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 Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers syn på inkludering och arbetet 

med elever med AST i grundskolans tidigare år. Bakom pedagogernas val 

skymtade underliggande uppfattningar och attityder, vilka återspeglades i 

deras syn kring det rörda forskningsområdet. Detta framkom bland annat vid 

de kvalitativa intervjuerna där vi även kunde se vissa likheter och skillnader 

kring inkludering och synen på arbetsmetoder, mellan de intervjuade 

pedagogerna.  

 

Nyckelord: AST, attityd, inkludering, metodval, sociala färdigheter, strategier. 
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Tack!  

 

Vi vill med dessa rader tacka de personer som har bidragit till att göra denna 

studie möjlig. Först vill vi tacka vår handledare Catarina Arvidsson, som med 

sitt samarbete funnits med och stöttat oss under hela processen med studien.  

Vidare vill vi tacka för alla er som medverkat i vår studie för att ni varit så 

vänliga och ställt upp med er dyrbara tid. Vi vill även tacka er som tog er tiden 

att korrekturläsa vår studie innan det slutligen lämnades in. Tillsammans med 

ert stöd och hjälp har vi slutligen lyckats genomföra denna studie. Än en gång 

tack!  
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 Inledning  
Ute i skolverksamheten börjar det bli vanligare med inkludering, vilket 

innebär att elever med AST (Autismspektrumtillstånd) förväntas gå i 

normalstora klasser istället för att gå i mindre undervisningsgrupper. 

Inkludering kommer från engelskans inclusion och innebär att elever i behov 

av särskilt stöd ska vara delaktiga i skolans vanliga miljöer. Inkluderingen ger 

upphov till en del frågor kring hur pedagogers kunskap och erfarenhet är 

tillräckliga för att tillmötesgå elevernas behov när de inkluderas i 

klassrumsmiljö. Humphrey (2008) visar i sin studie att det kan vara svårt för 

elever med AST att ingå i en inkluderad klassrumsmiljö. Vidare beskriver 

Humphrey att dessa elever ofta har begränsade sociala färdigheter, som 

försvårar inkluderingsprocessen. Detta innebär att elever inte enbart behöver 

undervisning i skolans ämnen, utan även tränas i de sociala färdigheter som 

vårt samhälle vilar på. I detta avseende menar Humphrey att det är viktigt att 

pedagogerna bidrar med kunskap och förståelse för AST bland 

klasskamraterna. Han menar också att det är viktigt att pedagogen jobbar med 

att utveckla de sociala färdigheter som är begränsade hos elever med AST.  

 

Vid de tillfällen vi varit ute på VFU (verksamhetsförlagd utbildning), samt vid 

arbete i olika skolverksamheter, har vi noterat en viss osäkerhet bland 

pedagoger vad gäller metodval och strategier kring undervisningsarbetet vid 

inkludering. Detta kan dels bottna i en osäkerhet inför vad just själva 

begreppet ”inkludering” betyder, men även vilken syn man har på det som 

pedagog, menar Nilholm (2006). Vidare menar Hastings och Oakford (2003) att 

pedagogernas attityder och uppfattningar spelar en avgörande roll i hur 

inkludering av elever med AST kan komma att se ut. Negativa uppfattningar 

och attityder kan, enligt författarna, bottna i osäkerhet kring elever med AST 

eller hur inkluderingen i sig kan komma att se ut. Detta kan resultera i en 

motvilja till inkludering bland pedagoger.  

 

Med bakgrund i detta anser vi det intressant att studera hur pedagoger 

uppfattar den inkluderade verksamheten och vilka olika metodval och 

strategier de använder.  
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 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers syn på inkludering och arbetet 

med elever med AST i grundskolans tidigare år. Vi har därför valt att arbeta 

utifrån följande frågeställning: 

 

 Vilken syn har pedagogerna kring inkludering och vilka metoder och 

strategier förekommer, i arbetet med elever med AST?  
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 Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi inledningsvis att presentera AST och inkludering 

som är centrala i studien. Vilket följs av Skolverkets (2009) granskning 

gällande synen på inkludering av elever med AST, detta då vi anser att den 

varit till stöd för att utforma vår studie. Därefter presenteras tidigare forskning 

inom ämnet, där ökningen av elever med AST belyses och hur attityder och 

uppfattningar hos pedagoger kring inkluderingsfrågan kan ta sig olika uttryck. 

Även inkluderingens baksida presenteras i den tidigare forskningen.  

AST (Autismspektrumtillstånd)  

Den nya diagnosmanualen heter DSM5 och i den har det gjorts några 

förändringar. Den främsta förändringen är att man ersätter fyra av de fem 

diagnoserna (autistiskt syndrom, asperger syndrom, desintegrativ störning och 

genomgripande störning i utvecklingen), med en övergripande diagnos; 

autismspektrumtillstånd. (APA – American Psychiatric Association, 2012). 

 

Falkmer (2009) skriver om en del av de svårigheter som personer med AST har 

och som påverkar dem i deras vardag. Personer med AST har bland annat 

svårt att förstå att andra tänker och känner, syftet med att kommunicera, de 

fokuserar oftare på detaljer än att se helheten, de har svårt för att generalisera; 

samt att de kan vara känsliga mot olika slags intryck. Denna känslighet mot 

intryck kan exempelvis vara mot ljud, dofter, smak och konsistens på mat. 

Falkmer skriver vidare att personer med AST många gånger har dålig motorik 

och det gäller främst finmotoriken, vilket får konsekvenser när de ska skriva. 

Inkludering  

Begreppet och arbetssättet inkludering har uppkommit som ett resultat av den 

förändrade synen på elever i behov av särskilt stöd. Man ville att bemötandet 

till dessa elever skulle förändras. När man talar om inkludering i förhållande 

till integrering så kan man se på inkludering som att helheten, skolan, ska 

anpassa sig till delar, eleverna, att dessa är olika och därför behöver olika 

anpassning (Nilholm, 2006).   

 

Falkmer (2009) menar att en viktig del i inkluderingsarbetet är personalens 

attityder och acceptans kring människors olikheter. Falkmer skriver vidare att 

inkludering i skolan inte enbart handlar om att bli delaktig i en verksamhet, 

utan även att eleverna ska ha möjlighet att nå de mål som finns i våra 

styrdokument. Falkmer skriver även att forskning tyder på att en fysisk 
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integrering inte per automatik leder till att man är en del av gruppen. 

Författaren menar med detta att bara för att eleverna är inkluderade i en grupp 

rent fysiskt så betyder inte det att eleverna är socialt inkluderade, alltså att de 

är en del av gruppen rent socialt. Personer med AST har svårigheter med den 

sociala interaktionen så för dessa elever så blir inte en fysisk inkludering 

detsamma som en social inkludering. 

Skolverkets granskning av synen på inkludering 

I Skolverkets rapport från 2009, “Skolan och Asperger syndrom - erfarenheter 

från skolpersonal och forskare” har man tittat närmare på skolsituationen för 

elever med Asperger syndrom. Varför man valt just den här elevgruppen är att 

man i tidigare undersökningar sett att det finns stora brister i måluppfyllelsen i 

kärnämnena svenska, matematik och engelska, i år 9. Hur skolor organiserar 

och genomför undervisning för elever med AST varierar mellan skolor i olika 

kommuner. Organiseringen av undervisning för elever med AST brukar 

härledas till inkludering och segregering, Skolverket (2009) har här istället valt 

att skilja på begreppen inkludering och integrering. När det gäller skolor med 

inkluderad verksamhet, har man försökt skapa lösningar utifrån den enskilde 

elevens behov av avskildhet och på så vis har en tillfällig rumslig segregation 

skett, men en social inkludering har till viss mån bibehållits. 

Tidigare forskning 

Nedan följer tidigare forskning kring forskningsområdet, som studien kommit 

att baserats på. Inledningsvis presenteras en studie kring en ökning av elever 

med AST och psykisk ohälsa. Därefter presenteras forskning kring betydelsen 

av pedagogers attityder till inkludering, samt hur skolverksamheten gick från 

integrering till inkludering. Avslutningsvis presenteras forskning kring 

baksidorna av inkludering av elever med AST. 

