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Abstract 
The purpose with this essay is to find out how active teachers think about integrate children 

with the diagnosis autism into the regular school. The method I have used to find out is a 

qualitative interview, where I have interviewed three teachers of various age and sex.  

 

A person with the diagnosis autism has problems with communication, social interaction and 

the ability to form a conception. Today, we do not know what causes autism, but we do know 

that it has to do with a neurological disorder. The word integrate means unite or join together 

as a wholeness. Many children who have a handicap may feel good to participate in a school 

where the other pupils do not have a handicap. Especially for children with autism who need 

role models to develop their social skills. Pupils with autism need a structured schooling with 

rutines and an organisation that is intended to help them get through their school day.   

 

Keywords: integration, autism, school, children 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur verksamma pedagoger ställer sig i frågan om att 

integrera elever med autism i den vanliga skolan. För att få reda på det har jag använt mig av 

en kvalitativ intervju, där jag har intervjuat tre pedagoger i varierande ålder och olika kön.  

 

En person som har diagnosen autism har i stora drag problem med kommunikation, social 

interaktion och föreställningsförmågan. Man vet idag inte vad det är som orsakar autism, men 

man vet att det har att göra med en neurologisk störning. Ordet integrera betyder förena eller 

sammanföra till en helhet. Många barn som har något sorts handikapp sägs må bra av att gå i 

den vanliga skolan tillsammans med andra elever som inte har något handikapp. Just för 

barnen med autism är det extra viktigt då de behöver förebilder för att utveckla sina sociala 

färdigheter. Elever med autism kräver en strukturerad skolgång med bestämda rutiner och en 

organisation som hjälper dem att komma igenom sin skoldag.  

 

Nyckelord: integrering, autism, skola, barn 
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1. Inledning 

Utgångspunkten för mig i det här arbetet är att undersöka hur pedagoger i grundskolan ställer 

sig i fråga om integrering av barn med autism. Jag vill titta närmare på vad litteraturen säger i 

frågan och även hur praktiserande pedagoger ute på fältet resonerar. Tidigare under min 

lärarutbildning har jag skrivit ett kort arbete om autism och det intresse som väcktes då finns 

ännu kvar. Jag känner att det är otroligt viktigt att ha kunskap om vissa diagnoser, för 

säkerligen kommer jag att stöta på elever med dessa i mitt kommande yrke. I likhet med andra 

personer som har ett handikapp behöver personer med autism en pedagogik som är anpassad 

efter just dem. De behöver också anpassad vägledning för att kunna leva ett så fullvärdigt liv 

som möjligt. Att kunna känna varje dag att man klarar av situationer man ställs inför, både i 

skolan och på fritiden, anser jag vara en rättighet vi alla ska få ta del av. Därför känns det här 

arbetet relevant då jag kommer se både hur forskare och verksamma pedagoger resonerar i 

frågan.  

 

Enligt Läroplanen (Lpo 94) ska undervisningen i skolan anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov. Med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper ska det fortsatta lärandet och kunskapsutvecklingen främjas. Skolan har 

ett särskilt ansvar gällande de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 

med undervisningen (Lärarens handbok, 2004).  

 

1.1 Syfte 

Syftet med mitt examensarbete är att se vad forskningen säger i frågan om integrering av 

elever med autism i grundskolan jämfört med på fältet verksamma pedagogers syn på det 

hela.  

 

1.1.2 Frågeställningar 

Hur ställer sig pedagoger i frågan om att integrera elever med högfungerande autism i den 

vanliga skolan? 

Hur löser man på bästa sätt skolsituationen för en elev med diagnosen autism?  
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1.1.3 Begreppslista 

Autism - en diagnos där personen har en bristande kommunikativ förmåga, bristande 

ömsesidig social interaktion samt har en bristande fantasi.  

 

Integrering -”inblandning”, förena. 

 

Barn - elever i skolan. 

 

IQ - intelligensnivå 
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2. Litteraturgenomgång 

Förekomsten av personer med autism är förhållandevis liten, man uppskattar att 0,1 procent 

av befolkningen har autism i sin klassiska form. Personer med autism har i stora drag problem 

med kommunikation, social interaktion och föreställningsförmågan. Dessa tre symptom 

brukar kallas ”symptomtriaden” (Wing, 1988). Man vet inte idag vad det är som orsakar 

autism men det är uppenbart att det beteendemässiga uttrycket för en neurologisk störning har 

med autism att göra. Hos vissa individer kan man även se medicinska störningar eller 

omständigheter. Vissa personer med autism har en såkallad högfungerande autism där 

personen har en IQ-nivå över 70 (Gillberg & Peeters 1999). Det är dessa barn jag vill 

koncentrera mitt arbete på och inte de elever som har en autismdiagnos och går på särskolan. I 

Sverige har tre till fyra barn av 1000 denna högfungerande autism (Wing, 1996). Bland de 

personer som har klassisk autism har även cirka 80 procent en IQ under 70. Har man en IQ 

under 70 benämns man som förståndshandikappad.  

2.1. Historik om autism 

Förmodligen har det funnits personer med autism långt innan det fanns ett ord på tillståndet. 

Redan tidigt på 1800-talet skrev en fransk läkare, Jean-Marc-Gaspard Itard, om en pojke han 

tog hand om. Han beskriver pojkens beteende snarlikt med hur autism beskrivs idag. Några år 

senare berättar engelskmannen John Haslam om en pojke som vid tidig ålder fick svår 

mässling och därefter hur hans beteende förändrades då han fick ett aggressivt och impulsivt 

beteende och även repetitivt tal. Ungefär hundra år senare beskriver den amerikanske 

psykologen Lightner Witmer en liten pojke som visade på typiska autistiska drag. Alla dessa 

författare beskrev individer utifrån sina egna observationer och utan att överväga om det fanns 

fler personer med liknande problematik (Wing, 1996). Man tror att ordet autism kommer från 

grekiskans autos = själv som den schweiziske psykiatern Eugen Bleuler myntade 1911. År 

1943 publicerades artikeln ”Autistiska störningar i den känslomässiga kontaktförmågan” av 

läkaren Leo Kanner. Året efter, 1944, gjorde den österrikiske barnläkaren Hans Asperger en 

annan, helt fristående observation på en grupp barn och då myntades begreppet Aspergers 

syndrom (Gillberg, 1988).  
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2.1.2 Orsaker till autism 

Man vet idag inte vad som orsakar autism, men det bedrivs forskning i ämnet. Under 1900-

talets början påverkades både yrkesmän och allmänheten av de psykoanalytiska teorier som 

kom. Då trodde många att autismbeteendet hos individen var en emotionell störning och inte 

en fysisk. Många trodde även att föräldrarnas sätt att uppfostra sina barn var upphov till alla 

problem (Wing, 1996) Vissa forskare skyllde på mödrarnas kalla bemötande mot barnet och 

att barnet medvetet hade inneslutit sig själv i ett skal som skydd mot omvärldens ondska. Så 

sent som på 1960-talet uttalade sig Leo Kanner i en intervju där han sa att föräldrarna till barn 

med autism är kalla som kylskåp. Dock uttryckte han vid ett senare tillfälle att föräldrarna bör 

fråntas all skuld till barnens diagnos (Gillberg, 1988).  

