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Sammanfattning 

Syftet med min studie är att undersöka Autistiska barns situation i särskolan, utifrån lärares 

perspektiv hur de upplever barnen. Som lärare krävs det mycket planering och tålamod, vilket 

inte alltid är så lätt. I dagens samhälle är det många fler barn än tidigare som fått diagnosen 

Autism. Studien börjades med en undersökning av vad Autism är, Autism finns i olika 

varianter allt från svår till mycket väl fungerande Autism. Det centrala med barn med Autism 

är att de har problem med autismtriaden, därav namnet Autism. Barnen har problem med 

socialt samspel, muntlig och icke-muntlig kommunikation och har ett specifikt avvikande 

beteende. 

Som teori valde jag att utgå från makt och hjälp. Tanken är att klienten är eleven/barnet med 

Autism och hjälparen i det här fallet är läraren. Relationen mellan makt och hjälp är relevant 

för de flesta yrkesgrupper som arbetar med människor, som exempel lärare. Förhållandet 

mellan hjälpare och klient är en process, en process som genomgår olika stadier och drivs 

framåt av viktiga konflikter. Konflikter mellan frihet och tvång, makt och vanmakt, hjälp och 

skada, jämlikhet och ojämlikhet, system och individ, vilka är de begrepp jag kommer att 

använda i min analys. 

Ett val gjordes av att göra en kvalitativ studie där jag intervjuat lärare. Analysen av 

intervjuerna pekade på att lärarna tycker att en medvetehet om relationen mellan makt och 

hjälp är viktig. Förhållandet kännetecknas av konflikter mellan frihet och tvång, makt och 

vanmakt, hjälp och skada, jämlikhet och ojämlikhet, system och individ. 

De slutsatser jag funnit med studien är att alla autistiska barn i särskolan uppfattas som olika 

individer med olika personligheter och intressen, utifrån lärares perspektiv.  Det som verkade 

vara centralt för autistiska barn i särskolan var deras svårigheter med; socialt samspel, muntlig 

och icke-muntlig kommunikation samt att de hade ett specefikt avvikande beteende. 

Avslutningsvis har jag kommit fram till att skolformen särskola möjliggör att Autistiska barn 

får/kan lära sig efter deras möjligheter, då skolformen har en enkom pedagogik som hjälp och 

även assistenter som hjälper barnen. 
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1. Inledning 

Enligt  Wiberg & Arvidsson (2001 sid. 22) sågs före 1800-talet inga möjligheter till 

anpassning av människor som inte klarade av skola eller arbete, dessa människor kallades 

sinnesslöa. Sinnesslöa kan sägas var ett samlingsnamn på människor som inte fungerade som 

andra då deras sinne gjorde att de inte kunde klara sig själva (Wiberg & Arvidsson 2001 sid. 

22). Ett annat äldre samlingsbegrepp är ordet lytt (Förhammar & Nelson 2004 sid. 39). Lytt 

kommer ur ordet lyte som en definering på ett kropps- eller själsfel hos individen. Felet kunde 

vara medfött eller förvärvats senare i livet. Defineringen lytt användes dock först och främst 

på individer som hade lytesfel och handlade om individer med beteckningen idiot, sinnessjuk, 

dövstum, blind och epileptiker (Förhammar & Nelson 2004 sid. 39-40).  

Problematiken finns kvar idag men har beteknigen uppmärksamhetsstörning i stället för som 

förut sinnesslöa (Förhammar & Nelson 2004 sid. 41). Bakgrunden till förändring kom i slutet 

av 1950-talet med ett instutionskritiskt och utvecklingsoptimistiskt synsätt inom 

omsorgsverksamheten, utifrån normaliseringsprincipens införande (Brusén & Hydén 2000 

sid. 12). Det innebar en avveckling av de tidigare instutionerna då en starkt uttalad politisk 

vilja fanns för att bygga ett samhälle präglat av en stark offentlig sektor och med centrala mått 

som jämlikhet och solidaritet (Brusén & Hydén 2000 sid. 12-13). 