Ökning av elever med diagnos inom AST och psykisk ohälsa 

Enligt Fombonne (2009) har det skett en ökning av barn som diagnostiseras 

med AST. Man har även gjort ändringar gällande de kriterier som används vid 

diagnostisering. Kring 1976 hade cirka 4 av 10 000 barn diagnostiserats med 

AST, till att i dagsläget ha ökat till cirka 6-7 av 1000 barn. Ökningen tros enligt 

författaren ligga i ett utvidgat omfång av begrepp, ändrade kriterier i 

diagnostiken, växande medvetenhet bland samhällsmedborgarna, samt i de 

tjänster som utvecklats för familjer där barn med AST lever.  

 

Med tanke på den ökande förekomsten av elever med AST menar författarna 

Goodman och Williams (2007) att pedagoger ute i allmänna skolor bör 

förbereda sig på att inkluderad verksamhet kommer bli vanligare. Författarna 
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betonar vikten av att pedagogerna i sitt yrke förbereds, till exempel genom 

kompetensutveckling vad gäller metodval och pedagogiska strategier, så 

eleverna ges de bästa förutsättningarna inom den inkluderade verksamheten. 

Förberedelse inför inkludering av elever med AST är också viktigt, när 

pedagogen följer upp de olika metodvalen och interaktionsstrategierna för att 

se hur de fungerar och att de bibehålls i den inkluderade klassrumsmiljön.  

 

Humphrey (2008) skriver i sin studie att elever med AST ofta upplevs som 

svårare att inkludera i klassrumsmiljö. Dessutom visar studien att dessa elever 

ofta tenderar att bli utsatta för mobbning och socialisolering. Med detta i 

åtanke menar Humphrey att det kan vara en orsak till att elever i denna 

elevgrupp riskerar att utveckla psykisk ohälsa. För att försöka förhindra att 

eleverna utvecklar psykisk ohälsa så är det viktigt att de har kamrater som 

finns där och stöttar dem. När det gäller elever med AST kan de sociala 

färdigheterna vara begränsade och ställa till med svårigheter i upprättandet av 

sociala nätverk.  

 

Här ges det i studien ett exempel på hur sociala nätverk kan byggas, detta 

genom att ge klasskamraterna en fördjupad förståelse om vad AST är.  

Med en fördjupad förståelse och kunskap kring funktionshindret menar 

Humphrey (2008) att klasskamraterna lättare vet hur de ska stötta elever med 

AST, istället för att ignorera eller håna dem. För att kamratskap ska uppstå 

krävs även att pedagogerna är insatta i hur de kan hjälpa elever med AST att 

utveckla sina sociala färdigheter. Humphrey vill med sin studie påvisa att 

inkludering bör ses som en process istället för ett tillstånd. 

Attityder och uppfattningar kring inkludering 

Bland attityderna och uppfattningarna kan man urskilja en viss osäkerhet 

bland pedagogerna som bottnar i hur inkluderingen i praktiken kan komma 

att gå till och vilka metodval eller strategier som bör användas i 

klassrumsmiljön för att tillmötesgå samtliga elevers behov. Enligt Hastings och 

Oakford (2003) spelar pedagogernas uppfattning och attityd kring inkludering 

en avgörande roll.  Som tidigare nämnts i inledningen, så menar författarna att 

dessa komponenter hos pedagogerna har en avgörande betydelse när det 

gäller deras acceptans och vilja att ta itu med de utmaningar som inkludering 

av elever med AST kan innebära. Detta då pedagoger som inte har tidigare 

kunskap eller erfarenhet kring funktionshindret, kan uppleva en viss osäkerhet 

kring inkluderingsfrågan.  
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Förutom att motverka negativa attityder och uppfattningar är utbildning bland 

pedagoger även viktigt i ett mer långsiktigt perspektiv (se t.ex. Probst & 

Leppert 2008). Probst och Leppert (2008) menar att inkludering av elever med 

AST, i många fall orsakar en form av stress hos pedagoger. Detta bottnar, 

enligt författarna, i att pedagogerna inte har tillräcklig utbildning kring eller 

erfarenhet av att jobba med dessa elever i tillräcklig utsträckning. Författarna 

menar vidare att kunskap om egenskaper hos elever med AST, samt 

vetenskapligt provade metodval i högre utsträckning borde integreras i 

lärarutbildningarnas kursplan. Detta för att i framtiden motverka stressnivån 

hos pedagoger men framförallt för att eleverna skall ges de bästa 

förutsättningarna i klassrummet och i den egna utvecklingen. 

 

Campbell och Segall (2012) har i sin studie fokus på skillnader av attityder och 

uppfattningar bland specialutbildade pedagoger och icke specialutbildade 

pedagoger, som arbetar med elever med AST. Författarna skriver bland annat 

att pedagoger som inte specialiserat sig inom AST, oftare uppvisar negativa 

uppfattningar och attityder. Vidare menar Campbell och Segall (2012) att en av 

orsakerna till detta kan bero på att specialutbildade pedagoger ägnar mycket 

fokus på kunskap kring elever med AST i sin undervisning. Författarna 

tillägger dock att attityden gentemot inkludering av elever med AST överlag 

var positiv bland de olika lärargrupperna. 

Från integrering till inkludering 

Emanuelsson (2004) belyser skillnaden mellan integrering och inkludering. 

Han beskriver att integreringen har kommit att få en annan innebörd. 

Ursprungligen stod integrering för en ”sammanhållen gemenskap”, vars tanke 

var att unika individer skulle ges utrymme att vara den de är, och detta med 

sina egna förutsättningar och utifrån dem bli accepterade utan att några former 

av kränkning skulle få förekomma. Innebörden för begreppet integrering kom 

att ändras under 1960-talet i samband med den ”gemensamma skolan för alla”. 

Integrering kom under denna era att ses som en beteckning för hur de avskilda 

elever med funktionsnedsättningar som tidigare gått i specialklasser skulle 

komma att flyttas till ”vanlig grupper” där det skulle sättas in extra resurser 

för att tillgodose elevernas särskilda behov. Den nya formen av beteckning 

innebar att integrering kom att ses som något av en metod för individen istället 

för gruppen.  

 

Enligt Emanuelsson (2004) kom den nya innebörden av begreppet integrering 

leda till att i misslyckade integreringssituationer fokuserade man allt mer på 

”fel” hos individen, vilket i sin tur mynnar ut i en form av segregering och 
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skuld på den enskilde individen. Emanuelsson beskriver också begreppet 

segregering som något negativt laddat och som ett hot mot ett jämlikt 

samhälle. Han menar att segregering snarare pekar ut de individer som är 

annorlunda istället för att se dem som en del av gemenskapen. Den nya 

beteckningen av begreppet integrering har lett till att vi allt mer har gått mot 

att tala om en inkluderad skolverksamhet. Emanuelsson beskriver att den 

inkluderande undervisningen behöver vara väl planerad och genomföras ”på 

ett sådant sätt att den kan möta alla elevers olika behov inom ramen för den 

sammanhållna gemenskapen”(s. 112). Författaren menar att inkludering kan ses 

som ett svar på ”en skola för alla”, men att det mer bör ses som ett mål vilket 

skolverksamheterna strävar mot, eftersom det i praktiken är svårt att uppnå. 

Inkluderingens baksida  

Inkludering innebär inte per automatik att elever med AST kommer att vara 

eller känna sig som en del av den inkluderade verksamheten. Det krävs 

engagemang och kunskap för att inkluderingen ska ge önskat resultat.  