 

Hos barn med autism har man sett att flera av dem har genomgått en problematisk 

förlossning. Förut trodde man att just detta hade inverkan på vissa medfödda funktionshinder, 

men nyare forskning visar att de svåra förlossningarna i själva verket hänger samman med 

redan förekommande avvikelser hos barnen (Wing, 1996). Idag är det allmänt accepterat att 

autism är ett resultat av en biologisk betingad avvikelse i personens nervsystem. De senaste 

årens forskning har kommit fram till att autism utan tvivel är en organiskt betingad sjukdom. I 

många fall är det inte troligt att en liten lokal skada på något specifikt ställe i hjärnan orsakar 

autism, utan i allmänhet är det troligare att det är flera små skador på olika ställen som 

resulterar i autism (Gillberg, 1988).  

 

Hos vissa individer kan man se ett ärftligt samband gällande autism. Det gäller främst vid 

fragil-x och tuberös skleros. Fragil-x betyder att personens x-kromosomer är ömtåliga och 

sköra. Den här kromosomavvikelsen är ärftlig. Tuberös skleros medför att personen har 

godartade tumörer i nervsystemet och även typiska hudutslag (Olsson & Olsson, 1998).  

2.1.3 Autismspektrumet 

Nedan följer en helhetsbild på alla störningar inom autismspektrumet inklusive klassisk 

autism.  

 

Klassisk autism (Kanners syndrom): är inte ett enskilt tillstånd, personen har en bristande 

kommunikativ förmåga, bristande ömsesidig social interaktion samt har en bristande fantasi. 
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80 procent av alla med autism har en IQ under 70 vilket gör att de benämns som 

förståndshandikappade. För att få en autism diagnos måste man uppfylla minst sex kriterier 

från DSM-IV diagnoskriterier. En annan manual är Världshälsoorganisationens 

diagnoskriterium; ICD-10. Från den manualen är det två kriterier som måste motsvaras 

(Gillberg & Peeters, 1999). 

 

Aspergers syndrom: personer med detta har en normal, hög eller mycket hög intellektuell 

nivå. Samtidigt som den intellektuella nivån är så hög är det på samma gång någonting som 

inte stämmer hos dessa individer och det är sammankopplat med liknande funktionsbrister 

som man ser hos personer med klassisk autism (Gillberg & Peeters, 1999). Personer med 

Aspergers syndrom har svårt med att tolka och förstå sin vardag och de kan ha svårt med att 

utföra många praktiska aktiviteter (Olsson & Olsson, 1998).  

 

Disintegrativ barndomsstörning: barnets utveckling är normal upp till cirka två års ålder, 

därefter sker en återgång i funktioner rörande åtminstone två av dessa områden; språk, lek, 

sociala färdigheter eller anpassningsförmåga, motoriska färdigheter och kontroll över tarm 

och blåsa. Disintegrativ betyder ett nedåtgående förlopp (Wing, 1996). Den här störningen 

kallas för ”sent debuterande autism”(Gillberg & Peeters, 1999).  

 

Andra autismliknande tillstånd: om en person uppvisar störningar som liknar autism eller 

Aspergers syndrom, men ändå inte helt fullt ut uppfyller alla nödvändiga kriterier för att en 

sådan diagnos ska ställas bör de enligt Gillberg och Peeters diagnostiseras med ” andra 

autismliknande störningar”. Dessa personer utgör idag ett stort diagnostiskt problemområde 

(Gillberg & Peeters, 1999).  

 

Autistiska drag: de individer som uppvisar tre eller flera av kriterierna på diagnosmanualerna 

ges lämpligen diagnosen ”autistiska drag”. Många barn med DAMP ( dålig funktion i fråga 

om aktivitetskontroll, motorikkontroll och perception) har autistiska drag, men de uppfyller 

inte tillräckligt många kriterier för att få en autism diagnos (Gillberg & Peeters, 1999).  
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2.2 Vad är integrering? 

Ordet integrera betyder förena eller sammanföra till en helhet (SAOL, 1998). I över hundra år 

har tanken om en gemensam skola för alla funnits i Sverige. Från början handlade 

diskussionen främst om huruvida barn från olika sociala samhällsklasser skulle gå i samma 

skola. Begreppet integrering användes dock inte i debatterna som fördes, men man kan se 

likheter med dåtidens tankegångar och resonemang med idag. Uttrycket ”en skola för alla” ses 

som ett typiskt svenskt uttryck i internationella sammanhang och det står för en sammanhållen 

och gemensam skola för alla (Emanuelsson, 2004). 

2.2.1 Integrering i skolan 

Var ett barn med autism har de bästa förutsättningarna för sin utveckling är alltid en 

individuell fråga. Det finns inga snabba lösningar eller rätt svar. Den viktigaste frågan man 

måste ställa sig är om personen med autism kan anpassa sig så pass mycket att omgivningen 

förstår den. En person med autism är avvikande i mångt och mycket, de agerar avvikande i ett 

klassrum, de har en avvikande kommunikation och de har ett avvikande socialt beteende. Det 

krävs då avvikande pedagogiska strategier för att göra situationen så bra som möjligt för 

personen. Då krävs det också välutbildad personal (Peeters, 1994). Personer med autism har 

ofta inte ett behov av sociala sammanhang. Men om barnet visar intresse för andra får man ha 

det i åtanke när man talar om att integrera den eleven (Alin & Liljeroth, 1998). Väldigt många 

barn med något sorts handikapp mår bra av att gå i den vanliga skolan med sina jämnåriga 

kamrater. Det sägs ofta att barn behöver normala förebilder, framförallt när det gäller att 

utveckla sina sociala färdigheter. 

 

Situationen blir mer komplicerad när det handlar om barn med autism eftersom deras 

begåvningar och beteendemönster varierar så mycket från person till person. Vissa av barnen 

med högfungerande autism klarar sig bra i den traditionella skolan, särskilt i små skolor eller 

privatskolor som riktat in sig på barn med särskilda behov och studiebegåvning. Somliga 

försöker lära sig de sociala regler som finns genom att iaktta de andra barnen. Om barnet har 

en assistent som är icke-undervisande kan det leda till en god integrering i klassen, men om 

barnet inte kan vara med på lektionerna eller inte vara med och leka på rasterna för att 

assistenten är frånvarande är det inte någon större mening med att fortsätta skolgången i den 

vanliga skolan (Wing, 1996).  
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Många av eleverna med högfungerande autism blir mobbade i den vanliga skolan. Det är 

därför extra viktigt för pedagogen och personalen på skolan att ha uppsikt över eleven, främst 

på raster. Ett barn med autism kan oftast inte själv berätta att den blir mobbad och den kan 

heller inte skydda sig själv (Alin & Liljeroth, 1998). I traditionellt integrerade miljöer finner 

man ofta en ostrukturerad omgivning och en dåligt anpassad social miljö. I dessa miljöer har 

ofta personalen en svag kunskap om autism. Detta kan i sin tur leda till att barnet förlorar sin 

brist på motivation till att lära. Om man istället anpassar miljön till barnets nivå återfås med 

stor säkerhet motivationen (Peeters, 1994).  

