början av 80-talet och på grundsärskolan sedan -96. Hon 

började arbeta på träningsskolan hösten -07. hon har alltid varit intresserad av barn med 

särskilda behov, som på något sätt haft det jobbigt i skolan. I och med detta intresse så 

fastnade hon för barn med autism och har mycket erfarenhet av dessa barn.  

 

Vad lägger du i begreppet ”En skola för alla”? 

De tre pedagogerna var mycket överens i denna fråga. ”En skola för alla” ser till barnets 

bästa. Det är en skola där barnen får sina behov tillfredsställda oavsett svårigheter och 

bakgrund. I denna skola får alla barn utvecklas efter sina egna förutsättningar och möjligheter. 

P1 skrev så här: ”En skola där man ser ljusglimtar hos alla elever och ser till att ta till vara på 

dessa”. P2 tycker inte att ”en skola för alla” behöver betyda att alla ska finnas i samma hus 

utan att begreppet står för att alla ska få de resurser som krävs för att kunna nå så långt så 

möjligt. 

 

Vad finns det för fördelar med att integrera barn med autism? 

Fördelarna med integrering är att barn med autism lär sig en social samvaro med andra barn. 

De får se hur andra barn agerar. De får känna en gemenskap och lära sig att ”ge och ta”. De 

kan få bra förebilder och kan härma beteenden som de flesta i samhället anser som rätt. P1 
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tror även att andra barn har mycket att lära av gemenskapen med ett barn med autism. ”Barn 

med autism har ofta ett annorlunda sätt att se saker och ting än oss andra, ofta ett väldigt 

intressant sätt” skriver hon. Hon fortsätter med att ” det är även viktigt att andra barn får 

förstå att de här barnen med autism inte är särskilt annorlunda än dem själva (om bara barnen 

med autism ges rätta förutsättningar)”. 

  

P2 ger ett exempel på en pojke som i flera år gick i en ren ”autist-klass” med 4-5 elever. I 

klassen fanns det minst 2 barn med flera handikapp. Han började ta efter de andras dåliga 

beteende. Han gjorde precis som de andra. Han svarade exempelvis inte på tilltal, använde 

obscena ord, rymde från skolan, deltog ej i gruppaktiviteter, drog tröjan över huvudet m.m. 

Denna pojke har nu börjat i en ”vanlig” klass där han har sin tillhörighet i en särskoleklass 

men är integrerad i de flesta ämnena. Han har mognat och har fått ett normaliserat beteende. 

Självförtroendet är bra och hans blick är inte undfallande längre. Han tittar andra personer i 

ögonen och svarar riktigt på tilltal. 

 

P3 tycker att fördelarna är många men det passar inte alla barn. Barnens problematik ser så 

olika ut. Det är viktigt att barnen känner sig trygga och att man hela tiden utgår ifrån det som 

fungerar. ”Om det fungerar att vara med på en lektion i 10 min så börja med det och gör sedan 

något annat, det är bättre än inget”. 

 

Vad finns det för nackdelar med att integrera barn med autism? 

Det finns barn som inte mår bra i större grupper (de tar in för mycket intryck, de kan inte 

sålla). Det finns även barn som klarar av större grupper ganska bra men som inte har något 

intresse för social samvaro med andra elever i samma ålder. ”Integreringen måste ge barnen 

någonting och inte bara se bra ut på papper” säger P3. 

 

P1 ger ett exempel på en elev som går på träningsskolan nu som tidigare var integrerad i vissa 

ämnen, bland annat bild. Detta gav som resultat att den aktuella flickan absolut ej längre ville 

måla. Hon hade under bildlektionerna sett hur de andra barnen målade och ansåg sig inte 

kunna måla som dem. Hon har nu efter mycket målande, ritande, skrivdans m.m. äntligen 

börjat våga måla igen.  

 

P2 ger ett annat exempel: X började som 6-åring i en vanlig förskoleklass, detta fungerade 

inte alls så X fick börja i en ren ”autist-klass”. Detta fungerade bättre men inte bra. X går nu i 
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klass 4 och är integrerad fullt ut i vanliga skolan men har sin tillhörighet i särskolan, X har 

även särskolepersonal till hjälp under skoltid. X hänger inte med i undervisningen – det är ett 

för stort kunskapsglapp. Det förekommer svordomar och bråk i klassrummet. På fritids är han 

mycket för sig själv, går helst ut och sparkar fotboll eller klättrar i träd. X kan vara med och 

spela bandy och fotboll med de andra barnen en stund men har svårt att fungera socialt. De 

andra barnen drar sig även undan. Det måste alltid vara personal med och styra och 

tillrättavisa. Situationen är ohållbar. Integreringen ska nu minskas och X kommer att få 

tillbringa mer tid i särskoleklassen.  