Enligt författarna (Chamberlain, Kasari, Locke & Rotheram-Fuller, 2010) så kan 

inkludering av elever med AST ses som ett försök i att utveckla elevernas 

sociala färdigheter. Studien visar att gemensamma aktiviteter och 

färdighetsutveckling är nödvändiga komponenter i den inkluderade 

klassrumsmiljön, för att elever med AST ska kunna bli fullt involverade i det 

sociala samspelet tillsammans med sina klasskamrater. För elever med detta 

funktionshinder är det en stor utmaning att bygga ömsesidiga relationer och 

utveckla sociala färdigheter inom det inkluderade klassrummet. Författarna 

menar att bland de elever med AST som ingick i en inkluderad verksamhet så 

var det ungefär hälften av dessa elever som medverkade i sociala interaktioner 

med klasskamraterna. I de lägre åldrarna kunde man urskilja att eleverna med 

AST medverkade i sociala nätverk och aktiviteter i en högre utsträckning, 

medan det i de högre åldrarna visade sig att medverkan bland eleverna med 

AST var lägre. 
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 Metod 
Metodkapitlet introduceras med en inblick i de kvalitativa intervjuerna och 

fenomenografi presenteras närmare. Därefter skildras förarbetet vad gäller de 

forskningsetiska principerna, vårt urval av skolor och intervjupersoner. 

Slutligen beskrivs hur vi gått tillväga med intervjuerna och för att analysera 

den insamlade empirin. 

Kvalitativ intervju 

I den kvalitativa intervjun kan vi enligt Bryman (2011) finna att intresset ligger 

i intervjupersonens uppfattningar, erfarenheter och föreställningar; där 

intervjun med fördel kan ta olika riktningar då det ger en mer nyanserad bild 

av vad intervjupersonen anser är viktigt och relevant. Intervjufrågorna i den 

kvalitativa intervjun kan förklaras som mer öppna i sin struktur, då den är 

föränderlig i sin natur. Det vill säga att frågorna inte är strukturerade på ett 

givet sätt eller följd, utan de kan ändras eller efterföljas med följdfrågor under 

tiden intervjun pågår – så kallade semistrukturerade intervjuer. Valet av denna 

form av intervju baserades på att man som intervjuare får ta del av djupa och 

detaljrika svar, i analysen söker sedan forskaren efter mönster i svaren. 

 

Med andra ord kan den kvalitativa intervjun beskrivas som en 

forskningsmetod för att försöka förstå den intervjuades livsvärld, vilken 

forskaren försöker finna mening utifrån (Kvale & Brinkmann 2009). Detta 

metodval innebar att vi intervjuade 5 pedagoger vilket tog mellan 45 minuter 

till 1timme per tillfälle och intervjuperson. Vi valde att intervjua pedagoger 

istället för att skicka ut enkäter med tron på att fler pedagoger skulle delta, 

samt att via den sociala kontakten ges möjlighet till analysering av eventuella 

tonfall och kroppsspråk. 

Fenomenografi 

Marton (refererad i Larsson, 1986) beskriver den första ordningens perspektiv 

som fakta baserat på vad som kan observeras utifrån, som senare tolkas. Till 

skillnad från den första ordningens perspektiv, handlar den andra ordningens 

perspektiv om att beskriva ”hur något ter sig för någon. ”Ter sig” är ett uttryck 

för att förklaras hur någon upplever något.  

 

Vidare beskriver Marton (refererad i Larsson, 1986) att perspektiven inte 

handlar om vad som anses som sant eller falsk. Drar man en parallell från den 

första ordningens perspektiv till vår studie, så handlar det om att tolka 
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pedagogers syn på inkludering och arbetet med elever med AST. Denna studie 

har inspirerats av fenomenografin tillsammans med vårt syfte att undersöka 

pedagogernas uppfattningar, kring metoder och strategier i inkluderad 

klassrumsmiljö för elever med AST. För att möjliggöra detta ansåg vi att de 

enda som kunde besvara vår frågeställning var de pedagoger som verkade 

inom denna form av klassrumsmiljö. 

Urval av skolor och intervjupersoner 

Pedagogerna valdes utifrån ett strategiskt urval. Intervjupersonerna skulle ha 

eller ha haft någon erfarenhet utifrån inkludering av elever med AST. Bryman 

(2011) beskriver det strategiska urvalet som målstyrt snarare än strategiskt. 

Vidare beskriver Bryman att denna urvalsmetod av intervjupersoner bottnar i 

att forskaren väljer den utifrån vad som är relevant för den aktuella 

forskningsfrågan. Samtliga pedagoger som fick förfrågan angående intervju, 

fick information via ett mail kring vad intervjun skulle komma att innehålla. Vi 

tillfrågade 12 pedagoger vilket i slutändan resulterade att 5 pedagoger valde 

att delta vid intervjun. 

 

Grunden till studien baseras på 5 pedagogers egna uppfattningar, tankar och 

upplevelser. Med intresset att undersöka hur synen på inkludering, metodval 

och strategier av elever med AST och elever i behov av särskilt stöd. Våra 

intervjuer genomfördes dels på en skola i en glesbygdskommun men även på 

två skolor i en storstadskommun. Glesbygdskommunens skola är en mindre 

grundskola med omkring 100 elever och 4 pedagoger, där olika former av 

inkluderad verksamhet förekommer eller har förekommit. Intervjuerna i 

storstadskommunen genomfördes på en F-9 skola med omkring 800 elever och 

på en F-9 skola för elever med AST, med cirka 80 elever. En av de intervjuade 

pedagogerna har inga elever med AST i sin klass detta läsår, men pedagogen 

har elever i behov av särskilt stöd i klassen.  

Forskningsetiska principer 

Efter att vi läst i Bryman (2011) om hur de forskningsetiska principerna skulle 

behandlas, informerade vi våra intervjupersoner om dem. Detta gjorde vi 

innan intervjuerna påbörjades och i det missiv som vi skickade ut till de 

aktuella pedagogerna som kunde tänka sig att intervjuas.  

 

Pedagogerna informerades då om hur materialet skulle komma att användas, 

att materialet skulle komma att behandlas konfidentiellt och utan några namn, 

samt att de när helst under intervjun kunde avbryta den, om de ville det. 

Samtliga pedagoger som i denna studie presenteras har med egen fri vilja 

deltagit i intervjuerna.   
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Med utgångspunkt från Vetenskapsrådet (2002) fick intervjupersonerna ta del 

av information gällande syfte med intervjun och att deltagandet var frivilligt 

och kunde avbrytas när de vill. De intervjuade pedagogerna fick information 

kring detta via ett missiv som skickades ut till dem innan intervjuerna ägde 

rum (informationskravet). Vi informerade även om att intervjupersonerna är 

de enda personen som kan ta ställning till och bestämma ifall de väljer att delta 

eller inte. De hade när som helst rätt att avbryta sitt deltagande 

(samtyckeskravet). Uppgifterna kring intervjupersonerna och skolorna har 

behandlats konfidentiellt. Det vill säga att vi gjort vårt yttersta för att försvåra 

igenkännandet av intervjupersonerna och skolorna. Detta har gjorts bland 

annat genom att vi inte använt oss av någon form av fiktiva namn på 

intervjupersonerna. Detta med tanka på att det finns en ökad risk för 

igenkänning av intervjupersonerna, om fiktiva namn skulle ha används vid 

varje citat (konfidentialitetskravet). Intervjupersonerna försäkrades om att 

informationen de angett endast skulle komma att användas för 

forskningsändamål. I detta fall kom informationen endast att användas i denna 

undersökning som intervjupersonerna deltagit i (nyttjandekravet). 

Genomförande  

Efter varje intervju satte vi oss ned och transkriberade de inspelade 

intervjuerna. Vi läste först igenom det vi transkriberat på egen hand och 

försökte hitta lämpliga kategorier. Detta gjordes genom att läsa igenom 

transkriberingarna om och om igen, för att se om vi kunde finna nya kategorier 

eller om någon av de befintliga kategorierna hade feltolkats eller behövde 

ändras.  

 

Efter att vi, på varsitt håll, utvecklat kategorier och innehåll, fick vi ta del av 

varandras material. När vi läste igenom varandras material såg vi främst till att 

innehållet stämde överens med transkriberingen och kategoriseringen.  