2.2.2 Åsikter om integrering 

Faktorer som bör finnas med vid funderingar kring integrering är vilka praktiska förhållanden 

som råder på skolan gällande personal och miljö. Att arbeta med integrerade elever är svårt 

och kräver mycket av pedagogen (Alin & Liljeroth, 1998). Om man ska integrera en elev med 

autism är det viktigt att man tittar på vad eleven kommer att lära sig. Barn med autism bör, 

precis som alla andra barn, lära sig sådant som förbereder dem på att möta framtiden. För att 

integreringen ska vara adekvat för eleven krävs det att vissa aspekter uppfylls. Utveckling av 

kommunikationsfärdigheter och social utveckling är två mycket viktiga områden för personer 

med autism. Även personlig vård och självständighet är vitalt. Om inte dessa områden tas i 

beaktning ser vissa forskare att integrering inte bör ske (Peeters, 1994).  

 

Elever med autism som går i den vanliga skolan kan behöva hjälp med att organisera och 

strukturera sin skoldag. Ett personligt schema, listor på vad de ska ha med sig och kanske en 

karta över skolan kan underlätta dagen mycket. De behöver också ha en person som de alltid 

kan vända sig till som vet om dess problematik och som kan förklara om det uppstår svåra 

situationer (Wing, 1996). Theo Peeters anser att det ibland kan vara bra att arbeta i 

”homogena” autismklasser eftersom lärare som endast arbetar med barn med autism får en så 

pass god erfarenhet och kunskap om dessa barn. Han menar också att lärare som inte arbetar 

tillräckligt mycket och ofta med barnen med autism inte utvecklar de nödvändiga 

specialistkunskaper som krävs för att tillgodose deras behov på ett tillfredställande sätt. 

Vidare menar han även att de lärare som inte arbetar så ofta med dessa barn mer naturligt 

ägnar sig åt de elever som kan be om uppmärksamhet och hjälp på ett vanligt sätt. Barnen 

med autism blir oftare åsidosatta i en sådan grupp (Peeters, 1994).  
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Föräldrarna måste vara delaktiga i barnets skolplacering. Har inte deras barn det bra i skolan 

påverkar det även situationen hemma som ofta redan är påfrestande. Alin och Liljeroth (1998) 

menar att om barnet är alltför svag kunskapsmässigt och är alltför avvikande så bör det gå i en 

specialklass för elever med autism.  

2.2.3 Pedagogik vid integrering 

Vårt problem som lärare är att vi inte kan dela vår elev med autisms sätt att tänka. För att 

undervisa en elev med autism är det grundläggande att som pedagog känna till 

grundproblematiken vid autism och att man har kunskap om individen. Först då kan man se 

hur autismen påverkar utvecklingen hos varje enskild elev. Lärare som inte har erfarenhet av 

autism kan tycka att det är svårt att se framstegen hos eleven samtidigt som de upplever 

svårigheter med att lära ut kunskapen (Powell & Jordan, 1997).  

 

Gemensamt för alla barn med autism är att de behöver en strukturerad inlärningsmiljö. Något 

man dock måste ha i åtanke är att en för strukturerad miljö för dessa barn i längden kan bli 

negativt därför att för mycket struktur kan öka barnets beroende. Man måste därför bygga in 

vägar så att barnet tillslut kan ta kontroll över sitt beroende. Ett barn med autism behöver en 

egen individuell läroplan som fokuserar på vad just det barnet behöver lära sig. Senare kan 

man gå över till att använda den traditionella läroplanen även för eleven med autism. Sedan 

gäller det att titta på hur undervisningen går till. Som det ser ut i den vanliga skolan kan det 

vara olika klassrum under dagen, pedagogen använder olika typer av media i undervisningen 

och det är ofta underförstådda budskap som förmedlas. Detta passar inte elever med autism. 

De behöver konkreta uppgifter att arbeta med, tydliga instruktioner och de behöver även veta 

och förstå syftet med uppgifterna. Det gäller alltså för pedagogen att vara tydlig med 

undervisningens syfte och inlärningssituationen så att eleven känner tillfredsställelse med 

integreringen (Powell & Jordan, 1997).   

 

En elev med autism kan behöva ett eget personligt schema på sin bänk där de under dagen kan 

stryka över de lektioner som har varit. En del kan också ha sina arbetsuppgifter i små korgar 

eller lådor. Eleven ska veta vad, när och hur den ska arbeta med en viss uppgift (Beckman, 

Kärnevik & Schaumann, 1994). Läraren bör rikta elevens uppmärksamhet på det väsentliga i 

en uppgift och även hur eleven ska ta itu med den (Powell & Jordan, 1997). Att undervisa 

elever med autism tar lång tid att lära sig, men det betyder inte att den som har arbetat längst 

är den som undervisar bäst. När man integrerar enskilda elever med autism i den vanliga 
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skolan möter de hela tiden ovana lärare. Då är det inte riktigt någon som lär sig om dessa barn 

(Alin & Liljeroth, 1998).  

2.2.4 Eleven i en integrerad skolgång 

Barn med autism behöver vara medvetna om vad de känner i olika inlärningssituationer. 

Därför bör pedagogen använda tydliga emotionella erfarenheter för att få ett sammanhang i 

inlärningen. För ett barn med autism som går i den vanliga skolan blir det första problemet de 

stöter på att lära sig känna igen de sociala signaler som förekommer. De måste lära sig hur 

läraren och den övriga personalen gör för att förmedla olika budskap, kunskap och regler. 

Barn utan autism har en annan första utmaning och det är att klara av själva skolgången och 

att skapa relationer (Powell & Jordan, 1997).  
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3. Metodbeskrivning 

I kapitel tre beskrivs innehållet i metoden.  

3.1 Val av metod  

Jag har valt metoden kvalitativ intervju i min undersökning. Då finns chansen och 

möjligheten att ställa raka och enkla frågor som resulterar i intressanta och innehållsrika svar 

och åsikter (Trost, 1993). Målet med en kvalitativ undersökning är att komma till insikt 

snarare än att titta på statistik analys (Bell, 1993). Den som gör intervjun ska försöka förstå 

den intervjuades känslor och sätt att tänka. Eftersom jag är intresserad av vad 

intervjupersonerna anser i frågan om att integrera elever med högfungerande autism i den 

vanliga skolan finner jag att en kvalitativ undersökning passar mitt arbete bäst (Trost, 1993).  

