
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för utbildningsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn med autism i skolans verksamheter 

En kvalitativ undersökning om skolpersonalens strategier gällande 
bemötandet av barn med autism i skolans verksamheter 

Johanna Birgersson 
Anna Kallin 

 

2018 
 

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp 
Pedagogik 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 

 
Handledare: Paula Larsson 

Examinator: Peter Gill 



 

 

 

Birgersson, J., Kallin, A.  (2018). Barn med autism i skolans verksamheter. 

Examensarbete i pedagogik. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. 

Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. 

 

 

Abstract 

I skolans verksamheter finns det idag elever med autism. Skolpersonalens uppgift är att 

anpassa undervisningen och bemöta elevernas behov efter allas förutsättningar. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka vilka strategier skolpersonal har gällande bemötandet av 

barn med autism i skolans verksamheter. Studien är kvalitativ och genomfördes genom 

att intervjua sju personer som arbetar inom grundskolan. Resultatet visar att det finns 

olika metoder och strategier gällande bemötandet av elever med autism. Det framkom 

även brister i skolans verksamheter och brist på kunskap och utbildning inom området. 
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1. Inledning 

Elever som har AST (autismspektrumstörning) tillhör från och med hösten 2011 

grundskolan, men om eleven har autism med en utvecklingsstörning tillhör de 

fortfarande grundsärskolan. Detta gör att antalet elever med funktionsnedsättningar, 

som till exempel autism, har ökat i grundskolan (Skolverket, 2015). Elever med 

funktionsnedsättningar ska enligt Skolverket (2017) inkluderas i undervisningen. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och alla verksamma inom 

skolan ska förmedla de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på (ibid). Från och med 2011 förändrades också upplägget i alla 

lärarutbildningar. Specialpedagogik som innan var en valbar kurs blev från och med 

2011 en obligatorisk kurs i alla utbildningar. Syftet med det var att ge alla lärarstudenter 

kunskap i bemötande av elever med särskilda behov (Lärarnas riksförbund, 2017). 

 

I denna uppsats studeras skolmiljö, och det huvudsakliga intresset är skolmiljö i 

förhållande till elever inom autismspektrum. I och med att skolan är inkluderande och 

alla elever ska gå i samma skola och klass oavsett funktionsnedsättning, är det av 

intresse att få kunskap om hur skolmiljön anpassas till alla elever. Det vi vill undersöka 

i vår studie är vilka olika behov ett barn med autism kan ha i skolmiljö, vilka strategier 

använder sig skolpersonal av när de bemöter barn med autism, samt hur de arbetar med 

inkludering. Vad kan vi som framtida lärare tänka på i bemötandet av barn med autism? 

 Med tanke på att specialpedagogik inte blev obligatoriskt förrän 2011 så anser vi att det 

även kan vara intressant att undersöka om lärare har den kunskap som krävs, för att 

tillgodose eventuella behov hos barn med autism i skolans verksamheter. 

 

I denna uppsats används olika begrepp och benämningar. Variationer mellan 

förkortningen AST som står för autismspektrumstörning eller benämningen “barn med 

autism” förekommer. Barn blandat med elever är också förekommande i texten. 

Begreppet skolans verksamheter syftar till grundskolans årskurser 1-6 och 

fritidshemmet. Benämningen skolpersonal innefattar klasslärare, fritidslärare och all 

annan övrig personal som arbetar inom skolans verksamheter. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om undersökningens ämne. Inledningsvis 

presenteras kortfattat om autism. Därefter går vi in på skolans verksamheter utifrån 

styrdokument, för att vidare berätta om arbetssätt och inkludering samt kunskap och 

utbildning. 

2.1 Om autism och autistiska drag 

Enligt Hjärnfonden (2015) kan autismspektrumtillstånd förkortas till AST, vilket är ett 

samlingsnamn för flera diagnoser. Under beteckningen AST ligger även Aspergers 

syndrom, autistiskt syndrom och atypisk autism/autismliknande tillstånd. AST innebär i 

sin helhet svårigheter med kommunikation och socialt samspel. Tendenser till att göra 

saker på ett upprepat och avvikande sätt kan också vara vanligt förekommande hos 

personer med AST. Det är väldigt vanligt att AST framträder tillsammans med andra 

psykiatriska eller utvecklingsrelaterade diagnoser (ibid.).  

 

Enligt Hjärnfonden (2015) så är de insatser som görs idag oftast beteendeinriktade och 

fokuserar på inlärning. Det finns inte någon medicinsk behandling för AST-symtom, 

utan det är fokus på att ge stöd och hjälp för de svårigheter som finns och stärka 

individens självständighet, livskvalitet och funktionsförmåga som kan underlätta för 

dessa elever. Det är viktigt att barn med AST får en anpassad miljö och stöd från 

människor som har respekt och kunskap kring området. Det behövs mer kunskap om 

vilka insatser som är verksamma vid AST och tidiga insatser är viktigt, speciellt för 

barn som börjar närma sig skolåldern (ibid.). Det är vanligt att en AST-diagnos 

upptäcks när barn börjar i skolan. För barn med AST kan det uppstå svårigheter i en 

skolmiljö och det är därför viktigt att dessa barn får extra stöd. Hjärnfonden (2015) ger 

några exempel på vilka svårigheter som kan uppstå när det gäller socialt samspel för 

barn med AST, till exempel samspela med andra, visa känslor samt dela med sig av 

tankar och upplevelser. Att skapa relationer i sociala sammanhang kan vara svårt för en 

person med AST då de inte vet hur de ska bete sig tillsammans med andra. Yngre barn 

kan ha problematik med lekar där de inte i förväg vet vad som kommer hända i leken, 

och när regler ändras under tiden. Andra svårigheter som kan uppstå när det gäller 

beteenden är till exempel förändringar i scheman, rutiner eller hur vissa saker 

genomförs. Personer med AST kan känna starkt motstånd mot förändringar i vardagen 

och föredrar rutiner och tydlighet samt att de kan bli fixerade vid saker eller intressen. 