Normaliseringsprincipen enligt Nirje (2003 sid. 91) innebär att en normal dagsrytm för den 

utveckligsstörde består av, en normal veckorutin, en normal årsrytm, en normal livscykel, en 

normal självbestämmanderätt, de normala sexuella mönstren i sitt land och de normala 

miljökraven i sitt samhälle. Normaliseringsprincipen gäller följdaktigen också för alla som är 

varaktigt funktionshindrad till exempel individer med autism. Den ger även vägledning för 

individens habilitering, rehabilitering, sociala problemlösningar och interaktion (Nirje 2003 

sid. 91-93 ). 

En kommunalisering av verksamheter för personer med utvecklingsstörning skedde under 

1990-talet, tidigare var det landstingens skyldighet (Brusén & Hydén 2000 sid. 54). Ett 

exempel är att skolan har kommunaliserats och genom äldrereformen och psykiatrireformen 

har kommunerna fått ett ökat ansvar för äldre och psykiskt funktionshindrade. Samtidigt har 

kommunerna fått en större frihet att bestämma själva hur organisationerna skall se ut och 

användas. Kommunen ansvarar för alla barns utbildning, vilket innebär att den även har ett 

ansvar gällande skolgången för barn med utvecklingsstörning. Kommunaliseringen är menad 

för undvikande av stämplande segrering av individen och ge den en ökad möjlighet till 

integrering (Brusén & Hydén 2000 sid. 54-55).  

Koncentrationssvårigheter som innebär att individen inte klarar av den vanliga skolan eller ett 

vanligt arbete har funnits i alla tider. Då det finns flera typer av koncentrationssvårigheter har 

jag begränsat mig till autism och autistiska barn. Autism finns i olika varianter allt ifrån svår, 

klassisk autism till mycket väl fungerande autism, tillgruppen hör även lättare fall med 

autistiska drag eller autismliknande tillstånd (FASS: se 2009). Det som är centralt för de alla 

är att barnet har problem med autismtriaden, vilket innebär att de har problem med; socialt 
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samspel, muntlig och icke muntlig kommunikation samt att de har ett specifikt avvikande 

beteende. Problemen ska vara uttalande och ge ett beteendehandikapp för att tillhöra gruppen 

(FASS.se 2009). Barn med autism klarar ofta inte av den vanliga skolan, utan behöver 

specialundervisning (Gillberg 1988 sid. 102). Specialundervisningen som bör ske för barn 

med autism på så kallade särskolor, med specialutbildade lärare (Gillberg 1988 sid. 114).  

1.1 Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka autistiska barns situation i särskolan, utifrån lärares 

perspektiv hur de upplever barnen. 

1.2 Frågeställning 

1. Hur upplever lärare autistiska barn i särskolan? 

2. Vilket stöd har lärare i särskolan att tillgå då det gäller barn med autism? 

1.3. Metod   

Som huvudsaklig metod använde jag intervjuer, samt matrial om autism. Valet av att göra 

intervjuer gjordes då jag som uppsatsskrivare ville veta lärares upplevelser i skolan med barn 

som har diagnosen autism. En medvetenhet fanns dock om att en deltagande observation eller 

fältstudie hade gett ett större underlag till att bekräfta eller förkasta det informaterna sa, 

dessutom hade det möjliggjort att få en mer rättvis bild (Svensson & Starrin 1996 sid. 11).  

Till intevjuerna valdes den kvalitativa intervjumetoden (Svensson & Starrin 1996 sid. 52). 

Den innebar att vid intervjuerna fanns förhållandevis färdiga frågor som togs upp i den 

ordning de skrivits i, samt att det gavs möjlighet att ändra frågorna och ställa följdfrågor. Allt 

för att få mera uttömmande svar vid intervjuerna. Syftet med den är att beskriva och tolka de 

teman som förekommer i intervjupersonens livsvärld (Kvale 2008 sid. 9). Den kvalitativa 

metoden används för att beskriva och tolka lärarnas upplevelser.  

1.3.1 Urval 

Urvalet skedde med hjälp av en av lärarna på skolan som även deltog, efter kontakt med en 

rektor på en särskola om att jag ville intervjuva fyra lärare på en särskola, två manliga och två 

kvinnliga, samt att det var önskvärt att det fanns en viss spridning på ålder. Då jag blev 

tilldelad mina informanter hade jag ingen möjlighet att påverka vilka de blev. Informanterna 

kom att bli två manliga och två kvinnliga såsom jag önskat, men spridningen på ålder gick 

inte att få då medelåldern på lärarna i skolan ligger på 50år.  