 

I de fall där kategoriseringen inte stämde överens eller om en ännu inte nämnd 

kategori fanns, valde vi att prata kring detta med varandra över Skype. Via 

Skype valde vi även sen att sammanställa våra intervjuer och skapa kategorier 

som tillsammans visade på de likheter och skillnader som vi kunde finna i våra 

intervjuer. När materialet sammanställdes upptäckte vi att en del kategorier 

inte stämde med innehållet och var tvungen att göras om och vi hittade även 

en del nya kategorier vid ”sammanslagningen” av våra intervjuer. 
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Analysmetod 

I resultatdelen använder vi oss av olika kategorier för att synliggöra de olika 

synsätten som pedagogerna talade om under intervjuerna. Kategorierna 

gjordes genom att analysera intervjumaterialet och finna olika skillnader och 

likheter dem sinsemellan. Detta har gjorts genom att lyfta fram viktiga 

aspekter som pedagogerna talade om, samt att lyfta fram aspekter i 

intervjuerna som var avvikande eller inte kunde påvisas i de andra 

pedagogernas svar. Vi har valt att använda av en del citat från intervjuerna för 

att tydliggöra vårt resonemang och valet av kategorier. 

 

I storstadskommunen utfördes intervjuer med två pedagoger på två olika 

skolor. Båda skolorna är F-9 skola, där den ena var en skola där de precis börjat 

arbeta med inkludering. Den andra skolan är en specialskola för elever med 

AST. I glesbygdskommunen utfördes tre intervjuer på två olika skolor. Den 

ena skolan är en lågstadieskola och den andra en mellanstadieskola, där 

pedagogerna arbetade med gemensamma riktlinjer kring inkludering. Ingen 

av de intervjuade pedagogerna i de olika kommunerna har någon 

specialpedagogutbildning, utan de är utbildade som pedagoger mot 

grundskolans tidigare år. 

Intervju och genomförande 

Frågorna som ställdes till intervjupersonerna var öppna i sin struktur, detta för 

att möjliggöra utrymme för den egna åsikten i ämnet. En del av de öppna 

frågorna följdes även av en del följdfrågor, vars syfte var att fördjupa svaren 

inom vissa delar av forskningsområdet och för att öka förståelsen av 

intervjupersonens svar.  

 

Kihlström (2007) liknar detta vid Piagets intervjumetod, där intervjupersonen 

gavs utrymme till att kunna tala fritt och intervjuaren hjälper till att hålla 

intervjun inom ämnesområdet. Vår studie har inspirerats av ett 

fenomenografiskt perspektiv. Detta eftersom vi vill försöka skapa en förståelse 

för det forskningsområde vår studie fördjupar sig i. 

Fysisk intervju 

Intervjuerna inleddes med att pedagogerna fick berätta om sig själva, hur 

länge de arbetat som pedagog, vad de hade för titel/utbildning och annat som 

de ville dela med sig av. Därefter utfördes intervjuerna enligt de frågor vi 

utarbetat i förväg. I det stora hela så upplevdes intervjuerna uppnå vår 

förväntan, men i något enstaka fall fick vi ställa följdfrågor för att få ett flöde i 

intervjun.  
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I intervjuerna fick pedagogerna dela med sig av sina egna uppfattningar av att 

arbeta med elever med AST och hur en inkluderad klassrumsmiljö kan se ut 

och utformas. Intervjuerna hölls efter intervjupersonernas egna önskemål på 

tidpunkter och platser som passade dem. Tidsmässigt hade intervjuerna en 

avsatt tid på en timme, de flesta intervjuerna höll sig inom en marginal på 45 

minuter uppemot 1 timme. Det förekom dock att en del av intervjuerna tog 

längre än väntat, men det ansåg vi vara en bonus. Detta då vi såg det som ett 

tillfälle som kunde bidra med en ännu djupare förståelse kring 

intervjupersonernas uppfattningar kring ämnet.  Den totala inspelningstiden 

av intervjuerna hamnade på cirka 6 timmar, varefter tid avsattes för att 

transkribera materialet. Transkribering var tidsödande och tog lång tid, det tog 

totalt cirka 10 timmar för att transkribera allt material. 

Telefonintervju 

En av intervjuerna genomfördes via telefonen, då den intervjuade pedagogen 

inte var på arbetet den dagen. Intervjupersonen blev uppringd och via 

telefonens högtalare kunde intervjun spelas in. Intervjun var uppbyggd på 

samma sätt som den fysiska. Dock fanns en avsaknad vad gällde att kunna 

avläsa pedagogens kroppsspråk och ansiktsuttryck under intervjuns gång. 

Vilket annars kunde ha varit till hjälp vid analysarbetet. 

Reliabilitet och validitet  

Begreppet validitet kan ses som ett mått på hur giltiga resultaten är, här ser 

man till hur studien gått och hur kunskapsinsamlandet blev. 

Kommunicerbarheten kan ses som en mått på validitet, det vill säga att de 

olika kategorierna på ett enkelt och genomförligt sätt ska kunna förstås av den 

som läser dem (Kihlström, 2007). Vi anser att validiteten är hög då vi försökt 

bringa en klarhet och tydlighet i det som skrivits i studien. 

Kunskapsinhämtningen har lett till fördjupad kunskap inom arbetet med 

elever med AST i inkluderad klassrumsmiljö. 

 

Vidare beskrivs reliabilitet av Kihlström (2007) som ett mått för materialets 

tillförlitlighet. En studie med hög reliabilitet ska i princip kunna göras om av 

vem som helst, och denne ska få samma resultat. Våra intervjuer spelades in 

för att öka reliabilitet. Detta gjordes för att kunna repetera intervjuerna flertalet 

gånger, vid transkriberingen. På så vis görs arbetet så tillförlitligt som möjligt. 

Metoddiskussion 

Vi inspirerades av fenomenografin eftersom det till viss del stämde överens 

med vårt syfte av studien. Detta då uppfattning ses som något som inte uttalas 
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explicit, utan det ligger snarare bakom det som uttalats. Det som Kihlström 

(2007) beskriver att människor tar för ”det givet tagna” (s. 163) ledde 

tillsammans med vår analys till olika kategorier, så mönster och skillnader 

kring forskningsområdet blev synliga. I resultatarbetet har vi försökt finna 

likheter och kvalitativt skilda kategorier där de olika pedagogernas livsvärldar 

beskrivs. Syftet med detta var att finna och gestalta både gemensamma och 

olika sätt som arbetet med elever med AST uppfattas av pedagogerna. Larsson 

(1986) beskrivs gestaltningar som ett sätt att synliggöra olika kategorier.  

 

Reliabiliteten hade dock kunnat göras ännu högre om vi båda hade haft 

möjlighet att medverka under de olika intervjuerna. Då hade vi kunnat 

bedöma och stötta varandra i intervjuprocessen, så vi inte omedvetet 

påverkade intervjupersonerna. En del av frågorna upplevdes som 

upprepningar av intervjupersonerna.  

 

Det som var svårt med vårt metodval var att hitta intervjupersoner som kunde 

ställa upp, många ansåg sig inte ha tid för att bli intervjuade. Från början hade 

6 intervjupersoner lovat att ställa upp på att intervjuas. Dock var en av 

intervjupersonerna tvungen att avböja intervjun i sista stund. Vi provade att få 

tag i en till intervjuperson men utan resultat. Innan detta hade vi genomfört 5 

intervjuer som varade mellan 45 minuter och 1 timme, som hade gett oss ett 

rikt innehåll. Med tanke på det rika innehållet beslöt vi oss för att gå vidare 

med analysarbetet av våra intervjuer. I efterhand så kunde vi ha sett till att ha 

ordnat någon eller några intervjupersoner extra att intervjua i fall någon av 

dem skulle avböja. 
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 Resultat  
Vikten av tydlighet och struktur – ett gemensamt ramverk 

I våra intervjuer fann vi en återkommande uppfattning av att tydlighet och 

struktur är viktig i arbetet med elever med AST. Pedagogerna påpekade även 

att struktur och tydlighet är något som gynnar och stärker samtliga elever i en 

elevgrupp. Med dessa två komponenter så skapas en form av trygghet och 

tydlighet i gruppen om vad som ska göras och hur det ska göras. Pedagogerna 

menade att tydlighet och struktur fungerar som en ram för skolverksamheten. 