 

En orsak till att jag inte valde enkät som metod till min undersökning är att där är det svårare 

att motivera de som ska vara med i undersökningen. Då kan man bara ta kontakt via brev och 

i det brevet förklara och ge all information (Patel & Davidsson, 1991). Bell (1993) menar att 

enkät är en bra metod om man på ett snabbt sätt vill samla in information, men då under 

förutsättningar att personerna som får enkäten kan läsa och att de tolkar frågorna på ungefär 

samma sätt som den som har skrivit dem.  

 

En observation är bra att göra om man vill samla in information som rör beteenden och 

skeenden i sin naturliga miljö, och de kan dessutom vara bra vid laborativa situationer som 

tester eller experiment (Patel & Davidsson, 1991). Jag valde bort den metoden på grund av att 

metoden inte uppfyller mina önskningar till min undersökning.   

 

3.1.1 Frågornas grad av standardisering och strukturering  

Grad av standardisering betyder hur mycket ansvar som ligger hos personen som intervjuar 

gällande utformningen på frågorna och i vilken ordning de kommer. I vilken utsträckning som 

frågorna är fria att tolka efter egna erfarenheter och efter sin egen inställning för 

intervjupersonen kallas strukturering. Om en intervju har en låg standardisering innebär det att 

personen som intervjuar själv formulerar frågorna och bestämmer i vilken ordning de ska 

komma. Om intervjun däremot är helt standardiserad ställer man identiska frågor i samma 

ordning till intervjupersonerna (Patel & Davidsson, 1991). Jag har använt en låg grad av 
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standardisering i mina intervjuer eftersom jag vill komma åt personernas egna tankar och 

åsikter. Om frågorna man ställer har ett bestämt svarsalternativ har de en hög strukturering, 

och har man en ostrukturerad fråga är svarsalternativet öppet. Då bestämmer den man 

intervjuar hur svaret ska bli (Trost, 1993). Mina frågor har inte haft något förutbestämt svar, 

så min strukturering har alltså varit låg.  

3.2 Verktyg 

Jag har valt att spela in mina intervjuer på band och med hjälp av mp3 spelare. Detta för att 

det är väldigt svårt att hinna anteckna vad intervjupersonen säger samtidigt som man lyssnar. 

Fördelen med att göra en inspelning är att man kan spela tillbaka bandet och höra ordagrant 

vad personen har svarat. Det är också bra att kunna lyssna till ordval och tonläge hos 

intervjupersonen (Trost, 1993). Om man vill kunna kontrollera sina anteckningar från 

intervjun och till exempel citera någon del kan är det fördelaktigt med en bandinspelning 

(Bell, 1993). Det negativa med bandinspelningar är att det tar lång tid att lyssna igenom 

banden och skriva ut intervjun (Trost, 1993).  

3.3 Etik 

När man gör en undersökning bör man alltid ställa sig frågan om någon kommer att komma 

till skada på grund av undersökningen (Bell, 1993). En person som ställer upp på att bli 

intervjuad har rätt till sin egen integritet. När man genomför en intervju måste intervjuaren 

informera intervjupersonen att den kan avböja att svara på en fråga och att den kan avbryta 

intervjun när som helst. Det råder också tystnadsplikt när det handlar om en intervju. Allt man 

pratar med intervjupersonen om betraktas som konfidentiellt. Det betyder att ingen ska kunna 

räkna ut vem den intervjuade personen är eller få reda på vem som har sagt vad i intervjun. 

När man gör en kvalitativ undersökning och genomför en intervju kan man oftast inte 

upprätthålla anonymiteten på intervjupersonen eftersom jag som intervjuare träffar personen 

och då vet jag vem det är. Men konfidentialiteten går och ska bevaras. När man redogör 

svaren från intervjun ska man anonymisera personerna man har intervjuat så att ingen ska veta 

vilka de är (Trost, 1993).  

3.3.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär giltighet, alltså om en fråga är giltig för det jag vill undersöka. Det är ett 

mått på om frågan verkligen mäter eller beskriver det jag vill att den ska mäta eller beskriva 

(Bell, 1993). Om en undersökning har en god reliabilitet betyder det att den är gjord på ett 
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tillförlitligt sätt. När man gör en undersökning måste man tänka på båda dessa begrepp, man 

kan inte utesluta det ena. En förutsättning för en fullständig reliabilitet är att man har en 

fullständig validitet (Patel & Davidsson, 1991).  

3.4 Urval 

Jag har valt att intervjua tre pedagoger i grundskolan. De är av olika kön och med varierande 

ålder och arbetserfarenhet. Variation av detta slag kan innebära att synpunkterna och åsikterna 

går isär då jag framförallt tänker på genusperspektivet. Även olika arbetserfarenhet kan visa 

sig ge varierande åsikter. Utöver dessa aspekter har jag inte baserat mitt val av 

intervjupersoner annat än på att alla arbetar inom grundskolan och att alla tre har haft elever 

med autism i sina klasser. Alla tre personer arbetar på samma skola vilket också gjorde mitt 

val lite enklare, tidsaspekten i arbetet ger inte utrymme för långväga besök, därav kom även 

antalet att bli tre (Bell, 1993). I en kvalitativ undersökning vill man i de flesta fall få en så stor 

variation som möjligt, men ändå inte så pass stort att någon är väldigt avvikande (Trost, 

1993). En av intervjupersonerna arbetar på en Montessoriavdelning på en kommunal 

grundskola. Det innebär att där arbetar man efter en annorlunda pedagogik än i den vanliga 

grundskolan, vilket gjorde att mitt val av just den personen kändes motiverat då jag fick en 

inblick hur man kan arbeta med andra pedagogiker.  

3.5 Presentation av intervjupersonerna  

Åldersvariationen på intervjupersonerna ligger mellan 42 och 50 år.  

Astrid arbetar som klasslärare i år 5. Hon har många års erfarenhet av läraryrket då hon har 

arbetat i nästan 30 år inom skolan. Astrid har erfarenheter av att arbeta med elever med autism 

i klassen. Curt är utbildad förskolelärare men arbetar nu i klass. Han arbetar på en 

Montessoriavdelning på en kommunal grundskola. Sammanlagt har Curt arbetat 14 år inom 

skolan. Berit arbetar som klasslärare i år 6. Hon har arbetat i 17 år och har erfarenhet av att 

arbeta med integrerade elever med autism.  

 3.6 Datainsamlingsmetod 

Jag spelade in alla intervjuerna på band vilket jag hade intervjupersonernas tillåtelse till (Bell, 

1993). Sedan skrev jag ut dem. I och med att jag har två frågeställningar i mitt arbete och 

många underfrågor i intervjuerna gav jag frågeställningarna olika färger; rosa och grön. När 

jag sedan lyssnade igenom mina intervjuer markerade jag med respektive färg när ett svar 
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kom på respektive frågeställning. Det som blev sagt under intervjuerna som inte har någon 

betydelse för mina frågeställningar har jag utelämnat. 

3.7 Procedur 

När man ska genomföra en intervju bör personen som ska intervjuas bestämma tid och plats 

för genomförandet. Det är viktigt att kunna genomföra intervjun utan att bli störd (Bell, 1993).  