 

3 

 

Svårigheten med detta är att intresset kan bli så intensivt att det stör vardagen på olika 

sätt. Det kan vara barn med autism som också är över- eller underkänslig för ljud, ljus 

och lukter (ibid). Enligt Rutkowski och Brimer (2014) visar studier att personer med 

AST kan ha svårigheter med social samverkan, kommunikation, förstå olika beteenden 

samt svag inlärningsförmåga. De utmaningar som kan uppstå i skolmiljö för elever med 

AST kan vara att förstå sociala signaler, till exempel sociala lekar/spel, ögonkontakt och 

kroppskontakt samt att få vänner. Det som är viktigt att tänka på är att dessa svårigheter 

inte stämmer in på alla med autism, utan att det ser olika ut för varje individ. De menar 

även att den motoriska utvecklingen och balansen kan påverkas negativt hos 

barn/ungdomar med autism, även muskelsvaghet kan påverkas (ibid). Enligt Sigmon, 

Tackett och Azano (2016) kan vissa elever med autism även ha särskilda 

självstimulerande beteenden, som att snurra och “pilla” på saker eller vicka fram och 

tillbaka. Det som kan framkalla dessa beteenden kan vara ångest inför något som är 

oklart. Lindsay, Proulx, Scott och Thomson (2014) presenterar en undersökning som 

visar att det blir alltmer förekommande med elever som har AST som går i “vanliga” 

klasser. Elever med AST kan ha svårigheter med att hantera sociala aspekter samt att 

hantera vissa beteenden. Det kan till exempel handla om utvecklingen av att förstå 

jämlika relationer och förstå andras känslor samt att ge uttryck för sina egna. Jensen 

(2017) anser dock att det inte bara ska fokuseras på vilka svårigheter barn med autism 

har, utan också på styrkor och goda egenskaper. Det som bör uppmärksammas enligt 

Jensen (2017) är att individer med autism ofta kan vara pålitliga, ärliga, står upp för 

svaga, ansvarsfulla, lojala och vågar säga sin åsikt. Individer med autism kan också vara 

väldigt begåvade inom både praktiska och teoretiska områden, som till exempel 

musikaliska, konstnärliga, matematiska och tekniska begåvningar (ibid).  

 

2.2 Skolans verksamheter 

Det är skolans uppgift att ge alla elever den hjälp och vägledning de behöver för att efter 

deras egna förutsättningar och personliga förmåga nå utbildningens mål (Skolverket, 

2014). Skolan har också ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen (Skolverket, 2017). En del elever är i behov av 

ytterligare stöd än det som ges i den ordinarie undervisningen. Genom att sätta in tidiga 

stödinsatser anpassade efter eleven, ges alla elever förutsättningar att utvecklas i 

riktning mot utbildningens mål. I vissa fall kan förändringar i verksamheten räcka för 

att skapa förutsättningar för utveckling, medan det i vissa fall behövs mer 
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individinriktade stödinsatser. Det finns två typer av stödinsatser som kan tillämpas. Den 

ena är extra anpassningar som är en stödinsats som är möjlig att genomföra inom ramen 

för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna 

stödinsats. Särskilt stöd är den andra insatsen som kan tillämpas. Det är en mer 

omfattande stödinsats som normalt inte är möjlig att genomföra för lärare och övrig 

skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Bestämmelserna för särskilt 

stöd beslutas av rektorn och dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). 

 

2.3 Arbetssätt och inkludering 

Jensen (2017) menar att om en skola skapar en hög inkluderingskompetens underlättas 

arbetet med att ge alla en likvärdig utbildning, vilket gynnar alla inom skolans 

verksamhet. En skola som vet hur nedsatta funktioner kan kompenseras betraktas som 

framgångsrik. Att de förstår hur eleverna fungerar och hittar metoder som passar i 

bemötande och samarbetet mellan elev och vuxna runt omkring dem. Eftersom 

elevernas utveckling i skolan är en pågående process, så blir även arbetat med 

inkludering det. Det gäller att ständigt hitta nya sätt att inkludera eleverna beroende på 

deras förutsättningar, samt att fokus måste vara på att förstärka hela verksamheten och 

inte bara eleverna. Jensen (2017) anser att lärare idag ska stärka inkluderingen i skolan, 

därför måste ledare i skolan hjälpa till och se det betydelsefulla i en inkluderad miljö. 

Arbetsbördan är redan stor för lärare och de behöver extra stöd till att arbeta för en 

inkluderande miljö, till exempel från elevhälsan. En stor del kring inkludering är 

lärarnas inställning och förväntan på eleverna, deras attityd mot inkludering är till 

avgörande för elevernas prestation (ibid).  

 

Lindsay et al. (2014) anser att det blir en utmaning för lärare att anpassa undervisningen 

för alla samt att skapa en inkluderande miljö för alla elever i klassrummet. 

Undersökningen har fokuserat på 13 grundskolor med inriktning på lärare som har 

erfarenhet av att undervisa barn med AST. De har intervjuat lärare som berättar om hur 

de arbetar för att inkludera elever i klassrumsmiljön samt hur de planerar lektionerna för 

att skapa en fungerande undervisning för alla i klassrummet. Sammanfattningen av 

studien visar att lärare har olika metoder för att inkludera alla elever i klassrummet, 

efter deras egna förutsättningar. Några exempel på metoder som många lärare i studien 

betonade som viktiga med arbetet kring detta område är att samarbeta inom skolan, 

skapa goda relationer med föräldrar och vårdnadshavare samt att bygga ett respektfullt 
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klassrumsklimat bland eleverna. Dock känner många att de inte har tillräckligt med 

kunskap för att skapa en lyckad undervisning som passar alla elever. Sigmon et al. 