Med en gemensam ram underlättas undervisningen för elever och pedagoger.  

 

Det man får med tydligheten och strukturen är ju det att, då är det 

ett lugn. Det blir inte det här ”Fröken vad är det för mat!”, och så är 

det ”Åh det tycker jag om! Jag ska äta mycket!”. Också blir det, det 

här bubbleriet. Får man barn att trigga igång varandra så då har 

man barn i klassen som har behov av särskilt stöd. Då bryter man 

deras koncentration och så kan det vara ännu svårare för dom. För 

då kanske dom måste få prata klart det där med maten ”Vad blir 

det för mat? Varför pratar dom om mat?”. Då blir det oroligt! Och 

därför är struktur, struktur, struktur, tydlighet, tydlighet och 

tydlighet så viktigt! 

  

Citatet ovan illustrerar uppfattningen av att det är viktigt med tydlighet och 

struktur. Utan ett tydligt ramverk riskerar undervisningen att bli lidande, detta 

då fokus istället tenderar på att hamna någon annanstans. Pedagogerna 

beskriver att koncentrationen varierar bland elever med AST. För att 

underlätta detta menade pedagogerna att det är viktigt att anpassa ramverket 

utifrån elevernas förutsättningar. Nedan följer ett citat med exempel på hur 

anpassningen kan se ut. 

 

Och vissa barn som är i behov av stöd eller har en diagnos kanske 

behöver ha ett eget schema. /…/ För vissa barn kanske vill ha det i 

en vanlig mapp du vet, och då får dom slå upp den och de vet att 

den ligger på sin bänk. Och i den kan det vara bilder och så kanske 

kardborreband, och när ni haft en lektion så plockar man bort den 

bilden. 

En annan pedagog berättar: 
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 Jag har planerat schemat så att vi alltid börjar med tyst läsning. 

 

Tanken bakom detta berättar pedagogen är att hon vill kunna ta ut eleverna för 

att träna läsförståelse. Samma pedagog försöker även att vara väldigt 

övertydlig, strukturerad och att prata tydligt. En annan pedagog inleder sina 

dagar på liknande sätt, men då är syftet att eleverna ska få en lugn start på 

dagen. Något som är gemensamt för alla pedagoger är att de har tydliga 

scheman för eleverna som man går igenom varje dag. Hur schemat ser ut kan 

variera, allt från ett ”vanligt” skolschema, till ett schema med bilder. Detta 

beroende av vilka eleverna är.  

 

En del klarar att ha ett gemensamt medan andra elever behöver ha ett mer 

individuellt anpassat schema. På en skola så har man även arbetsordningar för 

eleverna, vilket innebär att man tydliggör för eleven vad den ska göra under 

den aktuella lektionen. Tydlighet och struktur är något som alla elever behöver 

på ett eller annat sätt, men att det kan variera stort beroende på eleverna och 

deras behov. 

Attitydernas betydelse vid inkludering av elever med AST 

Överlag var pedagogernas attityder positiv till inkludering av elever med AST, 

men de nämnde även att de haft erfarenheter av mer negativa attityder. Enligt 

pedagogerna så spelar attityderna till inkludering en viktig roll till hur 

inkluderingsarbetet utformas. Pedagogerna menade att med en positiv attityd 

till inkludering tar man sig långt. En positiv attityd stärker pedagogen i sin 

yrkesroll och elevgruppen. Pedagogerna menar att det stärker vi-känslan 

genom att en positiv attityd hjälper till att lyfta fram elevernas olikheter och att 

se dem som tillgångar. 

 

Mycket tror jag handlar ändå om vilka grundinställningar man har 

till dom här barnen. Är dom ett hinder, är dom ett gupp på din 

väg, eller är dom en tillgång. /…/ Jag har haft en del kolleger som 

tycker att det är pest och pina, och säger bara plocka ut ungen från 

lektionen ”Den bara stör, den är bara i vägen”. Och visst känner jag 

också så många gånger, men samtidigt kan man använda sig av 

deras kreativitet. För dom är oftast väldigt kreativa. Men kan man 

ändå försöka se dom som en tillgång tror jag att halva slaget är 

vunnet. Det är lite lättare att hantera dom. Men det handlar ju 

också om skolans och skolledningens attityd, eftersom det 

genomsyras i hela skolverksamheten. 



  

 

16 

 

 

Citatet visar hur attityden påverkar inkluderingsarbetet, här uppfattas 

attityder som en grund att bygga vidare och utformar undervisningen på. 

Citatet visar också på att en positiv attityd underlättar inkluderingsarbetet, 

detta då olikheterna istället ses som en tillgång i gruppen och inte som ett 

hinder som måste rättas till. Det skulle även kunna tolkas som att det är med 

positiva attityder som pedagoger och klasskamrater lär sig se människan 

bakom handikappet, och att det därmed verkar stärkande för 

inkluderingsprocessen. 

  

En av pedagogerna berättar dock att denna skola egentligen är exkluderande, 

då eleverna inte går på sin ”hemskola”, men att ett inkluderingsarbete ändå 

förs på skolan. Målet är att eleverna ska kunna börja i sin ”hemskola” så 

småningom.  

 

De har egen undervisning i vissa ämnen och vissa stunder, annars 

är de ute i sina klasser. Och det här är ju för inkluderingen, att de 

ska känna att i det de kan vara med i, det är de med i. 

Klassrumsmiljön i inkluderad verksamhet 

När det gällde synen på klassrumsmiljön skiljde den sig åt mellan de 

intervjuade pedagogerna. En del av pedagogerna i talade sig varma om U-

formation i klassrummet då det ledde till en form av gemenskap, då det var 

lätt att skapa dialoger och diskussioner i klassen. Dessutom menade 

pedagogen att det var lätt för eleverna att se pedagogen och vad den gjorde 

framme vid tavlan. 

 

Ja alltså, min dröm är ju att alltid kunna ha egentligen hästskoform. 

Så att alla elever ser alla. För då kan man ju liksom någonstans 

ändå ha en diskussion. Barnen ser varandra och man kan lätt 

komma in i en diskussion fast man sitter på sina platser. Ingen 

behöver vända sig om och alla har fokus, ”Det är vi här”. Alltså det 

blir mer en vikänsla, men nu är vi för många elever så att vi inte 

kan sitta så. 

 

Detta citat visar att U-formationen eller ”hästskoformen” är ett bra alternativ 

för att underlätta inkluderingsprocessen, när det enligt pedagogen skapar en 

gemenskap bland eleverna. I U-formationen är det ingen som sitter utanför 

eller i mindre grupper. Så här säger en pedagog: 
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Mitt klassrum är väldigt avskalat, just för att jag har elever med 

koncentrationssvårigheter. Så att det inte ska finnas så mycket att 

rikta uppmärksamheten på.   

 

Pedagogen ovan beskriver sitt klassrum, som även intervjuaren såg vid 

intervjutillfället. Hon menar att hon medvetet låtit klassrummet vara avskalat, 

just på grund av de elever som är i behov av särskilt stöd. En annan pedagog 

berättar om sitt klassrum. Hon är av den uppfattningen att eleverna själva ska 

ta ansvar för vart de ska sitta under arbetspasset. De ska hitta en plats där de 

själva tror att de kan jobba på bästa sätt. Pedagogen är av den uppfattningen 

att eleverna har olika sätt att lära in saker på och därför bör det finnas 

alternativa platser, till exempel vid ett bort eller på en liten matta på golvet. 

Pedagogen berättar att hon har valt att arbeta på det här sättet för att lära 

eleverna att arbeta självständigt och tidigt lära sig att ta ansvar för sig själv och 

sina studier. I glesbygdsskolan sitter eleverna i en U-formation i klassrummet, 

som vi nämnt tidigare. Citatet nedan beskriver pedagogen hur situationen kan 

se ut i klassrumsmiljö med U-formation:  

 

Alla ser alla! ”Vad gör han? Varför har han saxen? Nu bläddrar han 

i det! Hon har tagit upp…” … Det är en sån otrolig … Insyn 

egentligen och det är ganska öppet! /…/ det blir ju en bra 

kommunikation, men ibland blir den kommunikationen för stark. 