Intervjun bör inte ta alltför lång tid, två timmar är lite för länge och en timme lite för kort. Det 

kan vara bra om man kan hålla sig någonstans där emellan, alltså ungefär 90 minuter (Trost, 

1993).  

 

För att göra det lättare för läsarna av detta examensarbete har jag gett mina intervjupersoner 

fingerade namn, jag kallar dem Astrid, Berit och Curt.   

 

Jag är bekant med alla tre pedagoger som jag har valt att intervjua. Detta gjorde det lättare för 

mig ta den första kontakten med dem på deras arbetsplats, där även intervjuerna ägde rum. Jag 

redogjorde för mitt syfte med mitt examensarbete vid kontakt tagandet.  Jag skickade även ett 

detaljerat mail till dessa tre personer där jag förklarade mer om proceduren och de etiska 

regler som rör en intervju och där också mina frågor var med. Alla tre svarade positivt på min 

förfråga. Jag lät alla tre bestämma vilken tid vi skulle genomföra de enskilda intervjuerna och 

alla tre blev efter avslutad skoldag. Min beräknade tid för varje intervju är ungefär en timme.  

 

3.8 Plats för intervju 

 
När man ska göra en intervju ska miljön vara så ostörd som möjligt. Personen som intervjuas 

ska känna sig trygg och det ska inte finnas några åhörare. Den intervjuade ska känna att den 

har en del i beslutet av den valda platsen, men man ska inte lägga för mycket ansvar på den 

intervjuade (Trost, 1993). 

 

Jag intervjuade Astrid i hennes klassrum efter avslutad skoldag, den tog drygt en halvtimme 

att genomföra. Curt intervjuade jag i skolans personalrum och den intervjun tog drygt 50 

minuter. Berit blev intervjuad i ett angränsande rum till hennes klassrum och den intervjun tog 

ungefär 40 minuter.  
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4. Resultatredovisning 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra mitt resultat av mina intervjuer. 

4.1 Hur ställer sig pedagoger i frågan om att integrera elever med 

högfungerande autism i den vanliga skolan? 

Berit känner sig tudelad i frågan men ser mestadels fördelar. Hon säger att de upplevelser 

dessa elever får i hennes klass är så viktiga för livet. De får vara med om sociala situationer 

som kanske upplevs som jobbiga och besvärliga, men som de ändå har klarat av och tagit sig 

igenom.  

 

Det som är svårt är att ju äldre barnen blir desto svårare blir det. I fyran och halva femman 

fungerar det jättebra, men sedan i slutet av mellanstadiet börjar det bli mer problematiskt. Hon 

vet inte vad det beror på men funderar på om det kan ha att göra med att glappet mellan dessa 

elever och de andra blir mycket större. Det kan också ha att göra med hormonerna i kroppen 

och att de är på väg att bli tonåringar. Just i den här åldern är det väldigt viktigt hur man ser 

ut, hur man beter sig och vilka vänner man har.  

 

Hon ser att den stora fördelen med integrering är att eleverna ser att människor är olika och 

reagerar olika på det som händer runt dem. När de övriga eleverna har haft en klasskamrat 

med autism har de verkligen lärt sig att alla är olika. Många av barnen med autism är väldigt 

duktiga på någon speciell sak, en av hennes elever hade ett extra stort intresse och en bred 

kunskap om Europas huvudstäder. Då känner hon att för den eleven var det väldigt givande 

att få vara bäst på det, att den eleven fick briljera lite extra. Det hade kanske inte hänt om 

eleven hade gått i en specialklass med endast elever med autism.  

 

Berit säger även att det är tungt som pedagog att jobba med dessa elever, de kräver ofta mer 

peppning, stöd och klarare förklaringar än de andra. Utan extra stöd och handledning blir det 

väldigt tungt. Men samtidigt känner hon att det inte alltid behöver vara en nackdel att som 

pedagog behöva tänka till lite extra och aktivera sig lite mer.  

 

Hon känner att hennes integrerade elever har trivts i klassen, de har inte varit mobbade eller 

retade av de andra eleverna. Sedan har de inte vänner i samma bemärkelse som vi andra har, 
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men det är något som hon tror att hon som pedagog upplever mer jobbigt än eleven själv. De 

har inte samma behov av socialt umgänge som vi har. 

 

Curt har omvärderat sin syn på integrering av elever med autism under årens lopp. Ett tag var 

han för specialklasser så att barnen kunde få lugn och ro att utföra det de skulle, och då även 

mer lugn för de andra eleverna. Men på senare år har han ändrat inställning och anser nu att 

integrering i vanlig klass är positivt. Han arbetar på en Montessoriskola där de medvetet tar 

emot elever med olika diagnoser.  

 

Den enda nackdelen han kan se med att integrera en elev med autism vore om han som 

pedagog inte klarade av att möta eleven på dennes nivå och inte kunna bemästra den samme. 

Då tror han att det skulle bli negativt för eleven. Han kan även se tillfälliga nackdelar såsom 

att eleverna blir osams med andra eller att en vuxen inte passar för eleven vid just det tillfället, 

men mycket av det, anser han, beror på den vuxne. På Curts skola arbetar de med individuell 

coachning med eleverna och en nackdel för pedagogen kan vara att det blir ett tungt arbete, 

för ju fler elever desto mer individuell planering och fler samtal. 

 

Han tror att för vissa elever med autism så skulle en ren specialklass vara positivt, men att det 

är en svår fråga att ta ställning till. Han säger att de flesta elever däremot lär sig mer om 

samhället och livet om man är integrerad och att det finns en uttalad pedagogik och metod för 

eleverna.  

 

Att integrera elever med högfungerande autism i den vanliga skolan är inget som Astrid 

motsätter sig. I princip tycker hon att det är helt ok, men att det i vissa fall kanske inte gagnar 

eleven så som det är tänkt. I och med att det handlar om ett så stort spektrum och att alla 

individer är olika måste man också titta individuellt på alla elever. 

 

Astrid säger att för alla hennes integrerade elever har det fungerat väl, förutom med en där 

hon funderar på om en placering i en specialklass hade varit bättre. Anledningen till det är att 

den elevens beteende var väldigt udda jämfört med de övriga elevernas.  

 

Alla elever har en plats i skolan, oavsett vilka förutsättningar den har. En elev med autism kan 

lära sig mycket av sina klasskamrater, både vad det gäller beteende och socialt samspel. Om 
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en elev går i en specialskola är det inte säkert att den ligger på samma ställe där eleven bor 

och då försvåras den sociala gemenskapen med jämnåriga kamrater utanför skolan.  

 

De övriga eleverna i klassen får lära sig att alla är olika och att alla har olika förutsättningar, 

de får lära sig att respektera alla. Astrid menar att det handlar om vilka värderingar man har. 

Ur pedagogisk synpunkt ser hon vinster i att hon får tänka om och tänka nytt när det gäller 

undervisningen, hon får även reflektera över sin egen roll, vilken betydelse hon har, varför 

hon agerar och reagerar som hon gör. Hon ser det som en utmaning för sig själv. Vissa saker 

som Astrid lärde sig av sin första elev med autism har hon fortfarande kvar i sin undervisning 

och det är saker som hjälper även de elever som inte har något funktionshinder.  