(2016) och Nisa (2017) lyfter bildkort som ett positivt verktyg i undervisningen. Med 

bildkort menas att eleverna har ett schema med bilder som visar skoldagens innehåll 

(Sigmon et al., 2016) och används för att eleverna ska förstå och behärska 

undervisningsämnet bättre (Nisa, 2017). Bildböcker som handlar om och beskriver 

autism är ett annat verktyg som visat sig ge en positiv inverkan i klassrum beskriver 

Sigmon et al. (2016). Med dessa bildböcker kan lärare undervisa eleverna om vad 

autism är, samt utveckla deras förståelse, empati och acceptans. Detta är viktigt för att 

skapa en respektfull klass som möter varandra och förstår varandras olikheter. 

Utmaningen med dessa böcker är att det inte får bli en “mall” för hur alla barn med 

autism är. Två elever med autism kan vara helt olika varandra, den ena kan till exempel 

vara icke-verbal och ha svårigheter med det sociala samspelet, medan den andra kan i 

vissa fall vara tvärtemot. En annan utmaning som kan förekomma för lärare när de 

presenterar en bildbok om autism, är att få fram budskapet att barn med autism inte är 

annorlunda eller speciella på något sätt. Det viktiga är att lyfta fram de unika 

kvaliteterna som barn med autism också har, som till exempel specialintressen som de 

kan extra mycket om (ibid.). Jensen (2017) beskriver specialintressen hos barn med 

autism som en styrka som bör uppmärksammas. Intresset kan utvecklas till en stor 

kunskapskälla och bidra med inflytande på andra elever. Genom att få visa och prata om 

sitt intresse kan det skapa en trygghet hos eleven med autism, men i vissa fall är 

specialintresset ett sätt att komma bort från det sociala och finna ett lugn för sig själv 

(ibid.). 

  

2.4 Utbildning och kunskap 

Enligt Stahmer, Rieth, Lee, Reisinger, Mandell och Connell (2015) har lärare i 

grundskolan inte de kunskaper och metoder som krävs för att undervisa elever med 

AST. De anser att det är bristande kunskap kring detta område i offentliga skolor och att 

lärare menar att de har fått för lite utbildning gällande barn med AST. De skriver att 

forskning visar att barn med autism ökar i skolan, men att det inte uppmärksammas av 

samhället. Skolorna kämpar för att ge eleverna en likvärdig utbildning utefter sina egna 

förutsättningar och ett ökat antal insatser, till exempel mer resurser som stöd i 

klassrummet för barn med AST har visat sig vara effektiva. Samtidigt menar lärare i 

dessa skolor att de inte har fått tillräcklig utbildning för att möta dessa elevers behov 
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och betygsätter sin personliga arbetsförmåga i arbetet med barn som har AST som lågt. 

Finch, Watson, MacGregor och Precise (2013) beskriver i deras artikel även där en 

liknande problematik gällande barn med autism i skolan. I den undersökningen har det 

fokuserats på lärarens erfarenheter kring barn med AST. Resultatet visade att lärarna 

inte hade så stor erfarenhet av området, samt brist på bakgrundskunskap gällande 

undervisningsmetoder och bemötandet till elever med AST (ibid.). 

 

Enligt Lindsay et al. (2014) känner många lärare sig oförberedda för att stödja elever 

med AST och upplever svårigheter bland annat med det sociala, akademiska samt att 

bemöta deras olika beteenden. De pratar även om bristen av förståelse hos andra lärare, 

föräldrar och elever. Lärarna anser att det ibland kan vara svårt att få en förståelse för 

diagnosen och om de olika beteenden som kan finnas hos barn med AST. Det kan 

därför uppstå missförstånd och finnas en omedvetenhet om diagnosen. Lärarna anser att 

det som bör förbättras är att fler resurser sätts in som stöd i klassrummet och att mer 

kunskap om barn med autism behövs, till exempel workshops eller annan professionell 

utveckling för personalen. De anser också att det behövs särskild utbildning och stöd för 

lärare som arbetar med barn som har AST samt förståelse och samarbete från sina 

kollegor och ledningen på skolan (ibid.). Jensen (2017) anser att det är alla som arbetar i 

skolan som har ansvar för att eleverna ska lyckas. Det gäller att hitta åtgärder och 

undervisningsmetoder som fungerar, fungerar inte den första metoden provas andra 

metoder och strategier tills man har hittat något som passar. Det är viktigt att inte ge upp 

och aldrig antyda att det är fel på eleven (ibid.) 

 

2.5 Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att det är viktigt att barn med AST ges möjlighet till att få en 

anpassad miljö och stöd från vuxna då det kan uppstå svårigheter i skolans 

verksamheter (Hjärnfonden,2015). Det framkommer även att det behövs mer kunskap 

och utbildning om ämnet, för att tillgodose barn med autism behov (ibid.). Det 

framkommer även att det finns olika metoder och strategier att inkludera alla elever 

(Lindsay et al., 2014). Men forskning belyser även att arbetsbördan redan är stor för 

lärare. Därför behövs extra stöd och resurser för att skapa en inkluderande miljö (Jensen 

2017). Något som betonas som viktigt är att man förstår att det inte ser likadant ut för 

alla. Alla individer har olika behov och anpassningar görs efter elevens förutsättningar 

(Rutkowski et al., 2014).  
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2.6 Problemformulering 

Enligt Skolverket (2015) har barn med autism ökat i grundskolan och med detta anser 

Lindsay et al. (2014)  att det blir en utmaning för lärare att ge alla elever en likvärdig 

utbildning. Utifrån detta blir det därför intressant att undersöka vilka strategier 

skolpersonal har gällande bemötandet av barn med autism i skolans verksamheter samt 

hur de arbetar med inkludering. 
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3. Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte är att undersöka vilka strategier skolpersonal har gällande bemötandet av barn 

med autism i skolans verksamheter. 

 

Frågeställningar: 

Vilka behov upplever skolpersonal att barn med autism kan ha? 