Det blir för lätt att prata med varandra. För sitter jag på den sidan 

så ”Öh! Du där borta! 

Innebörder i inkludering  

Överlag kunde vi urskilja att pedagogerna var av den uppfattningen att 

inkludering innebär att elever är delaktiga i en gemenskap. De menade att 

eleverna i huvudsak skulle vistas tillsammans med sina klasskamrater i 

klassrummet, istället för att gå ut från klassrummet till en annan sal. I klasser 

där resurspersoner förekom menade de att det var bättre att resurspersonen 

arbetade i klassrummet, istället för att gå ut med en eller flera elever. Vidare 

menade pedagogerna att olika formationer av bänkar och grupperingar istället 

kunde göras inom klassrummet.  

 

Ibland kan det funka med avskärmningar, rent fysiska. Men det är 

inte så vanligt tycker jag! Men jag var på en föreläsning där man 

förslog att man skulle ha eleven framme hos sig, så den har fokus 

på mig och att man avskärma allt annat. Men det är inte alltid det 
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funkar. Man får liksom testa sig fram, och jag har haft en elev där 

det har räckt med hörselkåpor. 

 

I citatet ovan finner vi en pedagog som i sitt uttalande visar på att 

anpassningar kan göras i klassrummet utan att det påverkar själva 

inkluderingen. Klassrumsmiljön kan anpassas på olika sätt så att eleven är 

med i klassrummet och inte behöver skiljas från sina klasskamrater. I en av 

kommunerna var det en pedagog som skiljde sig i avseendet vad gällde synen 

av att i hög utsträckning se till att samtliga elever är kvar i klassrummet. 

Nedan följer ett citat från pedagogen, som anser att eleverna tillsammans med 

resursperson med fördel kan arbeta utanför klassrummet. 

 

Har du en resursperson eller fritidspedagog eller annan lärare är 

att försöka dela gruppen så mycket du kan. Och kanske ha ett 

grupprum där du kan ha mycket färg och så. Eller där har du 

mycket pedagogiskt som sitter på väggarna, för dom som behöver 

se det mycket. Så när du kan dela så delar du. Men den som har 

behovet ”Det här är min bänk, jag fixar inte att gå till ett annat rum. 

Den stannar alltid kvar i klassrummet, medan den som alltid 

behöver ha det konkreta materialet på väggar och sånt och behöver 

se det kan gå ut och kan gå ut med andra barn. 

 

Det vi kunde urskilja var att de flesta av pedagogerna arbetar kring 

inkludering där eleverna med AST är med i klassrummet. I en av kommunerna 

beskrev de att de gått från att, tidigare låtit specialpedagogen komma och 

plocka ut de elever som behöver extra stöd, till att specialpedagogen jobbar 

med eleven/eleverna i klassen. De hade även anställt fler specialpedagoger på 

skolan, som jobbar i team i sina arbetslag. Specialskolan är en slags 

exkludering för eleverna då de tas bort från den skola de skulle ha gått på i sitt 

närområde. Däremot så tränar eleverna här mer på de sociala färdigheter som 

är en del av deras svårigheter. Pedagogen här är positiv till inkludering och 

berättar att målet är att dessa elever någon gång ska kunna gå i en normalstor 

klass.   

Värdegrunden som ett naturligt inslag av inkluderingsprocessen 

Pedagogerna ansåg värdegrunden som en naturlig del i 

inkluderingsprocessen. De menade att arbete med värdegrund och olika 

samarbetsövningar är något som genomsyrar hela skolverksamheten, och att 

det är något som man bör arbeta med kontinuerligt. I arbetet med värdegrund 

och samarbetsövningar så menade pedagogerna att inga enskilda elever 



  

 

19 

 

pekades ut eftersom det utfördes av alla, och att de skapar en vi-känsla i 

gruppen.  

 

Där jobbar man ju både med kommunikation och 

samarbetsövningar, hur är man och en hjälpande hand. Och ingen 

blir utpekad, alla får öva på det. 

 

Barnen lär känna en människa som inte ser ut som alla andra eller 

inte beter sig som alla andra. Men barnen i klassen lär sig att 

acceptera och tycka om, men att det inte är något konstigt. För om 

man aldrig ser det, då blir det nått konstigt som man blir rädd för. 

Men de kan se att det här ett barn som kan skratta som vi och så 

vidare. 

 

De två citaten ovan är tagna från två pedagoger som intervjuats, där de 

berättar om hur de ser värdegrunden som ett naturligt inslag i arbetet med 

inkludering. Genom att kontinuerligt jobba med värdegrunden menade 

pedagogerna att eleverna lär sig att se och förstå varandras unika värden. Med 

förståelse av varandras likheter och olikheter lär eleverna sig att se personen 

och dess behov, vilket enligt pedagogerna är viktigt för att kunna skapa en vi-

känsla. Pedagogerna såg värdegrunden och samarbetsövningar som en 

naturlig del i skolverksamheten, som ett hjälpmedel vid inkludering av elever 

med AST. 

Arbetsmetoder och hjälpmedel  

Alla utom en pedagog namngav inga direkta arbetsmetoder eller hjälpmedel 

som kunde användas vid undervisning av elever med AST. Dessa pedagoger 

menade att det inte finns någon given arbetsmetod att arbeta med. Istället 

menade de att grundtankar från arbetsmetoder kunde användas för att 

anpassas så det passade elevernas behov. Vidare ansåg de också att metoder 

ofta är gjorda utifrån speciella händelser och grupper, och därmed inte går att 

direkt återanvända till den egna klassrumsmiljön.  

 

Jag beundrar dem som kommer på metoder, men jag brukar säga 

att en metod alltid är uttagen från något speciellt. En speciell klass 

eller det kanske funkar bra för den här läraren. 

 

Alltså det är ju viktigt som pedagog att känna till tips! Och tips ska 

man läsa så att man får den här banken, därför att har du en bank 

av idéer så kan du också sätta … ja men kunskapen i relevans till 
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varandra, du kan plocka fram att - Just det! Ett U var ju bra för det 

här! Men när är det mindre bra att sitta så, och så får man reflektera 

och analysera sin egen grupp: Vad har jag att jobba med?, och sen 

då prova sig fram. 

 

Citaten ovan visar hur några pedagoger tänkte kring arbetsmetoder. Det första 

citatet visar att arbetsmetoder inte är något som går att direktkopiera till sin 

klass, utan att det måste anpassas eller att man tar vissa delar ur den för att 

passa klassen. I det andra citatet ser vi hur tanken om en idébank lyfts fram. 

Citatet visar att lärarna anser att det är viktigt att känna till sin grupp och 

elevernas förutsättningar i valet av metod. Idéerna som man då har i sin 

idébank kan man då lyfta fram vid behov. 

 

En arbetsmetod som nämndes bland pedagogerna i den ena kommunen var 

dock Flipping Classroom, som ansågs vara ett bra hjälpmedel för elever med 

koncentrationssvårigheter. Eleverna fick, istället för den vanliga hemläxan, i 

uppgift att titta på ett videoklipp på YouTube. Där fanns en introduktion inför 

vad nästa moment i klassrummet skulle innehålla. Genom att arbeta med detta 

menade pedagogerna att eleverna blev bättre förberedda på vad nästa moment 

skulle innehålla, och på så sätt blir det även mer tid till undervisningen.  

 

Det blir ju inte bar engångs genomgång, utan dom kan lyssna på 

den fem gånger innan. Så då har alla en förförståelse. Och sen kan 

en annan fördel också vara för den som har 

koncentrationssvårigheter. Att dom kan sitta hemma i lugn och ro 

och se det, det är inte att det sitter 20 barn till som sitter och busar 

och rör på bänkar. Alltså det är ju inte några störande ljud under 

tiden, utan du kan sitta i ett tyst rum med din dator hemma och 

fokusera på det som sägs. Och kanske även bilder som läggs ut. 