 

Vilka speciella kunskaper tror du att pedagoger bör ha för att göra det bästa för barn 

med autism?  

P3 skriver: ”sunt förnuft, fantasi och humor!” Pedagoger som ska arbeta med barn med autism 

bör känna till vad handikappet innebär. Man bör känna till hjälpmedel för att kunna ge en 

trygg och bra tillvaro, fantasi måste finnas för att hitta nya lösningar när inget annat fungerar.  

 

P1 tycker att pedagogen bör ha ett stort intresse för barn med diagnosen autism. Finns 

intresset så skaffar man sig därefter de kunskaper som krävs tror hon. 

 

P2 tycker att det viktigaste är att pedagogen har insikt och kunskap om autism-

specialpedagogisk utbildning och mycket praktik.   

 

Hur skulle den integrerade drömskolan se ut för barn med autism? 

P1 och P3 var överens om att man ska börja integrera i en liten skala för att se vad som 

fungerar, man måste låta det ta tid. Alla pedagogerna var överens om att information och 

möten bland personalen är mycket viktigt. P3 tycker att man kanske inte ska vara i samma 

lokaler som den ”vanliga” skolan men att det är en fördel om de ligger i närheten av varandra 

så att man kan använda sig av det som är positivt med andra barn. P2 tycker att det vore bra 

med en trygg ”bas” och sedan skräddarsy en integrering till varje enskilt barn.   
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4.1 Sammanfattning av resultat 

 
Alla tre pedagogerna var överens om att integrering av barn med autism är det bästa 

alternativet för de barnen som klarar av det. Problematiken hos barn med autism ser så olika 

ut så det som passar ett barn kanske inte passar ett annat. En del barn med autism mår inte bra 

i stora grupper och en del barn med autism har inget utbyte av andra barn. ”En skola för alla” 

ska vara en skola som ser till det enskilda barnets bästa. Barnen med autism får lära sig (lära 

sig att härma) ett beteende som anses som det rätta beteendet. En integrerad skolform är inte 

bara bra för de barn med autism som klarar av detta utan även för de övriga barnen, de får se 

att alla människor är inte lika men alla är lika mycket värda.       
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5 Diskussion  

 
Jag är glatt överraskad av de resultat som jag har fått. Jag valde att skriva om det här ämnet 

just för att jag mestadels såg problematiken med att integrera barn med autism. Efter att ha 

gjort den här studien så har jag förstått att det inte är riktigt så problematiskt i verkligheten. 

Självklart är inte den här frågan lätt men det behöver inte vara så negativt som jag trodde. 

Under arbetets gång har det kommit upp nya tankar hela tiden. Av det resultat som jag har fått 

tycker jag mig kunna dra vissa slutsatser, även om det inte är generella slutsatser. Jag är 

medveten om att det krävs betydligt större och mer omfattande undersökningar för att kunna 

fastställa säkra resultat.  

 

Det var svårt att hitta litteratur som var positiv till integrering av barn med autism. De allra flesta 

forskare kom slutligen fram till att alla barn med autism inte mår bra av att integreras. 

Handikappet är alldeles för brett för att dra alla över en kam. Om det ska fungera så beror det på 

hur stort handikappet är, hur engagerade lärare det finns, vilken klass barnen hamnar i, hur skolan 

ser ut och framförallt hur engagerade föräldrarna är.     

 

5.1 ”En skola för alla”  
 
Svaret på om barn med autism ska integreras beror alldeles på hur man definierar ”En skola 

för alla”. Om jag skulle ha definierat ”En skola för alla” för en ett tag sedan så hade jag sagt 

att det är en skola där alla barn, oavsett handikapp ska gå i samma klass. För ca ett år sedan 

gjorde jag VFU på en träningsskola där det fanns barn med autism. Jag började fundera mer 

och mer på om dessa barn verkligen skulle må bra av att integreras?  Eller om de skulle ha 

någon glädje av att integreras med andra barn? Det finns ju ändå en anledning till att de går på 

träningsskolan. Hur skulle de klara av de stora klasserna? Hur skulle de klara av de 

oorganiserade aktiviteterna? Hur skulle de klara av rasterna? m.m.  

 

Om man istället ser på ”En skola för alla” som en skola som finns där för barnens skull, som 

ser till det enskilda barnet så ser bilden helt annorlunda ut. Om man omstrukturerar skolan så 

att det passar alla barn så skulle det ju faktiskt fungera. Det kanske är så att den vanliga skolan 

ska se ut lite mera som träningsskolan. Det som är bra för de ”speciella barnen” är ju faktiskt 

bra för alla barn. Att integrera ett gravt autistiskt barn, som har mycket stora problem med det 
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sociala samspelet, in i den ”vanliga” skolan som den ser ut idag tror jag är mycket svårt. 

Frågan är om det är rätt mot barnet?   