 

Vilka strategier har skolpersonal gällande arbetet med att inkludera alla elever i 

undervisningen? 
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4. Metod 

I detta kapitel redogörs vilken metod som ligger till grund för undersökningen samt hur 

genomförandet har gått till. Fortsättningsvis följer en beskrivning av det urval som 

genomförts och en presentation av respondenterna i studien. Avslutningsvis presenteras 

de etiska principerna som används i denna undersökning. 

 

 

4.1 Val av forskningsmetod 

Denna studie är kvalitativ och metoden som valdes var halvstrukturerade intervjuer. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att med en kvalitativ forskningsintervju är det 

intervjuaren som inleder och bestämmer över intervjusituationen. Det är intervjuaren 

som valt ämne och ställer frågorna samt avgör vilka frågor som eventuellt ska följas upp 

och avslutar också samtalet. Med halvstrukturerade intervjuer menar Kvale och 

Brinkmann (2014) att intervjun liknar ett vardagssamtal, men att det ändå är ett förberett 

samtal med ett syfte. Innan intervjun har intervjuaren framställt en intervjuguide med 

frågor som tas med till samtalet, det finns även utrymme för följdfrågor om något 

viktigt dyker upp under samtalet. Den information som samlades in under samtalet blir 

sedan material för resultatet (ibid.). 

 

4.2 Urval 

Vårt syfte är att undersöka vilka strategier skolpersonal har gällande bemötandet av barn 

med autism i skolans verksamheter. Därför valde vi att försöka få tag i personer som har 

erfarenhet i ämnet för att få svar på frågeställningarna. Den urvalsmetod som anses vara 

lämplig är då icke-sannolikhetsurval, eftersom respondenterna inte valts ut 

slumpmässigt utan fokus var på personer som var intressanta till frågeställningarna 

(Bryman, 2011). Urvalet av respondenter var till viss del målinriktat då undersökningen 

var i behov av personer med kunskaper och erfarenhet av barn med autism. Det kan 

också delvis beskrivas som ett bekvämlighetsurval, då vi tidigare haft personlig kontakt 

med respondenterna och vet om deras erfarenheter av undersökningens syfte (ibid). 

 

Sju personer mellan åldrarna 25-65 år har intervjuats i denna undersökning, där alla har 

varierande erfarenheter kring studiens syfte. Av de personer som har intervjuats var två  

förskollärare, två lärare, en barnskötare, en fritidspedagog och en person arbetar på en 
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specialskola och har inte någon pedagogisk utbildning. Tre av sju respondenter har läst 

kursen specialpedagogik via sin utbildning.  

 

4.3 Genomförande 

Efter urvalsprocessen tog vi kontakt med informanterna via mail där vi beskrev vad 

undersökningen handlade om, varför vi kontaktade just dem och en förfrågan om de 

ville ställa upp på en intervju. Vi bifogade även ett missiv (se bilaga 1) där vi beskrev 

syftet med studien. De informerades även om att deltagandet i studien var helt anonym 

och frivillig samt hur resultaten av intervjuerna dokumenteras och att insamlad data 

förvaras oåtkomligt för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2017). Vi tog kontakt med åtta 

personer vi ansåg hade en viss erfarenhet om ämnet, därefter valde sju stycken att delta. 

Då vi är två som skriver uppsatsen valde vi att dela upp intervjuerna baserat på hur pass 

väl vi kände respondenterna. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att skapa en tillitsfull 

relation till respondenten för att få ett avslappnat och bekvämt samtal. Därefter bokades 

ett möte in med respektive informant för att genomföra intervjuerna. De genomfördes 

på olika platser beroende på var respondenterna ansåg det var lämpligast, några på deras 

arbetsplats och andra i hemmiljö. Intervjuerna tog mellan 20-30 minuter att genomföra 

och vi valde att föra anteckningar. 

 

4.4 Analys 

Efter att materialet från intervjuerna samlats in fortsatte arbetet med att tillsammans 

analysera resultatet. Vi valde att göra en kvalitativ innehållsanalys som enligt Bryman 

(2011) är det vanligaste tillvägagångssättet när det kommer till att analysera material 

från en kvalitativ studie. Med en kvalitativ innehållsanalys menas att forskaren sorterar 

materialet och bryter ner det i delar, för att få fram och skapa kategorier (ibid.). Vi 

sorterade materialet genom att sammanställa likheter och skillnader i deras svar, sedan 

letade vi efter kopplingar, upprepade ordval och mönster. När materialet sedan brutits 

ner till stödord och citat så skapades övergripande kategorier som sedan kommer att 

presenteras i resultatet.  

 

4.5 Etik 

Vi har följt vetenskapliga rådets fyra forskningsetiska principer, vilka är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Det innebär att vi informerade deltagarna om undersökningens 
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syfte och att det var frivilligt att delta. De informerades även om att de när som helst 

under intervjun kunde avbryta sin medverkan, att deltagandet i studien sker med största 

anonymitet och att eventuella namn och platser som nämns inte tas med i uppsatsen. 

Insamlat material kommer endast att behandlas av oss och obehöriga kommer ej att 

kunna ta del av informationen. Insamlade uppgifter kommer endast att användas i 

resultatet i denna uppsats (ibid). Detta informerades respondenterna om kortfattat via 

vår första mailkontakt där vi frågade om de var intresserade av att delta i intervjun. När 

de sedan svarat att de ville delta skickades, innan intervjutillfällena, ett missiv ut där vi 

mer ingående informerade om de olika forskningsetiska principerna.  

 

4.6 Reliabilitet, validitet och trovärdighet 

Reliabilitet menar Bryman (2011) handlar om att resultatet från en undersökning blir 

lika om undersökningen utförs en andra gång. De svar vi fick in av respondenterna var 

baserade på personliga erfarenheter, som bland annat innefattar ålder, verksamma år 

inom skolans verksamheter, utbildning. Med validitet menas enligt Bryman (2011) att 

det insamlade materialet hänger ihop och kan besvara undersökningens syfte. I denna 

undersökning deltog sju personer från skolans olika verksamheter, därför kan inte deras 

svar generaliseras. Vi fick däremot en uppfattning i våra intervjuer av vad det finns för 

kunskaper och erfarenheter av barn med autism samt vilka strategier som används i 

skolans verksamheter. 