 

Det vi kunde urskilja var att de flesta pedagogerna i inte tyckte att det var 

särskilt viktigt med en viss metod, utan att det snarare handlade om att 

anpassa undervisningen så den passade klassen. Gemensamt hos alla 

pedagogerna var att de tydliggör tid för eleverna.  Även om eleverna kan 

klockan så är det svårt för dem att greppa t.ex. hur lång tid som är kvar av en 

lektion, eller hur länge man ska arbeta med något.  

 

I den ena skolan kunde vi urskilja att de i högre utsträckning använde sig av 

olika tidshjälpmedel; t.ex. timstock eller andra slags timers. Här kunde man 

även avläsa att man på specialskolan använder sig av olika arbetsmetoder, 



  

 

21 

 

dessa var SET (Social Emotionell Träning), TBA (Tillämpad beteendeanalys), 

Teacch (Treatment and Education of Autistic and related Communication 

handicapped Children) och Kat-Kit. Pedagogerna på den aktuella skolan 

påpekade dock att arbetet med dessa metoder varierade stort beroende på 

elevgruppens behov. 
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 Diskussion 
I denna del av studien diskuterar vi resultatet i relation till den tidigare 

forskning som presenterats. Vi har i diskussionen utgått från vårt syfte vad 

gällde att undersöka pedagogernas uppfattningar kring inkludering och vilka 

arbetsmetoder och strategier som förekom. I relation till detta så upptäckte vi 

vid analysarbetet vissa likheter och skillnader kring uppfattningar gällande 

inkludering av elever med AST och arbetsmetoder/strategier. Nedan 

diskuteras de delar av den insamlade empirin som vi fann centrala för studien. 

Gemensamma riktlinjer i klassrummet 

Något som framkom vid vårt analysarbete av vårt insamlade empiriska 

material var att pedagogerna återkommande nämnde tydlighet och struktur. 

Pedagogerna såg tydlighet och struktur som ett gemensamt ramverk för hela 

skolverksamheten. I det insamlade empiriska materialet löpte komponenterna 

tydlighet och struktur som en röd tråd genom det. I detta avseende agerade 

ramverket som en grund vilken undervisningen byggdes på. När det kom till 

inkludering så sågs ramverket som en viktig del vad gäller att bygga relationer 

mellan pedagoger och elever. Detta då ramverket skapade en trygghet och ett 

lugn bland eleverna. Att klassen som grupp är lugn och trygg framställdes 

som avgörande för att inkluderingen av elever med AST skulle underlättas 

från de olika parterna. Detta med tanke på att ingen mår bra av en orolig eller 

otrygg skolmiljö, och detta är något som ofta är extra viktigt bland elever med 

AST.  

 

I diskussionen kring tydlighet och struktur är Humphrey (2008) viktig att 

nämna. Humphrey menar i sin studie att det är viktig att det finns kunskap 

och förståelse kring elever med AST. Detta för att underlätta 

inkluderingsprocessen som han beskriver det. Vi tolkar det gemensamma 

ramverket som en viktig komponent för att skapa en trygg grupp, vilket är en 

förutsättning för att kunskap och förståelse kring AST ska kunna förmedlas. 

Humphrey är noga att i sin studie beskriva inkludering som en process snarare 

än ett tillstånd. I det insamlade empiriska materialet kunde vi urskilja att 

majoriteten av pedagogerna såg på inkluderingen som en process. Detta 

framgick bland annat i pedagogernas sätt att beskriva värdegrunden som en 

naturlig del av inkluderingen, och som något som växte fram succesivt snarare 

än att inkludering är ett statiskt tillstånd. 
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Betydelsen av positiva attityder bland pedagoger  

Vi har i vår studie upptäckt betydelsen av en positiv attityd i arbetet inom 

skolverksamheten. En positiv attityd hos pedagogen är något som är viktigt då 

det avspeglas i den omgivande gruppen av elever. Med en positiv attityd till 

inkludering har vi bland annat i vårt empiriska material kunnat urskilja att 

pedagogerna uppvisade en positiv attityd till inkludering av elever med AST. 

Pedagogerna nämnde dock att de hade erfarenheter av arbetskollegor som inte 

haft en lika positiv attityd till inkludering. Att ha en positiv attityd ansåg 

pedagogerna var viktigt eftersom att det så tydligt avspeglas i ens arbete, och 

något som eleverna påverkas av. Om en pedagog hade en negativ attityd 

menade pedagogerna ofta att det även påverkade eleverna negativt. Eleverna 

som inkluderas i en klass tillsammans med en pedagog med negativ attityd 

tenderar att hamna utanför och inte få vara en del av den inkluderade 

klassrumsmiljön. Här menar Nilholm (2006) att den negativa attityden bland 

pedagoger kan ha sitt ursprung i en osäkerhet inför vad inkludering innebär. 

Detta var något som även kunde återfinnas hos en av de intervjuade 

pedagogerna som inte kände sig säker i vad inkludering stod för, men liksom 

de övriga pedagogerna hade även denna pedagog en positiv attityd till 

inkludering.  

 

Som tidigare nämnts så hade pedagogerna även upplevt negativa attityder till 

inkludering, vilket hade resulterat i att arbetskollegor med negativa attityder 

tydligt hade påvisat en motvilja till inkludering. Detta kan ställas i relation till 

Hastings och Oakford (2003) studie, där de menar att den negativa attityden 

till inkluderingen ofta leder till en motvilja hos pedagogerna.  Med tanke på att 

det enligt Fombonne (2009) skett en ökning av elever med AST över tid så 

anser vi att det är viktigt att pedagogerna känner sig säkra i vad inkludering 

innebär och hur processen kan utformas. Detta så elever med AST skall ges 

goda förutsättningar till att utvecklas och bli en betydande del i den grupp 

klassen utgör. De intervjuade pedagogerna menade att en positiv attityd stärks 

av kunskap kring AST, och att det både stärkte eleverna och pedagogerna i 

inkluderingsprocessen, eller som en av pedagogerna själv uttryckte det: 

 

 Med kunskap så vinner du mycket och gruppen kan förstå! 

Inkludering 

Inkludering är något som anammas på fler och fler skolor runt om i landet. Är 

då inkludering bra för alla elever? Det kan säkerligen vara bra för många och 

det är absolut något som man ska jobba för att det sker, men det kräver mycket 

av pedagogen. Ser man till den elevgrupp som vi skrivit om i vårt arbete så 
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menar pedagogerna att attityd och kompetens kring elevernas funktionshinder 

är viktig, för att inkluderingen ska bli lyckad. Detta är något som Hastings and 

Oakford (2003) tar upp i sin studie. Falkmer beskriver att inkluderingen inte 

enbart handlar om hur eleven ska inkluderas fysiskt utan även hur man gör för 

att eleven ska inkluderas socialt (Falkmer, 2009). Falkmer skriver vidare om de 

svårigheter som personer med AST har, kring till exempel meningen med att 

kommunicera och sinnesintrycken. Dessa är viktiga bitar i att kunna hantera 

att vara i ett klassrum tillsammans med andra. Har inte omgivningen 

förståelse eller kunskap kring dessa svårigheter så kan arbetet med dessa 

elever försvåras.  

 

Är det möjligt för en pedagog att anpassa undervisningen så pass mycket att 

den passar varje elev? Man vill jobba inkluderat, men hur går det för de elever 

som inte klarar av en sådan öppen miljö som ändå ett klassrum är? De 

pedagoger som uppgav att de har en U-formation av bänkarna i klassrummet, 

menade att det skapades en gemenskap bland eleverna. Falkmer (2009) skriver 

att elever med AST bland annat är känsliga mot olika slags intryck och sitter 

eleverna då på det här sättet, U-formationen, så måste det ju leda till att 

eleverna blir utsatta för en rad intryck som i sin tur påverkar deras 

studieresultat.  