 

5.2 Integrera - segregera 
 
Något som pedagogerna på träningsskolan var mycket överens om var att om integrering ska 

ske så måste det vara för det enskilda barnets bästa. Integreringen får inte ske, som jag 

nämnde i inledningen, bara för att vi ska vara politiskt korrekta och inte segregera någon. Vi 

måste hitta lösningar som leder till det bättre för barnen, inte för att det ska se bra ut.  

 

Det finns en dikt som Berit Schaub har skrivit som passar bra till det här ämnet: 

Integrerad 

”Välkommen till oss, till våra mönster, till våra villkor – till vårt liv. 

Bara du kan anpassa dig blir allt bra – för oss, då är du välkommen – 

Integrerad.  

Kom sen inte för nära, håll dig på avstånd, lev ditt liv. 

Vad kan du mer begära – vi har ju integrerat dig.”(Axeheim. 1999. Sid. 98.) 

 

Den här dikten säger så mycket. Om vi integrerar bara för att inte segregera så är risken att de 

speciella barnen hamnar utanför i alla fall. Vi har ju integrerat dem men det slutar med att vi 

segregerar utan att ens tänka på det. Just därför måste vi ha bra skäl till att integrera, vi måste 

göra det för att barnen behöver det och inte för att samhället behöver det.  

 

Det är även skillnad på integrering och inkludering. Detta är ännu ett problem i frågan. Om 

man integrerar så är barnen med autism med till en viss del och om man inkluderar så är 

barnen med autism med i klassen fullt ut. Då är ju frågan om ”En skola för alla” ska integrera 

eller inkludera? Om man ska inkludera så gör det ju saken lite svårare igen. Då ska ju alla 

barn ingå i klassen hela tiden. Detta ställer väldigt höga krav på skolan, föräldrar och 

framförallt barnen med autism.    

 

Både Axheim (1999) och Holmqvist (1995) menar att vi har fel ordning på integreringen i 

Sverige. Vi integrerar när barnen är små och går på förskolan men sedan när de ska börja på 

skolan så får de börja i specialklasser. Vidare menar de att en segregering i förskoleåldern är 

en nödvändighet för att kunna hitta sig själv och klara av ett vuxet liv i vårt samhälle. Vi 
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kanske ska prova att segregera barn med autism så fort man upptäcker handikappet och lägga 

det extra krutet då. Detta kanske skulle bidra till barn som ”känner” sitt handikapp och vet hur 

de ska hantera det. Jag är medveten om att detta inte fungerar för alla barn med autism men 

om det hjälper någon så är det ju alltid något.  

 

En annan fråga är varför det fungerar det på förskolan men inte i skolan? Detta är lite märkligt 

anser jag. Är det kanske för att förskolans arbetssätt är lite likt det arbetssätt som man 

använder sig av på träningsskolan? Eller är det för att vi ställer större och större krav ju äldre 

barnen blir? Att vi ska ställa högre krav är en självklarhet men vi ställer inte bara högre krav 

på inlärningen utan också på att barnen ska vara så ”normala” så möjligt.  

   

5.3 Riktlinjer och utbildning 
 
Om man ska integrera barn med autism så ställer det höga krav på pedagogen i klassen. När 

man läser i Lpo 94 och andra riktlinjer som skolan ska följa så är det inte mycket som står om 

detta. Det står ju bland annat att skolan ska lära ut de värden som vårt samhällsliv vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde… 

samt solidaritet med svaga och utsatta… Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov… vidare står det att alla som arbetar på skolan skall 

uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Detta är enligt mig ganska fattigt 

skrivet. Allt det som jag nämnde ovan är egentligen ganska självklara saker. När det inte finns 

mer än så här så tror jag att risken är stor att många barn hamnar i kläm.  

  

I lärarutbildningen ingår 5p specialpedagogik, om man inte läser det som inriktning eller 

specialisering, då blir det 20p eller 40p. 5p är otroligt lite. Jag har själv läst 40p 

specialpedagogik och känner att jag kan alldeles för lite och vill gärna läsa mer. Barnen med 

speciella behov finns i alla klasser. Hur ska en pedagog veta hur man ska hantera situationen 

när det inte ingår i utbildningen eller finns riktlinjer att gå efter? 

 

Skolan idag är uppdelad i så många olika nivåer. De som vi inte klarar av i den ”vanliga” 

skolan skickar vi till särskolan och de som vi inte klarar av där skickar vi till träningsskolan 

o.s.v. Gör vi detta för barnens skull, för att de ska få vara på en plats som är bättre för dem 

eller gör vi det för att så som skolan ser ut idag klarar vi inte av att hantera dem?     
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5.4 Alla människors lika värde 
 
Det står i Lpo 94 om att vi ska lära ut att alla människor är lika mycket värda. Det kan hända 

att jag går ut för hårt när jag säger att jag tror att det är mycket svårt att göra detta så som vårt 

samhälle ser ut idag. Jag säger inte att vi ska sluta försöka för det tror jag är mycket viktigt 

men det måste börja hända saker på många olika nivåer i vårt samhälle. Om vi segregerar barn 

med autism så kanske vi sänder ut ett budskap om att de inte de inte är lika mycket värda. 