  



 

12 

 

5. Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultatet. Resultatet presenteras under fyra övergripande 

kategorierna, som har namngetts med följande “Bemötande och behov i skolans 

verksamheter”, “Relationsskapande med eleven och vårdnadshavare”  “Skolmiljö och 

hjälpmedel” samt “Inkludering”.  

 

5.1 Bemötande och behov i skolans verksamheter 

Denna kategori handlar om att bemöta elevers eventuella behov på ett sätt som är 

anpassat efter individen, i skolans verksamheter.  Under denna kategori presenteras 

respondenternas syn på vilka behov som barn med autism kan ha och hur de bemöter 

dessa.  

 

Det som framkommer är att barn med autism ofta har ett behov av tydlighet och struktur 

i skolans verksamheter. Tydlighet och struktur är viktigt för alla elever i skolan men för 

elever som har autism är det extra viktigt anser samtliga respondenter som vi har 

intervjuat till vår uppsats. Alla betonar vikten av detta som en stor del till att bemöta 

barn med autism och med detta menas att lärare och alla som arbetar i skolan bör vara 

tydlig med att informera om rutiner, scheman, tider, regler och allt som händer under en 

skoldag. Det är även viktigt att förklara på ett pedagogiskt sätt hur det sociala samspelet 

fungerar, eftersom barn med autism kan ha svårigheter med sociala sammanhang. 

Flertalet av respondenterna anser att om man är tydlig och organiserad så fungerar 

skoldagen överlag bra för alla elever. Det framkommer utifrån respondenternas 

erfarenheter att det är vanligt att barn som har autism också har andra 

funktionsvariationer eller diagnoser, som till exempel ADHD. Det är också vanligt 

förekommande att elever har vissa autistiska drag istället för en “ren” autism. Det finns 

inga specifika behov som barn med autism eller autistiska drag har utan det är väldigt 

individuellt.   

 

 

De elever jag haft med autism har haft mils skilda behov. Vissa är väldigt 

högfungerande och behöver inte mycket extra anpassningar alls. Andra har haft 

behov som att förbereda dem i god tid innan förändringar, bildscheman/scheman 

där tider är utsatta så de vet vad som väntar, särskild plats i rummet - struktur 

och rutiner (Respondent 1). 
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En strategi som framställs vara positiv gällande bemötandet till elever med autism är att 

inte “vara för mycket”. Med det menas att inte ge för mycket information på samma 

gång, prata för mycket om detaljer eller till exempel fråga för mycket. Vid vissa 

situationer är det dock en annan strategi som beskrivs vara viktig och det är att beskriva 

en ny händelse tydligt och detaljerat. Ett exempel är när det förekommer 

schemabrytande situationer under skoldagen, då är det viktigt att detaljerat gå igenom 

vad som ska hända, när det kommer att ske, hur det kommer att se ut. I vissa situationer 

kan seriesamtal hjälpa elever med att förbereda sig för nya saker, berättar en respondent. 

Med ett seriesamtal menas att på ett pedagogiskt sätt rita upp en situation på ett papper, 

som beskriver hur en ny händelse kommer att ske.  

 

Skolpersonalens bemötande och fokus på elevernas behov i skolans verksamheter visar 

sig vara en stor del i skolpersonalens arbete. De flesta respondenterna anser att 

nyanställda lärare bör visa intresse inför mötet med barn som har autism och inte vara 

“rädda”. De bör först och främst läsa på om området, sedan samtala med personer och 

föräldrar som känner eleven och viktigast av allt är att skapa en egen relation och lära 

känna eleven. Samtidigt är det viktigt att avvakta och låta eleven ta in och lära känna 

dig som lärare först för att skapa en trygghet och visa respekt till eleven. 

 

5.2 Relationsskapande med eleven och vårdnadshavare 

Denna kategori handlar om värdet i att bygga en relation till eleven och vårdnadshavare 

samt att samarbeta för att skapa förtroende och trygghet mellan eleven/vårdnadshavare 

och lärare.  

 

Relationsskapande med elever och vårdnadshavare är en viktig del i arbetet som lärare 

och extra viktigt med de elever som har autism. Föräldrar och vårdnadshavare är de som 

känner sina barn bäst och om det finns en god relation och ett gott samarbete 

sinsemellan kan goda förutsättningar för eleven skapas. Ett samtal eller sms på 

morgonen från föräldrar/vårdnadshavare innan lektionen startar kan underlätta lärarens 

arbetsdag för att förstå elevens tillstånd och agerande under resten av dagen. Som till 

exempel om eleven sovit eller ätit dåligt, eller bara har haft en tuff morgon av olika skäl. 
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Jag anser att det viktigast av allt är samarbete och samtal med föräldrar. Vi 

arbetar i skolan för elevernas skull och finns det barn som behöver extra stöd på 

något vis så är det föräldrarna som känner dem bäst, och vi är där för att stötta 

både dem och deras barn (Respondent 2). 

 

Det framkommer att det är viktigt att skapa goda relationer till föräldrar och 

vårdnadshavare, inte bara för elevens skull utan även för vårdnadshavare och 

skolpersonalens skull. Att vårdnadshavare känner en trygghet och förtroende till dig 

som lärare och vet vem som finns där under skoldagen för deras barn. En respondent 

anser att vårdnadshavare också behöver stöd, stöttning och kunskap i förhållandet till 

deras barn. Vi som lärare förmedlar vidare våra kunskaper och erfarenheter kring eleven 

och ger föräldrar/vårdnadshavare möjligheten att utveckla egna strategier i hemmiljö. 