 

De nackdelar hon kan se för eleven är att i och med att de kanske är lite udda kan de kanske 

ha svårt att få kamrater. Många med autism har svårigheter just med socialt samspel.  

 

En del av barnen med autism har en stark rutinbundenhet och det kan vara svårt i en vanlig 

klass där det går runt 25-30 elever att upprätthålla rutiner. Det kan bli mycket runt omkring 

som stör så att det blir förvirrat för eleven. Hon kan se att i början av mellanstadiet, i fyran 

och femman, går det bra för eleven, men att det i sexan blir en förändring. Hon tror att det kan 

bero på att eleverna utvecklas i olika takt och att det märks just i den åldern. En period av 

utvecklingen är när man börjar se sig själv i förhållande till omgivningen, och märker man då 

att man är annorlunda blir det ofta jobbigt.  

 

Astrid ser egentligen inga nackdelar för den övriga klassen och henne själv som pedagog. Hon 

kan se svårigheter i att räcka till för alla elever. Det kan vara svårt att förstå och möta alla 

behov. För att ge dessa elever rätt stöd och rätt hjälp menar Astrid att det är jätteviktigt med 

kompetent handledning från någon med special kompetens. Mest viktigt är det om man aldrig 

tidigare har haft en elev med dessa problem. Hon har själv arbetat så pass länge i skolan att 

hon under årens lopp har stött på de här eleverna och hon säger att hon har lärt sig mycket 

under åren som gått, men att hon ändå vill få mer kunskap. Den teoretiska grunden är relativt 

bra men det hon upplever som svårt och där hon kan känna sig otillräcklig är att förstå hur de 

tänker. Men i grunden menar hon att det handlar mycket om vad man har för bemötande, vad 

man har för sätt att se och känna med människor, och att sådant kan man nog inte lära sig på 

någon kurs. Det handlar om ens egen värdegrund.  
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4.2 Hur löser man på bästa sätt skolsituationen för en elev med 

diagnosen autism? 

Berit säger att det är ett väldigt öppet arbetsklimat hos henne. Där är man som man är och alla 

är bra på något. Föräldrarna till hennes elever har inte velat att de övriga eleverna visste om 

deras barns diagnos. Det gjorde att hon kände sig låst och inte så fri att hon kände att hon 

kunde informera klassen. Hon skulle vilja ha mer handledning för att få tips och råd på hur 

hon kan prata med föräldrarna.  

 

När Berit skulle skola in sina elever till årskurs sju hade de ett extra informationsmöte med 

eleven och de nya lärarna. Eleven fick en egen visning av skolan så att den kände igen 

lokalerna. De ville inte att eleven skulle börja en ny skola med att känna sig vilsen och 

bortkommen. De tänkte även på vilka elever de placerade i dennes klass.  

 

Om man tittar på klassrumssituationerna och undervisningssituationerna blev det ganska tungt 

för de övriga eleverna att arbeta i grupp med eleverna med autism. Det kommer inte så 

mycket initiativ från deras håll men det menar Berit är en träning för de övriga eleverna att 

ska det bli någonting gjort får man ta ansvar för det själv. Hon tycker att det är en bra träning 

inför vuxenlivet, men det är mest hon som ser det ur sitt vuxenperspektiv och inte de elva- 

åriga eleverna.  

 

Berit har arbetat med sina elever på samma sätt som med de övriga eleverna. De har varit med 

på alla aktiviteter; julspel, lucia och liknande. De har även varit med på danslektioner och det 

har fungerat relativt bra. Hon säger att det kanske inte är aktiviteter man tänker på när man 

har en elev med autism, men de var ändå delaktiga i det vanliga skolarbetet. Hon har inte 

använt några särskilda hjälpmedel och läromedel för de här eleverna, bara böcker för högre 

årskurser i till exempel matematik när det behövdes.  

 

Berit tar bort jantelagen när hon säger att hon är bra på att få barn att lysa och känna sig bra, 

hon fick de att skratta och leva ut. Det hon inte har i kunskap och kompetens om dessa elevers 

diagnos tar hon igen i hennes ambitiösa läggning på att alltid finnas där.  

 

Curt arbetar på en Montessoriskola där de arbetar med eleverna på ett sätt som gör att han 

kommer närmare individen, närmare eleven. När de får en ny elev till sig börjar de med att ha 
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ett samtal tillsammans med eleven och dens familj. Utefter det samtalet, som är ett 

återkommande samtal eftersom man har det en gång i veckan, får Curt reda på vad eleven 

tycker och känner inför vissa situationer. Där tar de reda på hur eleven är som person, inte vad 

den kan och inte kan.  

 

Montessoriarbetssättet innebär att eleverna sällan sitter vid sina platser och har en styrd 

undervisning. Eleverna jobbar med olika ämnen under samma lektion och man gör det oftast i 

små grupper. Curt menar att om man sitter i en grupp med fyra elever istället för med hela 

klassen på 24 elever så känner dessa elever och även de andra att det inte är så farligt att säga 

fel. Detta arbetssätt skapar mer trygghet och man når eleverna med problem mycket lättare. 

De uppmärksammar elevens specialintresse och låter de verkligen fördjupa sig inom det. Det 

är ok att ha sjuans matematik bok i sexan och att skriva långa uppsatser på engelska.  

Curt säger: 

 

”Vad är viktigt att ha med sig efter skolan, faktakunskaper eller ett genuint intresse där man lär sig 

väldigt mycket runt omkring?” (071211) 

Curt tycker att det är bra om man kan vara öppen med elevens diagnos, då kan man lättare 

träna på sociala färdigheter som till exempel kan vara att sitta still i samlingen i två veckor. 

De sociala målen är lika viktiga som de teoretiska för dessa elever.  

Han anser att det dynamiska klassrummet är betydelsefullt. Eleverna måste se hur lärarna 

interagerar med varandra och även med de andra eleverna. De diskuterar alltid med eleven hur 

och var i klassrummet den vill sitta, om den vill sitta ensam, i ett hörn eller mitt i 

klassrummet. En elev med autism sitter mitt i klassrummet med barn och lärare rörandes runt 

sig och det fungerar väldigt bra. Curt funderar på om det kanske inte är saker på väggarna och 

rörelse som stör barnen utan någonting annat. Men han tillägger att allt är individuellt och att 

det handlar mycket om personlig coachning och att det blir lättare ju mer barnen kan prata för 

sig själva och förklara saker och ting.  

Det största hjälpmedlet när det handlar om barn med autism, förutom en god kunskap om 

diagnosen, säger Curt är den handledning han och en kollega får. De träffar en specialpedagog 

två gånger i månaden då de diskuterar hur de ska hjälpa vissa elever. Där får de lära sig hur de 

ska kunna möta eleverna och jobba med dem. De får även råd i föräldrakontakten, hur de ska 

bemöta dem och ställa rätt frågor.  
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Astrid säger att något av det viktigaste är hur man bemöter eleven och vilken förhållningssätt 

man har. Det är grunden. För om man har ett dåligt förhållningssätt så spelar det ingen roll hur 

man jobbar.  