 

En pedagog uppgav att de jobbade med inkludering och att ibland tog en 

elevassistent eller specialpedagog ut de elever som är i behov av särskilt stöd, 

så att de kunde få jobba lite extra med något. Frågan som vi ställer oss är om 

man arbetar med inkludering ifall man plockar ut elever ur klassrummet? Om 

man blickar tillbaka till litteraturgenomgången kring detta så handlar det 

snarare om en slags exkludering än en inkludering. Emanuelsson (2004) 

skriver ju att tanken med inkludering är att eleverna ska vara en del av skolans 

vanliga miljöer och i det här fallet så är de inte det ifall de blir utplockade ur 

klassrummet. Men å andra sidan kan det vara till gagn för de elever som har 

problematik med att rikta sitt fokus, i miljöer med allt för stora grupper. 

Svarsskillnader  

Vi har hittills i vår studie främst nämnt likheterna pedagogerna emellan och 

ska nu lyfta fram skillnaderna. En av de mest framträdande skillnaderna vi 

fann var de olika uppfattningarna kring hur arbetsmetoderna kunde användas 

i en inkluderad verksamhet. Många av pedagogerna talade främst om att det 

inte fanns någon speciell metod för inkluderad verksamhet. Utan de menade 

snarare att metoderna som finns har utformats av och för en viss grupp, och att 

det snarare handlade om att skapa sig en idébank av metoder som görs till den 
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egna och anpassas till gruppen. På två av skolorna kunde vi däremot urskilja 

en skillnad kring synen på metodval och hjälpmedel för inkluderad 

verksamhet. På dessa skolor så gav pedagogerna exempel på olika arbetssätt 

och arbetade aktivt med olika hjälpmedel i arbetet med elever med AST. 

Arbetssätten och hjälpmedlen som fanns bland dessa skolor varierade dock i 

hur stor utsträckning, kring hur och vilka av dem som användes. Detta 

berodde enligt pedagogerna på vilken elevgrupp de arbetade i och med 

anpassning till elevernas unika behov. 

 

Tidigare i vår studie har betydelsen av att utveckla elever med AST sociala 

färdigheter nämnts. Med tanke på att det skett en ökning av elever med AST 

belyser Goodman och Williams (2007) vikten av att pedagogerna har kunskap 

kring olika metodval och pedagogiska strategier. Detta för att eleverna skall 

utvecklas i både vad gäller kunskapsområden och sociala färdigheter. I 

relation till detta kan vi se skillnader vad gäller synen på arbetsmetoder och 

strategier skolorna emellan. Kanske härrör skillnaderna i det Probst och 

Leppert (2008) ger som möjlig orsak, att pedagogerna inte har arbetat i någon 

vidare utsträckning med inkludering av elever med AST eller att de inte har 

någon utbildning kring detta område. 

Slutord och vidare forskning 

Oavsett vilka orsaker som ligger bakom negativa attityder och bristande 

kunskap kring forskningsområdet, så är det viktigt att göra något åt detta. Det 

handlar å ena sidan om att ge elever med AST de bästa förutsättningarna att 

utvecklas i så väl kunskapsområden som inom den sociala sfären; samt å andra 

sidan handlar det om pedagogernas välbefinnande och bemötande av elever 

med AST. Dessa två komponenter utspelar sig tillsammans inom en gemensam 

arena, nämligen den inkluderade klassrumsmiljön. Där båda parterna – elever 

och pedagoger samverkar. När någon av parterna far illa påverkas hela den 

gemensamma arenan, eftersom att det återspeglas inom alla de berörda 

parterna.  

 

Om ingen fortsatt utveckling görs inom området, kan okunskap och negativa 

attityder på sikt leda till ökade stressnivåer hos pedagogerna, vilket i sin tur 

drabbar eleverna som rör sig inom den inkluderade klassrumsmiljön. Med 

stöd i Probst och Lepperts (2008) studie menar vi att kunskap är A och O för 

att motverka negativa attityder och brister inom arbetet med den inkluderade 

klassrumsmiljön.  
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Det vi med vår studie vill vi lyfta fram är vikten av positiva attityder och 

kunskap kring arbetet med inkludering av elever med AST. Detta är ett ämne 

att fördjupa sig mer i, då det ser ut att bli allt vanligare med inkludering i 

skolorna. I vår studie har vi kunnat utläsa att pedagogers uppfattningar och 

attityder till inkludering, tillsammans med kunskap, spelar stor roll för hur 

lyckad inkluderingen ska bli för den enskilda eleven, men även den övriga 

klassen. 

 

Som ännu ett exempel på vidare forskning skulle man kunna göra en 

jämförelse mellan storstads- och glesbygdskommuner. Detta var en tanke som 

kom upp för oss då vi arbetade med studien, men på grund av för lite 

empiriskt insamlat material så kunde vi ej göra den jämförelsen. Här kan man 

även se ur ett vidare perspektiv och göra en jämförelse med andra länder.  
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BILAGA 1  
Hej! 

 

Vi som skickar detta brev är två lärarstunder som studerar vid 

Mittuniversitetet i Härnösand med inriktning mot grundskolans tidigare år 

(förskoleklass – årskurs 6). Vi har precis påbörjat den sista terminen vid 

universitetet och inlett arbetet med vår C-uppsats - examensarbetet. I 

examensarbetet har vi tänkt fördjupa oss i olika metodval för elever i behov av 

särskilt stöd, med fokus på AST som kan användas i klassrumsmiljö.  

 

För att möjliggöra en fördjupning i ämnet, skulle vi uppskatta om vi fick 

tillåtelse att intervjua er kring egna upplevelser och erfarenheter kring olika 

metodval. Om ni tillåter kommer vi att använda oss av diktafon, detta med 

syftet att aktivt kunna delta i intervjun samt för att förenkla efterarbetet. 

Materialet kommer att transkriberas och behandlas konfidentiellt, vilket 

innebär att vi endast kommer använda oss av fiktiva namn. Jag och min 

studiekamrat bor i olika delar av landet (Västerbotten och Stockholm) och har 

på grund av avståndet valt att dela upp utförandet av intervjuer, till 3 

intervjuer/per student och ort. Användandet av diktafon skulle i relation till 

detta underlätta vårt arbete, då vi vid fysiska träffar tillsammans kan 

sammanställa intervjuerna. 

 

Vårt examensarbete skall skickas in för slutlig granskning redan måndag v.42, 

därför skulle vi uppskatta om vi meddelas senast måndag v.40 om ni vill delta 

i vår intervju. Det vore värdefullt om de kunde genomföras under vår VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) v.41. Tidsmässigt kommer intervjutillfällena 

att ta cirka 45 minuter till cirka en timme och anpassas efter era önskemål. Vi 

svarar gärna på eventuella frågor eller funderingar, vilket görs via mail. 

 

                                            Tack på förhand! 
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 BILAGA 2  

Intervjuguide 

 

Intervjuerna påbörjas med allmänna frågor kring hur det känns inför intervjun, 

ålder, titel, yrkesverksamma år m.fl. 

 

1. Vilka arbetssätt/metoder används på skolan för elever med AST 

och/eller elever i behov av särskilt stöd? 

 

2. Hur ser det ut i ditt klassrum? Vilka anpassningar kan göras för eleven 

i klassrummet? (Vilka arbetssätt/metoder förekommer för elever som är 

i behov av särskilt stöd, och hur utformas undervisningen?) 

 

3. Hur kan studiemiljön se ut för elever som är i behov av särskilt stöd?  

o Händer det att eleverna placeras enskilt och/eller i mindre 

grupper, eller vistas de i huvudsak i helklass? 

o Om de vistas i helklass, hur ser anpassningarna ut då? 

o Vid placering i mindre grupper, hur ser indelningen då ut? Blir 

det en grupp i gruppen eller har ni särskilda 

undervisningsgrupper för dessa elever? 

4. Hur planeras och genomförs undervisningen? 

 

5. Om det sker någon form av anpassning när du har elever som är i 

behov av särskilt stöd, hur kan den då se ut? 

 

6. Inkludering av denna målgrupp ser olika ut bland olika skolor och 

kommuner. Hur ser det ut hos er? Vad har du för uppfattning av 

inkludering? 

 

7. Finns det andra arbetssätt du skulle vilja prova eller som du är nyfiken 

på? 

 

8. Avslutningsvis, är det något jag glömt eller något du vill tillägga? 