Klasslärare och den personal som finns på fritidshemmet på eftermiddagarna behöver 

också ett gott samarbete. Personal på fritidshemmet behöver få veta om något speciellt 

hänt under skoldagen, till exempel om det varit ett bråk eller en konflikt som kan 

påverka elevens tillstånd på fritidshemmet. Eventuella anpassningar som behöver göras 

för att möta elevens behov. 

 

5.3 Skolmiljö och hjälpmedel 

Med detta menas att anpassa elevens arbetsplats och skolmaterial för att förenkla och ge 

stöd under skoldagen. Under denna kategori presenteras vilka hjälpmedel som lyfts 

fram som ett stöd i skolans verksamheter samt vilka svårigheter som kan uppstå i en 

skolmiljö.   

 

Bildschema beskrivs som ett framgångsrikt hjälpmedel. Elever med autism kan få 

anpassade scheman eftersom det underlättar behovet av tydlighet och struktur. Vissa 

elever med autism kan behöva en avskärmad arbetsplats i klassrummet. Eleverna kan ha 

svårt att koncentrera sig på det de ska göra och är mer intresserade av vad som händer 

runt omkring. Ibland kan det finnas mindre rum som eleverna, ofta i sällskap av en 

resurs, kan gå till för att få arbeta ostört från resten av klassen. Läroböcker kan anpassas 

efter elevens förutsättningar och elever som arbetar via dator kan använda diktering som 
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hjälpmedel. Där kan eleverna få hjälp att via hörlurar höra vad de skriver och se vad de 

läser. En av respondenterna beskriver teckenspråk som ett stöd och menar att det har 

underlättat i kommunikationen med elever som har AST. 

 

De svårigheter som samtliga respondenter är överens om är att det kan bli ett bekymmer 

för elever med autism med stora barngrupper som skapar hög ljudnivå, ostrukturerad 

och rörig miljö, övergångar och den fria tiden som till exempel raster. Elever med 

autism kan bli påverkade av ett för rörigt klassrum. Det blir lärarens uppgift att se till att 

försöka ha ordning och reda, i den mån det går, för att få dessa elevers fokus på vad de 

ska göra. Stökiga hyllor, olika papper och planscher på väggarna kan störa 

koncentrationen och eleven tappar fokus på vad som ska göras och tittar mer på det som 

sitter på väggen och det som händer runtomkring istället. En respondent berättar att 

autistiska barn ofta kan bli väldigt trötta. Det är mycket ljud, ljus och lukter och stora 

barngrupper som kan bidra till att det helt enkelt blir “för mycket” för eleven. På skolan 

där respondenten arbetar har de löst det genom att det finns ett rum för vila och 

återhämtning. En kort paus mitt på dagen för att samla krafterna och återfå sin energi 

kan ibland räcka för att eleven ska klara av resten av skoldagen.  

 

 

En sak som kan vara svårt för barn med autism är att det ofta är mycket 

förändringar som är oförberedda, till exempel konflikter/problem som måste 

lösas så planer måste ändras i sista sekunden. Sen så kan ljudnivån bli jobbigt 

för de elever i en skolmiljö, eftersom det ofta är rätt många i klasser generellt så 

kan det ju bli stökigt i klassrummet även fast alla bara småpratar (Respondent 

1). 

 

Lektioner som till exempel slöjd och idrott kan skapa oro hos elever med autism då 

detta är ämnen som inte har samma rutiner och struktur som övriga lektioner möjligtvis 

har. Det kan skapa oro på grund av att dessa lektioner är svåra att förbereda eleven på. I 

slöjdsalen kan många elever arbeta med olika saker samtidigt och det är mycket ljud, 

ljus och rörelser i salen. På idrottslektioner blir det också mycket spring, det är en stor 

sal och höga ljud som kan skapa en osäkerhet hos elever med autism som behöver sina 

rutiner för att känna sig trygga. En respondent beskriver att till exempel friluftsdagar 

kan bli en  “katastrof” för elever med autism. Detta på grund av att under dessa dagar 
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finns det inget tydligt schema och man dagen lite som den kommer, tvärtemot de rutiner 

som barn med autism kan ha behov av. Något som alla respondenterna var överens om 

var att det behövs fler resurser i skolan för att bemöta dessa elevers behov. Som ensam 

lärare i en klass är det näst intill omöjligt att ge dessa elever den hjälp och det stöd som 

de behöver.  

 

5.4 Inkludering  

Med detta menas att få alla elever att känna sig som en del av klassen och inte 

exkluderas på grund av sina förutsättningar och behov. Under denna kategori 

presenteras respondenternas syn på inkludering samt hur de arbetar med detta i skolans 

verksamheter.  

 

Flertalet av respondenterna anser att inkluderingen i skolan fungerar relativt bra. De 

flesta arbetar med bildschema på den stora tavlan genom att använda bilder och tider för 

hela dagen. Ett bildschema på stora tavlan gynnar hela klassen men framförallt de elever 

med autism. I vissa fall har elever med autism behov av ett eget mindre detaljerat 

schema vid bänken. Ibland kan det uppstå konflikter med elever som har en diagnos. 

Några exempel på situationer som kan skapa oro hos barn med autism kan vara 

ljudnivån, matsituationer, förflyttningar eller lärare som inte är tillräckligt tydliga för 

eleven om vad som skall hända. Det kan då lösas genom att en resurs sätts in och finns 

med i elevens skolvardag för att underlätta onödiga konflikter och orosmoment som kan 

uppstå. Barn med autism kan ibland också ha svårt att integrera med andra barn. Där 

kan dessa resurser fungera som ett stöd när eleven ska leka med andra barn, för att se till 

så att det fungerar och eventuellt förklarar hur leken går till och vilka regler som finns. 

De ska även stötta och hjälpa för att det ska bli en positiv upplevelse för eleven. En av 

respondenterna har erfarenhet av att barn med autism ofta straffar sig själv, för att de 

inte förstår hur man leker eller integrerar med andra barn. Finns det inte någon vuxen 

med som stöd kan detta sluta med att eleven blir frustrerad och arg och kan känna oro 

inför den fria tiden, till exempel på rasten eller efter skoltid på fritidshemmet.  