En medvetenhet över att ett annat urval av respondenter skulle kanske medfört ett annat 

resultat, då tänkte jag först på spridningen på åldern. Tanken var att se om en 25åring ser de 

autistiska barnen på samma sätt som exempelvis en 45åring eller en 60-åring, eller om den ser 

på ett annat sätt. Varför skulle en yngre individ se annorlunda på autistiska barn? Jo min 

föreställning av det är att en yngre individ har en annan referensram än en äldre individ och 

att det skulle påverka hur den yngre individen ser på de autistiska barnen. Därför hade 
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resultatet antagligen blivit annorlunda om medelåldern på de intervjuade legat på 25-30år, då 

de har en annan referensram än de som ligger på 50år. Referensramens innebörd kan vara 

exempelvis en annan och nyare syn på autistiska barn än det som var tidigare. Resultatet av 

mina intervjuer visade ingen skillnad utifrån respondenternas ålder eller kön och jag kommer 

därför benämna mina informanter som lärare. Det var fyra stycken lärare som medverkade i 

mina intervjuer och de hade alla erfordlig utbildning. De hade lite olika utbildningar, alla var 

utbildade lärare med specialspecialpedagogik. 

Intervjuguiden utformades av mig som student och då med tanken att börja med några öppna 

enkla frågor som exempel ålder, kön, utbildning och arbetstid på skolan för att sedan be de 

berätta om hur det är att vara lärare till autistiska barn i särskolan. Jag ville även veta vilket 

stöd de som lärare har och bad de även berätta om det. 

1.3.2 Tillvägagånssätt 

En kontakt togs med en rektor på en särskola, vilken jag frågade om jag fick intervjua fyra 

lärare och samtidigt talade jag om att intervjuerna kommer att användas i ett uppsatsarbete 

som handlar om lärares perspektiv på barn som har diagnosen autism. Efter att rektorn 

godkännt och dessutom vidarebefodrat min önskan fick jag kontakt med en av lärarna, vilken 

tilldelade mig mina informanter och även ordnade med tider, plats för mig att genomföra 

intervjuerna. De fyra lärare som intervjuades är alla specialpedagoger som arbetade på 

särskolan med elever med diagnosen autism.   

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket betyder att jag som intervjuare hade färdiga frågor 

utefter valda rubriker. De rubriker som jag utgick från var informatens bakgrund, 

informantens perspektiv på autistiska barn i skolan, informantens stöd. Rubriken 

informaternas bakgrund med utbildning, hur länge de arbetat på skolan valdes då jag ville ha 

en bakgrundspresentation av informanterna i resultatet av mina intervjuer. Ålder, kön, samt 

vad de gjort tidigare valdes bort då det visades att det inte hade någon betydelse för resultatet. 

Rubriken informanternas perspektiv på autistiska barn i skolan valdes då jag bad 

informanterna om deras perspektiv på autistiska barn i skolan och även tänkt mig ha med det i 

resultatet av intervjuerna. Rubriken informanternas stöd grundades på att jag ville veta vilken 

form av stöd de som lärare har när det gäller barn med autism.  

Valet av att göra semistrukurerade intervjuer gjordes då jag ville ha möjlighet att ställa 

följdfrågor, men ändå ha fasta frågor som jag utgick ifrån. Mitt val av rubriker visade sig 

lyckat vid intervjutillfällena, då jag började med att presentera mig och mina teman. De 

rubriker jag valt gav mig och respondenterna en ”röd” tråd att följa och gav mig samma 

”röda” tråd till resultatet av intervjuerna. Valet av att ha färdiga teman visade sig vara lyckat 

då informanternas svar utgick från samma rubriker. Svaren som erhölls gjorde att jag fick 

bakgrundsinformation om respondeterna och deras perspektiv på det jag ville veta samt gav 

mig ny kunskap i området. Den semistrukturella intervjun möjliggjorde följdfrågor, vilka kom 

att leda till det tredje rubriken ”utslussning”. Rubriken utslussning, handlar om barnens 

träning för vuxenlivet utanför skolan. Fördelen med användandet av den semistrukturerade 

intervjumetoden kan ses i resultatet med rubriken utslussning, vilket ett val av en strukturerad 
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intervju inte hade möjliggjort. En strukturerad intervju där samma frågor ställs till alla och 

alla svar kategoriseras i någon specifik svarskategori och är tänkt att ha bestämda 

svarsalternativ till respondenten. En specifik svarskategori med bestämda svarsalternativ 

används för att jämföra och då min studie inte gick ut på att jämföra, utan på att få 

respondeternas egna upplevelser valdes den semistrukturella intervjun. Vilken jag ansåg 

uppfyllde mitt syfte med studien.  