Resultatet kanske blir att samhället visar i handling att alla barn inte är lika mycket värda när 

man inte är beredd att ändra skolformerna för deras skull.  

   

Om vi nu ska ändra dagens skola till ”En skola för alla” så anser både jag och de tre 

pedagoger som jag har pratat med att det ska vara en skola som ser till den enskilde individens 

bästa. Det ska vara en skola som tar hand om barnens egenskaper om ser dem som positiva 

egenskaper. Vi måste kanske lära oss att även om någon är annorlunda så behöver inte det 

betyda att man inte är normal. För vem är normal egentligen? Är jag normal? Är du normal? 

Om vi ska lära ut att alla människor är lika mycket värda så måste vi börja med att visa att alla 

är vi normala, oavsett handikapp.  

 

Barn med autism är ett svårt ämne och det krävs mycket tid för att göra en grundlig forskning. 

Dock är det ett otroligt intressant ämne och det fascinerar mig mycket! Det är oftast barn som 

har ett mycket annorlunda sätt att se på saker och det är oftast barn som inte dömer andra 

människor utan accepterar dem för vad de är. 

 

Det finns en dikt i Axhims (1999) bok på sid. 63 som får avsluta min diskussion. 

  ”Det är svårt att säga att något är omöjligt, ty gårdagens dröm är 

   dagens hopp och morgondagens verklighet.” (Robert Goodard) 

 
 

5.5 Slutsats  

 
Pedagogerna på träningsskolan ställde sig förhållandevis ganska positiva till integrering av 

barn med autism. I och med att handikappet är så pass brett är det ju självklart svårt säga att 

alla barn med autism skulle passa i den ”vanliga” skolan men det finns många fördelar för 

barnen att integreras. ”En skola för alla” ska finnas för barnens skull och ser till barnets bästa. 
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I denna skola får barnen utvecklas efter sina egna förutsättningar och möjligheter. Vi ska 

integrera barn med autism för att de mår bäst utav det och inte för att vi ska vara politiskt 

korrekta och inte segregera någon.   

 

5.6 Fortsatt forskning   

  
Fortsatt forskning inom området vore enligt mig intressant att titta närmare på hur föräldrar 

till barn med autism ser på integreringen på deras barn. Det är de som känner barnen bäst och 

vet hur barnen själva upplever sin skolsituation. Det vore mycket intressant att titta på några 

barn som är integrerade och några barn som går på sär-/träningsskola och ”jämföra”. Eller 

kanske titta på barn som är delvis integrerad. Vilken skolform anser de vara bäst?  
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Bilaga  
Frågor till pedagoger angående ”en skola för alla” 

 

Som ni kanske vet så är ”en skola för alla” ett ganska omdiskuterat ämne, just därför har jag 

valt att skriva mitt examensarbete om detta. Min frågeställning är: Hur ställer sig pedagoger, 

som arbetar på träningsskolan till att integrera autistiska barn i den ”vanliga” skolan? 

 

Detta är helt frivilligt att delta och era svar kommer bara att användas till mitt examensarbete. 

Jag kommer att skriva mitt resultat så att enskilda deltagare inte kan identifieras.   

 

Eftersom detta är nedskrivna frågor som ni får svara på i lugn och ro så ber jag er att svara så 

utförligt som möjligt och gärna skriva långa svar så blir det förhoppningsvis lättare att 

sammanfatta ett resultat senare.  

 

1. Vilken utbildning/erfarenhet har du? Berätta! 

2. Hur länge har du arbetat med barn med autism 

3. Hur kommer det sig att du blev intresserad av att arbeta med barn med autism? 

4. Vad lägger du i begreppet ”en skola för alla”? 

5. Hur ställer just du dig till ”en skola för alla”? 

6. Vad finns det för fördelar med att integrera barn med autism? Om du har något 

konkret exempel på något barn så skriv gärna det. 

7. Vad finns det för nackdelar med att integrera barn med autism? Om du har något 

konkret exempel på något barn så skriv gärna det.   

8. Vilka speciella kunskaper tror du att pedagoger bör ha för att göra det bästa för barn 

med autism? 

9. Hur skulle den integrerade drömskolan se ut för barn med autism? (fantisera och 

beskriv!) Vad finns redan nu och vad fattas?  

 

 
Jag tillåter att mina svar används i detta examensarbete och att citat får användas: 
 
 
Underskrift 
 
 
Namnförtydligande        