 

Det är viktigt att visa och förklara för vårdnadshavare att vi behandlar de barn som har 

autism med samma tillmötesgående som med alla andra barn, det vill säga med respekt 

och förståelse. Att vi lärare arbetar för att inkludera alla elever istället för att exkludera 

eleven med andra behov, samt agerar på ett sätt att barnet inte känner sig annorlunda 
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inför de andra eleverna. Det finns inte en lösning eller ett sätt att lösa en situation på för 

elever med autism. Det finns inget “facit” eller protokoll man kan gå efter. Alla är olika 

och det som fungerar på en elev behöver nödvändigtvis inte fungera på nästa. Lärare 

måste vara flexibla i situationer som uppstår för att kunna hitta nya sätt som kan fungera 

på den elev som behöver stöd.  

 

Tror dock att autism är så pass individuellt/olika i hur det ter sig så att man 

måste utgå mest från individen i sig och inte snöa in på diagnosen 

 (Respondent 1). 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet av undersökningen och jämförs med tidigare 

forskning. Efter det följer en metoddiskussion.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Samtliga respondenter som vi har intervjuat i vår studie har erfarenheter av att arbeta 

med barn som har autism i grundskolan och de beskriver att elever med autism kan ha 

olika behov och förutsättningar i skolans verksamheter. Även Rutkowski et al. (2014) 

menar att behoven för elever med AST kan se olika ut och att det är viktigt att anpassa 

strategier efter individens behov. Enligt Skolverket (2017) ska undervisningen anpassas 

till varje elevs förutsättningar. Eleverna ska även få det stöd och den vägledningen de 

behöver för att efter deras egna förutsättningar nå utbildningens mål (Skolverket, 2014) 

då skolan har ett ansvar för de elever som av olika anledningar inte når målen för 

utbildningen (Skolverket, 2017). Samtliga respondenter upplever att det finns 

svårigheter för barn med autism i skolmiljön och beskriver olika strategier för att 

anpassa miljön utefter deras behov. Hjärnfonden (2015) anser att det är viktigt för 

eleverna med en anpassad miljö och stöd från personal i skolan som har förståelse och 

kunskap kring AST. De svårigheter som kan förekomma i en skolmiljö, enligt 

respondenterna, kan vara ljud, ljus, lukter, social samverkan, förändringar och rubbade 

rutiner. Rutkowski et al. (2014) och Lindsay et al. (2014) lyfter även dessa svårigheter i 

en skolmiljö för elever med AST.  

 

Flertalet av respondenternas anser dock att det inte finns tillräckligt med kunskap och 

resurser i skolans verksamheter idag för att ge det stöd som elever med AST kan 

behöva. Detta på grund av bland annat bristande kunskap kring AST, stora barngrupper 

och brist på personal som gör att tiden inte räcker till. Enligt Stahmer et al. (2015) och 

Finch et al. (2013) är det brist på kunskap och undervisningsmetoder gällande elever 

med AST i offentliga skolor. Utifrån deras undersökning beskriver personal i skolor att 

de har fått för lite utbildning gällande ämnet. De menar att personal i skolan kämpar för 

att ge eleverna en likvärdig utbildning men att deras personliga förmåga och utbildning 

kring barn med AST är otillräcklig. Det kan därför vara problematiskt att möta dessa 

elevers behov (ibid).  
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Samtliga respondenter anser att rutin och struktur är två av de strategier som anses vara 

framgångsrikt i arbetet med barn som har autism. Detta styrks av Hjärnfonden (2015) 

och Lindsay et al. (2014) som anser att vanor och rutiner är viktigt och att förändringar i 

vardagen kan skapa oro och svårigheter för barn med autism. Några av respondenterna 

nämner bildschema som ett positivt hjälpmedel för att stärka behovet av tydlighet och 

struktur. Sigmon et al. (2016) och Nisa (2017) nämner även de bildkort, som är ett 

liknande hjälpmedel som används i undervisningen. Bildkort används både till att 

undervisa elever om AST och som stöd till elever med AST (ibid.). En respondent 

menar att bildschema underlättar och gynnar hela klassen och gör även att elever med 

autism blir inkluderade i undervisningen. Flertalet av respondenterna anser att 

inkluderingen i skolan fungerar relativt bra men att tids- och personalbrist kan försvåra 

målet med den inkluderande verksamheten. Lindsay et al. (2014) anser att anpassa 

undervisningen för alla elever blir en utmaning för lärare. För att skapa en inkluderande 

miljö, enligt Jensen (2017), behövs extra stöd och resurser eftersom arbetsbördan redan 

är stor för lärare. För att lyckas med detta måste hela skolverksamheten stärka synen på 

en inkluderande skola samt att ständigt hitta nya sätt att inkludera alla elever beroende 

på deras förutsättningar. En av de strategier Jensen (2017) belyser gällande inkludering 

är att uppmärksamma de specialintressen som kan finnas hos barn med autism. 

Specialintresset kan bidra till inflytande på andra elever samt att det även kan bli 

stärkande för eleven att få dela sitt intresse och bidra med sina kunskaper till övriga 

elever (ibid.).  

 

Något som samtliga respondenter belyser som viktigt i bemötandet av elever med AST 

är relationsskapande. Framför allt att skapa en god relation med eleven men det är även 

viktigt att ha en god relation till föräldrar och vårdnadshavare. Respondenterna menar 

att vårdnadshavare är de som känner sina barn bäst och genom att ha ett gott samarbete 

skapar man förtroende och trygghet. Även Lindsay et al (2014) anser att 

relationsskapande med föräldrar och vårdnadshavare är en viktig del av skolpersonalens 

arbete.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Vi valde att göra en kvalitativ studie med halvstrukturerade intervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vi känner i efterhand att vi valde rätt typ av metod. Detta på grund 

av att de respondenter som deltog har erfarenheter av att arbeta med barn som har 
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autism. Med hjälp av halvstrukturerade intervjuer blir det mer som ett samtal där vi kan 

ställa följdfrågor om det behövs. Vi hade på förhand planerat att spela in alla intervjuer 

men efter att tekniken strulade vid första intervjutillfället samt att två av respondenterna 

kände sig obekväma med att bli inspelade, valde vi efter det att istället föra anteckningar 

under samtliga intervjuer. Vi anser att det hade varit mycket enklare att sammanställa 

resultatet om vi hade haft inspelat material eftersom vi då kunnat lyssna på det inspelade 

materialet tillsammans.  