Efter att ha genomfört alla intervjuerna gick jag igenom det som sagts. Ett utelämnade av 

matrial som inte kändes relevant gjordes, samt en koll på vad de tyckte lika eller olika om. Jag 

hade nu min sammanställning av intervjuerna och den litteratur jag behövde för studien. Som 

sista moment läste jag igenom allt matrial och noterade om hur teorin överensstämde med det 

som informanterna sagt, jag sökte även koppling mellan tidigare forskning. 

Sammanställningen av intervjun gjordes utefter tre huvudteman och då först lärarnas 

berättelser om barnen, vilket var huvudtemat sedan vilket stöd de som lärare har och det tredje 

temat utslussningen, vilket kom som ett resultat av min vetenskapliga metod. 

Validiteten (Kvale 2008 sid. 213) i uppsatsen har utgått från mitt syfte med uppsatsen, vilken 

är att belysa autistiska barns situation i särkolan, utifrån lärares perspektiv på hur de upplever 

autistiska barn i särskolan. Som metod valde jag semistrukturerad intervu då den sågs som det 

bästa alternativet för att få fram informanternas upplevelse. När det gäller validiteten i mina 

intervjuer så utgick jag ifrån kvale 2008 sid. 214. Där det står att som intervjuare skall jag 

beakta tillförlitligheten och kvaliten vid själva intervjun. Detta gjordes genom att jag som 

intervjuare ifrågasatte meningen av det som sas, samt att jag kontrollerade den erhållna 

informationen. Genom att ifrågasätta och kontrollera att jag som intervjuare förstått det 

informanterna sa säkerställdes validiteten i mina intervjuer.  

Relibilitet avser en mätnings tillförlitlighet, men då jag inte har mätt något utan ville belysa 

har jag bara utgått från att det data jag använt mig utav är trovärdigt, tillförlitligt och relevant 

för min uppsats (Kvale 2008 sid.213). Relibilitet har inneburit att jag vid mina intervjuer har 

som intervjuare försökt att inte använda mig utav ledande frågor, då de kan inverka på svaren 

(Kvale 2008 sid. 145). Resultatet av mina intervjuer visade att mitt val av att använda 

semistrukturerade intervjuer som grundades på att jag ville få respondenternas egna 

upplevelser, deras perspektiv passade till mitt syfte med uppsatsen (Kvale 2008 sid. 213). Mitt 

metodval kom tillsammans med mina intervjufrågor att visa att jag valt rätt, då de tillsammans 

gav mig det jag behövde för att kunna slutföra uppsatsen. 

1.3.3 Etiska aspekter 

De fyra individskyddskraven följdes vilka är; informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2007). Det innebar att innan 

intervjuerna påbörjades gavs intervjupersonerna information om intervjun, vad den skulle 

användas till och så bads samtycke, samtycke om inspelning av intervjuerna erhölls också 

från intervjupersonerna. Alla uppgifter om de berörda parterna i undersökningen angående 

personerna gavs största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna förvaras på sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem (vetenskapsrådet 2007). För att det inte ska gå att känna 



10 

 

igen de intervjuade parterna har alla intervjupersoner benämts som lärare, detta sågs möjligt 

då kön eller ålder  på informanterna inte visade ha någon betydelse utifrån intervjuerna på 

särskolan. En information gavs även om att informationen inte får spridas på något sätt och att 

alla uppgifter om enskilda personers information endast får användas för forskningsändamål, 

allt enligt de fyra individsskyddskraven (vetenskapsrådet 2007).  
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2. Forskning om koncentrationssvårigheter 

2.1 Autism  

När det gäller Autism så finns den i olika varianter och då ”allt från svår, klassisk autism till 

mycket väl fungerande Autism/Aspergers syndrom” (FASS.se 2009). Att Autism gruppen 

även innefattar ”lättare fall med autuistiska drag eller Autismliknande tillstånd” (FASS.se 

2009). Barn med Autism har problem med Autismtriaden, vilket förklaras i FASS med att de 

har problem/svårigheter med:  

 Socialt samspel: Förklaring från FASS.se (2009) är att barn med Autism har 

svårigheter med det sociala samspelet, vilket kan ses omfattas av ett helt spektrum. 