Det är alltid olika från individ till individ men det är alltid viktigt med en klar struktur, att det 

är ordning och reda med rutiner. Men det är också viktigt att lära dessa elever att rutiner och 

planeringar kan ändras. Man måste hjälpa dem så att rutinerna inte blir ett tvång för dem.  

Förförståelse är också angeläget för dessa elever. De behöver veta vad som kommer att hända 

och när det kommer att hända. Det är särskilt viktigt om det är något annorlunda från den 

vanliga rutinen. Förförståelsen kan man hjälpa de med på olika sätt; man kan ha veckoblad, 

dagsschema på tavlan och ibland kan dessa elever ha ett eget schema på bänken.  Med vissa 

av de här eleverna har Astrid arbetat med sociala berättelser. Det är för att de ska förstå vad de 

ska göra i vissa situationer och varför andra reagerar som de gör.  

Det är viktigt att dessa elever får tydliga delmål för att få struktur i arbetet. Det kan se ut på 

olika sätt, en del får flera mål under en hel dag och andra får delmål under lektionerna. Många 

av de här eleverna har svårt att se helheten i en uppgift och då är det bra om man kan dela upp 

det i mindre mer konkreta delar. Ibland kan man behöva skriva ner informationen samtidigt 

som man säger den.  

Regler är en sak som kan vara svårt för dessa barn, så därför är det bra att de vet vilka regler 

som gäller i vilka sammanhang. Många gånger finns det oskrivna regler som alla vet och som 

man ser genom att titta på andra. Men de här barnen har ofta svårt för att läsa av andra och då 

behöver de får reglerna uttalade för sig.  

Somliga av de här eleverna har ett specialintresse som de också är väldigt kunniga i. Då får 

man lyfta fram det och låta de glänsa på det området. En av Astrids elever hade väldigt svårt 

för att titta människor i ögonen när han pratade. När eleverna skulle redovisa inför klassen 

kom hon på att han kunde stå med ryggen vänd åt publiken och det gick jätte bra. Det var bara 

en sådan sak hon kom på, med hjälp av sin erfarenhet.  

Datorn är ett stort hjälpmedel som dessa elever kan ha användning för. Det blir lättare för dem 

att fokusera och de kan få göra sin grej. En del barn har behov av att göra vissa saker med 

händerna och då har de fått massagebollar och liknande att hålla på med.  
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5. Diskussion  

I kapitel fem kommer jag att diskutera metod, litteratur och resultatgenomgången.  

5.1 Metoddiskussion 

Den undersökning som jag har gjort är relativt liten och ger inte en bild av vad alla 

verksamma pedagoger anser om att integrera elever med högfungerande autism i den vanliga 

skolan. Det var inte heller tanken, utan jag ville ta reda på vad ett fåtal pedagoger anser. Jag 

ville få reda lite på hur deras inställning ser ut. Jag ville också titta på hur man arbetar med 

dessa barn i praktiken för att få en liten inblick inför mitt kommande yrke. 

 

Jag valde intervju som metod för min undersökning och det har passat mig bra. Då fick jag 

möjlighet att möta pedagoger som arbetar med integrerade elever med autism. Det har också 

gett mig möjligheten att se balansen mellan det jag har läst i litteraturen och vad de 

verksamma pedagogerna tycker. 

 

En intervju ger även tillfälle att komma åt en människas känslor och tankar runt en fråga. Jag 

tycker att jag har fått en relativt bred bild av vad de anser och hur de arbetar med dessa elever.  

 

Det finns svårigheter med att göra en intervju. I och med att jag är en oerfaren intervjuare har 

jag antagligen gjort flera misstag. Jag kanske har ställt ledande frågor och inte så bra 

följdfrågor som en erfaren intervjuare skulle ha gjort. På grund av att jag är bekant med alla 

tre personer som jag intervjuade hade jag kanske en färdig bild av vad jag trodde att de skulle 

svara och då var jag nog inte så lyhörd som jag skulle ha varit annars.  

 

Sammantaget känner jag att jag har uppnått syftet med min undersökning och att jag har fått 

svar på mina frågeställningar. 

 

5.2 Litteratur- och resultatdiskussion  

Nedan diskuterar jag min litteraturgenomgång och mitt resultat. 

 

I inledningen av min litteraturgenomgång har jag beskrivit begreppet autism och närmare 

förklarat, allt för att ge läsaren en bakgrund till problematiken som dessa barn har. Som man 
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kan se har tillståndet funnits hos människor under en väldigt lång tid. Mitt syfte har varit att 

mer titta på integreringen av och arbetssättet med dessa elever och inte så mycket just på 

autism som diagnos.  

5.2.1 Hur ställer sig pedagoger i frågan om att integrera elever med 

högfungerande autism i den vanliga skolan? 

Alla tre pedagoger som jag har intervjuat ställer sig mestadels positiva till integrering. De ser 

alla fördelar för den integrerade eleven såsom att den får lära sig hur man beter sig i 

situationer genom att titta på sina kamrater och härma deras beteende. Många av barnen med 

autism har svårt just för det sociala samspelet och drar då nytta av att gå tillsammans med 

elever som inte har samma problematik som de själva. Berit och Astrid säger också att de 

övriga eleverna i klassen får lära sig något positivt. De får lära sig att alla är olika och att 

respektera en person för vad den är. Precis som Astrid och Berit har sagt så skriver Wing 

(1988) att personer med autism har problem med kommunikation, social interaktion och 

föreställningsförmåga. Hon menar också att barn med något sorts handikapp mår bra av att gå 

i den vanliga skolan eftersom det ofta sägs att barn behöver normala förebilder framförallt när 

det handlar om att utveckla sina sociala färdigheter.  

 

Nackdelar eller svårigheter som både Astrid och Berit ser är att det är svårt att räcka till för 

dessa elever. Berit säger att de här eleverna ofta kräver mer stöd och hjälp och att det är svårt 

att ge det utan rätt handledning till pedagogen. Astrid håller med och säger även att det är 

svårt att förstå och möta dessa elever på rätt sätt. Hon nämner även hon att det är otroligt 

viktigt med en god handledning från någon med specialkompetens. Peeters (1994) skriver att 

en person med autism är avvikande i mångt och mycket och att det då krävs en avvikande 

pedagogik av välutbildad personal. Alin & Liljeroth (1998) menar också att det är tungt och 

krävande arbete från pedagogernas håll. 

 

Curt ser inte mer nackdelar än att han som pedagog inte skulle klara av att möta eleven på 

dennes nivå.  