 

Vi kände en viss tidspress och valde därför att dela upp intervjuerna då vi är två som 

skriver uppsatsen. Respondenterna delades upp mellan oss baserat på tidigare relationer 

med respondenterna. Detta gjorde vi för att vi kände att vi kunde få ett avslappnat 

samtal. I efterhand har vi diskuterat med varandra att det eventuellt skulle ha varit 

positivt att utföra intervjuerna tillsammans. Detta med anledningen av att vi då varit två  

som fått chans till att ställa eventuella följdfrågor och det kan därefter utvecklats till en 

bredare intervju. Vi önskar att vi hade varit fått  tag i ytterligare två eller tre 

respondenter som deltagare till undersökningen, för att få ett bredare och större resultat 

samt eventuellt fler intressanta svar på metoder och strategier. Vi anser att validiteten i 

vår undersökning är förhållandevis hög då vi utifrån insamlat data har kunnat svara på 

våra undersökningsfrågor. 
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7. Slutsats och vidare forskning 

I den här undersökningen har vi försökt belysa vilka strategier som skolpersonal har 

gällande bemötandet av barn med autism i skolans verksamheter. Det har framkommit 

att elever med autism har ökat i grundskolan och att detta kan innebära svårigheter för 

lärare att inkludera alla i undervisningen. Strategier och metoder har lyfts gällande 

bemötandet av barn med autism samt vilka behov som kan finnas i en skolmiljö. Det 

visade sig vara gynnsamt med tydlighet och struktur i verksamheterna samt stöd från 

omgivningen, både genom hjälpmedel och samarbeten. Utöver detta framkommer det 

även några brister. En av dessa är behovet av fler resurser och extra stöd för att 

inkludera alla elever i undervisningen. En annan är bristen på utbildning och kunskap 

om autism, som kan behövas för att bemöta och tillgodose de behov som barn med 

autism kan ha.  

 

Det som vi tycker skulle vara intressant att forska vidare på är att göra en undersökning 

från föräldrarnas/vårdnadshavarnas synvinkel. Hur anser vårdnadshavare till barn med 

autism att inkluderingen i skolan fungerar samt vilka hjälpmedel och stöd deras barn 

kan behöva i en skolmiljö. Vidare frågor, som till exempel vilka styrkor/svårigheter kan 

förekomma barn med autism? Vilka erfarenheter har de utifrån hemmiljö gällande 

metoder och strategier? Vad förväntar de sig av skolans verksamheter för att bemöta 

deras barns eventuella behov? Detta kan vara intressanta frågor att forska vidare om.  

 

Under arbetets gång har vi genom att läst tidigare forskning och sammanställt resultatet 

från intervjuerna, blivit medvetna om att en viss strategi inte fungerar vid ett specifikt 

tillfälle. Det återkommande är att alla individer med autism är olika och att behoven ser 

olika ut. Det finns ingen guide eller skrivna regler på hur man bemöter elever med 

autism, utan strategier och metoder formas och anpassas efter individens utveckling. 

Det vi tar med oss efter denna uppsats är vikten av att visa respekt och förståelse för alla 

elever, oavsett funktionsnedsättning eller inte. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Missiv 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter som studerar till grundskollärare med inriktning mot fritidshem på 

Högskolan i Gävle. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete som handlar om hur 

lärare bemöter barn med autism och deras behov i skolans verksamheter. Vi har valt att 

undersöka detta genom att göra intervjuer med lärare som har kunskaper och 

erfarenheter kring området. Vi kontaktar därför just dig och önskar att du vill svara på 

dessa frågor som förväntas ta cirka 30 minuter att besvara. 

 

Du som informant deltar frivilligt och har rätt att avbryta intervjun när som helst. Du är 

anonym i undersökningen och resultaten som samlas in kommer endast att behandlas av 

oss.  Svaren kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga och eventuella namn och 

platser kommer att censureras. Resultaten kommer endast att användas i den här studien. 

När uppsatsen är klar och godkänd kommer den att publiceras i databasen DiVA.  

 

Vid eventuella frågor kan ni kontakta oss! 

Med vänliga hälsningar, 

 

Anna Kallin ofk14akn@student.hig.se 

Johanna Birgersson ofk15jbo@student.hig.se 

Handledare Paula Larsson, Högskolan i Gävle, paula.larsson@hig.se  

  

mailto:ofk14akn@student.hig.se
mailto:ofk14akn@student.hig.se
mailto:ofk15jbo@student.hig.se
mailto:paula.larsson@hig.se
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9.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder?  

 

Vad har du för utbildning?  

- ingick specialpedagogik i din utbildning? 

 

Hur länge har du arbetat inom grundskolan? 

 

Beskriv skolan (storlek, område, antal elever etc) 

 

Intervjufrågor 

Hur arbetar ni med inkludering? 

 

Hur stor erfarenhet har du av att arbeta med barn som har autism? 

  

Vilka behov upplever du kan finnas hos barn med autism? 

  

Beskriv hur du bemöter dessa behov? 

  

Vilka svårigheter kan uppstå i en skolmiljö för barn med autism? 

 

Har ni i arbetslaget någon arbetsplan gällande barn med autism? 

  

Vad tycker du att man ska tänka på när man kommer ny till en arbetsplats, gällande barn 

med autism? 

 

  

 