Spektrumet kan ses från att barnen inte har någon förmåga alls till kontakt, vilket ses 

vid definitionen av svår klassisk Autism. Autistiska barn som har definitionen 

högfungerande Autism ses med att de har ett klart undvikande av kontakt. Spektrumet 

innefattar även de barn med distanslös kontaktsökning. Distanslös kontaktsökning 

innebär att barnet kräver kontakt hela tiden av de som befinner sig i deras omgivning 

(FASS.se 2009). De svårigheter autistiska barn har med socialt samspel kan förklaras i 

deras nedsatta förmåga med att förstå ögonkontakt, mimik, gester och kroppsspråk 

(Riksföreningen Autism 2009). De har därför svårt för socialt samspel med andra 

människor då deras svårigheter gör det svårt för dem att utveckla dessa 

(Riksföreningen Autism 2009). 

 Muntlig och icke-muntlig kommunikation: Enligt FASS. se (2009) har barnen 

problem med kommunikation och menar att kommunikationssvårigheterna varierar. 

Variationerna i kommunikationssvårigheter kan bestå i att barnet ”inte har något språk 

alls, till att barnet har ett språk som ses som tydligt avvikande” (FASS.se 2009). 

Avvikelserna kan bastå i att barnet har ”ett språk som kan verka pedantiskt eller 

formellt och ofta innehålla ett entoningt tal” (FASS.se. 2009). Autistiska barns 

svårigheter med kommunikation kan även innebära att de inte kan eller har svårt för 

att ”tolka det talade språket samt att läsa av kroppsspråket”(FASS.se. 2009). 

 Specifikt avvikande beteende: Förklaras av FASS.se (2009) att ett steritypt beteende 

yttras och därför ses barnet ha ett specifikt avvikande beteende. Exempel på steritypt 

beteende kan vara att barnet ”sitter ofta med gungande rörelser, har svårt att uppfatta 

information som ges samt har svårigheter med att se det som är väsentligt och förstå 

helheten” hämtat ur (FASS. se 2009). 

Barnens problem ”skall vara uttalande och ge ett beteendehandikapp för att barnet skall 

tillhöra gruppen”(FASS.se 2009).  När det gäller barnens begåvning så varierar den allt ifrån 

en klar utvecklingsstörning, som ses vid definitionen klassisk autism och variationer från 

normal autism och till hög men öjämn begåvning, vilket kan ses hos de med högfungerande 

autism eller Aspergrens syndrom. (FASS.se 2009). Enligt (FASS.se 2009) ses Autistiska barn 

fixera, fixeringar som sker oftast vid speciella detaljer. Barn med Autism har ofta ”smala 

intressen, vilka ofta upptar en stor del av deras tillvaro”(FASS.se 2009).  Fixeringar som ses 
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som vanliga hos barnen är fixeringar är kring mat eller speciella föremål. Barn med Autism 

har ofta svårigheter med förändringar och har även utvecklat rutiner som ska följas. Rutiner 

som är viktiga för barnen och som barnen tycker att övriga runt omkring skall följa. I FASS. 

se (2009) förklaras det med barnens svårigheter som delas upp i primärt och sekundärt (Ibid.). 

Det som är primärt enligt FASS.se (2009) är att man kan se svårigheter med tänkandet. Det 

kan förklaras med att de svårigheter med tänkandet som ses är att barnen har problem med 

sjävla organiserandet av tänkandet och även svårt för att tänka abstrakt och bilda begrepp, 

som visas genom deras svårigheter med att se det väsentliga och förstå helhet. Språkförståelse 

är något som barnen uppvisar brister i, det kan ses då de inte förstår orden, semantiken och 

analogisk förståelse. Ett uppvisande av brister i kortminnesfunktionen kan även sen hos 

barnen, det kan ses genom att barnen ”har svårt att uppskatta och minnas ljudbilder vilket 

påverkar förmågan att lära sig läsa” (FASS.se 2009). Det sista som hör till det primära är ett 

perceptionsproblem som även visas bland barnen. Att barnen har perceptionsproblem kan ses 

i deras brist i förmågan av ”att välja ut, ta emot, organisera och bearbeta sinnesutryck t ex 

syn- eller hörselintryck” (FASS: se 2009). 