 

Astrid påpekar att personer med autism ofta har en väldigt stark rutinbundenhet och att det 

kan vara svårt i en vanlig klass att tillgodose det. Peeters (1994) skriver att i traditionellt 

integrerade miljöer är det ofta en ostrukturerad omgivning och en dåligt anpassad social miljö.  
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Jag känner att även om alla tre pedagoger såg några nackdelar och svårigheter med 

integrering så är de överlag mest positivt inställda till att arbeta integrerat. Självklart måste 

man titta på varje elev individuellt innan man placerar den antingen i vanlig klass eller i en 

special klass. Efter vad jag har läst och hört är min uppfattning att de allra flesta eleverna mår 

bra av att gå i en vanlig klass, förutsett att elevens beteende inte är alltför udda och avvikande.  

5.2.2 Hur löser man på bästa sätt skolsituationen för en elev med 

diagnosen autism? 

Astrid och Berit menar att förhållningssättet gentemot eleven är det viktigaste. De har båda ett 

öppet arbetsklimat där eleverna vet att de duger hur de än är. Så resonerar även Curt. Genom 

hans samtal med eleven kommer han som pedagog närmare eleven och den känner att den 

duger trots sina problem och svårigheter. 

 

Ingen av de tre pedagogerna har något särskilt arbetssätt med de integrerade eleverna. Det 

som de använder för dem används i den övriga klassen också. Astrid har till exempel 

veckoblad och dagsschema på tavlan för alla elever. Mycket av det som är bra för elever med 

autism är också bra för de andra eleverna. 

 

Astrids, Berits och Curts alla integrerade elever har varit med på de vanliga skolaktiviteterna 

och det har i de allra flesta fall fungerat bra.  

 

Curt funderar på om det verkligen är den ostrukturerade miljön runt barnen som stör. Han har 

en elev som sitter mitt i klassrummet med rörelse runt sig hela tiden och det fungerar bra.  

 

Astrid säger att det är viktigt att ge eleven en struktur i skolarbetet, men samtidigt måste man 

som pedagog lära eleverna att planeringar kan ändras. Deras strukturbehov får inte ta 

överhanden då det kan bli ett tvång för personen. Precis så skriver också Powell & Jordan 

(1997). Eleven behöver en strukturerad inlärningsmiljö, men den får inte bli för strukturerad.  

 

Beckman, Kärnevik & Schaumann (1994) skriver om det personliga schemat som en hjälp för 

vissa elever. De menar att eleven kan ha ett eget dagsschema på bänken och allteftersom 

stryka över det de har gjort. De pekar också på betydelsen av att eleven vet vad, när och hur 

den ska göra en uppgift. Just detta pratade Astrid om. Hon delar upp elevens mål till delmål 

som ska klaras av under lektionen. Hon arbetar även med sociala berättelser med vissa av de 
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här eleverna. Där är tanken att de ska få en förståelse för hur den ska bete sig i vissa 

situationer och även varför människor i dess omgivning reagerar på det sätt de gör.  

 

Curt arbetar på ett sätt som gör att han kommer nära individen. Han lär känna eleven som 

person och inte som elev i första hand. Han arbetar ofta i smågrupper med elever inom samma 

ämne. Det underlättar för alla elever eftersom det känns tryggare att sitta i en grupp med fyra 

elever istället för 24.  

 

Nästan alla de böcker jag har använt i litteraturgenomgången är runt 10-15 år gamla. Detta 

kan kanske leda till att vissa av uppgifterna inte riktigt stämmer överens med dagens 

verklighet. En del information kan man både som författare av uppsatsen och som läsare av 

densamme ställa sig lite frågande till. Till exempel när Alin och Liljeroth (1998) skriver att 

barn med autism ofta inte har behov av sociala sammanhang. I och med att allt är individuellt 

så gäller det att hela tiden ha det i åtanke när man arbetar med dessa barn. En sak som är bra 

för ett barn behöver inte vara bra för ett annat. Och samtidigt kan ett barn vara väldigt social 

och tycka om att umgås med andra människor, medan en annan inte alls uppskattar och har ett 

behov av det.  

5.3 Slutsats 

Jag upplever att alla tre pedagoger på något sätt arbetar individanpassat. De ser varje elev och 

dennes behov. De är väldigt fokuserade på förhållningssättet gentemot eleverna och det 

upplever jag som positivt. Värdegrunden en människa har avspeglar hur man bemöter andra 

människor. Jag känner inte att litteraturen tar upp så mycket om just detta. Den tar mer upp de 

konkreta sakerna man ska ha i åtanke när man integrerar en elev. Peeters (1994) menar att 

utvecklingen av kommunikationsfärdigheter och den sociala utvecklingen är två viktiga 

områden för personer med autism. Det tycker jag också är viktigt, men jag ser, efter att ha 

gjort mina intervjuer med dessa tre pedagoger att genom det arbetssätt de har så får eleverna 

den träningen också.  

 

Lpo 94 säger att skolans undervisning ska anpassa efter varje elevs förutsättningar och behov. 

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

till målen.  
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Intervjun jag gjorde med Curt fick mig att få upp ögonen för Montessoripedagogiken. 

Arbetssättet de har tilltalar mig, då de arbetar så nära individen. Just för eleverna med autism 

tror jag att det är ett väldigt lyckat recept. Samtidigt vet jag efter att ha läst litteraturen att det 

inte finns något allmänt, övergripande arbetssätt som passar alla. Allt är individuellt och man 

måste titta på alla elever enskilt. Men det känns som att Curt och hans kollegor har lite mer av 

de rätta verktygen för att nå fram till dessa elever. När allt kommer omkring tycker jag att det 

handlar om att få eleverna att känna sig bra och att de duger. Självklart ska de också få med 

sig kunskaper som förenklar deras tillvaro, men har man ett öppet och inbjudande klimat i 

klassrummet tror jag att det kommer relativt enkelt.  

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Min undersökning är förhållandevis liten på grund av tidsaspekten på arbetet. Det man skulle 

kunna göra i en utvidgning av min undersökning är att intervjua en större mängd pedagoger 

från olika stadier i skolan och titta på hur man arbetar i de olika skolåren. Är det någon 

skillnad på de tidiga skolåren jämfört med de senare? Man skulle även kunna intervjua 

pedagoger i specialklasser som endast arbetar med elever med autism och höra deras åsikter 

om integrering.  
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Bilaga  

Intervjufrågor: 

 
Ålder? 
 
Kön? 
 
Hur länge har du arbetat i skolan? 
  
 

Hur tänker du i frågan om att integrera elever med autism i den vanliga skolan? 

 

Vilka fördelar för eleven ser du? 

Vilka fördelar för klassen ser du? 

Vilka fördelar för dig som pedagog ser du? 

 

Vilka nackdelar för eleven ser du? 

Vilka nackdelar för klassen ser du? 

Vilka nackdelar för dig som pedagog ser du? 

 

Anser du dig vara kompetent att undervisa elever med autism? 

Hur har du arbetat med eleven?  

Har du använt dig av särskilda hjälpmedel? 

Känner du att du behöver stöd och handledning? I så fall, i vilken utsträckning? 

 

Hur upplever du att eleven upplever sin skoldag? 

 

 

 
 