Sekundärt kan man se att FASS.se (2009) säger att Autistiska barn har svårigheter med 

inlärning. Inlärningssvårigheter kan ses av att inlärningen av barnen kräver tid, mer tid än vad 

som är vanligt och dessutom en speciell pedagogik (FASS.se 2009). En risk ses finnas av 

överkrav hos barn med Autism om de inte får den speciella pedagogiken. Överkrav kan visas 

hos barnen genom att de ofta har dåligt självförtroende. Ett dåligt självförtroende som visas av 

försiktighet, passivhet och återhållsamhet i kontakt med andra. En ökad risk för utvecklandet 

av psyskisk störning ses hos autistiska barn och det beror på deras svårigheter med att 

bearbeta sinnesintryck, faktiska händelser och känslor. Något som ses vara vanligt vid att barn 

med autism är samsjuklighet. Samsjuklighet innebär att barnet har fler sjukdomar samtidigt 

och som exempel nämns ”ADHD, Tourettes syndrom, psykisk utvecklingsstörning, epilisi, 

depression, ätstörningar, sömnstörningar, tvångssyndrom, psykosgenombrott vid stress, 

vanföreställningar med flera tillstånd” (FASS.se 2009.). 

2.2 Pedagogik 

Gillberg (1988) menar att alla Autistiska barn är individuella (skall ses som individer), trots 

att det oftast finns likheter i deras beteende, finns alltid även stora skillnader. Autistiska barn 

kan aldrig helt jämföras med varandra, utan man måste alltid se varje enskilt barn som en 

individ. Barnen är först och främst människor och med det unika varelser trots att de har ett 

funktionshinder, har rätt att kräva individuell respekt (Gillberg. 1988 sid. 114-115).  

En pedagogik som bygger på utvecklingspsykologiska principer och har som syfte att främja 

det autistiska barnets grundläggande jag-funktioner och sätta gränser när det gäller, 

exempelvis vi ett alltför självdestruktivt beteende (Gillberg. 1988 sid. 113). Autistiska barn är 

psykotiska och pedagogiken bör bygga på åtminstone fyra grundläggande principer. De fyra 

grundläggande principern är: 
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 Respekt för barnets individualitet trots insikt om karakteristiska grundläggande 

svårigheter. 

 Kontinuitet ifråga om person och miljö, lärare och skollokal. 

 Struktur och medvetenhet i vardagsrutiner. 

 För barnets behov meningsfullt innehåll i den pedagogik som ges.(Gillberg. 

1988:114) 

En sådan form av pedagogik kräver att pedagogerna/lärarna har en relativ omfattande 

specialutbildning samt goda kunskaper i både normalpsykologi och i de karakteristiska 

psykiska svårigheterna hos psykotiska barn (Gillberg. 1988 sid.114). Ett schablontänkande 

inom pedagogiken rörande autistiska barn hävdar Gillberg (1988 sid.114) att det finns. Han 

skriver vidare att om man säger barndomspskykotisk kommer i regel en kommentar om att 

barnet behöver specialpedagogik.  En tilltro ses också finnas till att specialpedagogiken är så 

specifik att barnet förväntas behöva gå i en autismklass. En autismklass där en pedagogik 

som präglas av struktur och konsekvens tillämpas. Den sortens pedagogik anses se ut på lika 

sätt i alla autismklasser (Gillberg. 1988 sid. 114). 

Gillberg skriver att varje autistiskt barn måste få en individuell pedagogisk bedömning, 

vilken ska pågå paraellt med barnets skolgång. Det för att de pedagogiska medel som 

används ska passa och kunna anpassas till just det barn som det gäller. Man får aldrig 

glömma att det är stor skillnad på ett begåvningshandikappat barn och ett autistiskt barn 

med god begåvning, på ett psykotiskt barn med och ett utan språk, på det barn med god 

begåvning, på det barn som har goda och det som har miserabla hemförhållanden och så 

vidare” (Gillberg. 1988:114). En förklaring på att det är en stor skillnad på de autistiska 

barnen, utifrån att ett barn kan vara begåvningshandikappat autistiskt barn, medan ett annat 

autistiskt barn kan vara ett autistiskt barn med god begåvning och ett tredje barn som är ett 

psykotiskt barn med eller utan språk. De autistiska barnens hemförhållanden spelar också en 

stor roll och då menar han hur de ser ut hemma hos barnen, om till exempel barnen kommer 

från goda eller kanske miserabla hemförhållanden (Gillberg. 1988 sid. 114). 

Många ritualer och rutiner ses ofta hos psykotiska barn, vilka omgivningen kan uppfatta som 

annorlunda, men barnet själv vägrar att släppa dessa (Gillberg. 1988 sid. 115). Erfareheter 

talar för att barnets ritualer avtar om barnet ges chansen att bara umgås med bara en eller ett 

få för dem kända personer under viss tid. Ritualerna motverkas speciellt om de kända 

personerna inför egna ritualer och rutiner i umgänget med barnet. Kontinutiet och då speciellt 

i fråga om person är något som ses som viktigt inom pedagogiken för psykotiska barn. Det är 

därför önskvärt att autistiska barn inte behöver byta lärare ofta och att de har assistenter med 

mycket tålamod. Assistenterna ska dessutom vara heltidsanställda för att minska antalet 

personer i omgivningen för barnet. Gillberg jämställer det autistiska barnets assistent med 

vilket pedagogiskt hjälpmedel som helst och skriver även att det är lika självklart att det 

autistiska barnet ska ha en assistent som att ett rörelsehindrat barn ska ha en rullstol (Gillberg. 

1988 sid. 115-116). 
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Gillberg skriver att en liten grupp med exempelvis tre autistiska barn som har två eller tre 

pedagoger är att föredra då det i den lilla gruppen ges förutsättningar till att hålla på 

kontinentprincipen, samt att upprätthålla pedagogernas kunskapsnivå. Experter har sagt att 

struktur och konsekvens är av stort värde i behandlingen av autistiska barn. Barnen behöver 

en fast ram för ”sin” dag och någorlunda fasta tider och aktiviteter. Gällande träning så ses 

helst att bara en sak tränas i taget, i samma miljö och gärna vid samma tid på dagen. Det 

gäller all träning, även det vardagliga som exempelvis toalettbesök, bordsskick, att klä sig 

med mera. Att klara det vardagliga är en förutsättning för att eleven/barnet ska kunna 

utveckla svårare funktioner såsom tal- och språkförmåga, intellekt och relationsförmåga. 

Vissa autistiska barn har ibland någon form av talang, den menar Gillberg ska man lära 

barnet att utnyttja på ett meningsfullt sätt och med det menar han att man då och då ska fråga 

sig vad barnet kan använda sin talang till (Gillberg. 1988 sid. 116-118). 

Speciella program för språkträning för autistiska barn har utvecklats och använts med stor 

framgång (Gillberg. 1988 sid. 117). Olika typer av behandling för att minska barnens 

destruktiva beteende, som exempel nämner Gillberg förstärkning av positivt beteende, 

leenden och kramar. Vid ett felaktigt/negativt beteende använder man sig av ett så kallat 

”over-use”, då låter man barnet hålla på med det felaktiga/destruktiva beteendet timme ut och 

timme in tills det tröttnar (Gillberg. 1988 sid. 117). Autistiska barn barn bör även ha egna 

individuella scheman med fasta aktiviteter, schemat är till för att ge barnet rutiner som det 

blir trygg med och ger barnet en minskad oro, schemat ska ändå vara flexibelt och ha 

utrymme för lite fantasi. Pedagogen/läraren ändrar scemat i takt med att eleven/barnet orkar 

mer, vilket är en del av behandlingen. Genom att införa små, väl förberedda och med barnet 

genomtänkta förändringar lära barnet att stå ut med förändring (Gillberg. 1988 sid. 118). 

Att ta med sig kunskap från en miljö till en annan kan vara svårt för ett autistiskt barn 

(Gillberg. 1988 sid. 118). Barnens förmågor måste därför tränas i så många olika miljöer som 

möjligt, men börjas på ett ställe först och tränas där tills den kan innan det kan tränas i en 

annan miljö. Ett exempel kan vara att barnet får lära sig att vänta på sin tur vid matbordet i 

skolans matsal, när barnet kan det tränas det av läraren eller assistenten i barnets hem och 

tillsammans med föräldrarna träna samma sak där till det att det kan. Ett ytterligare steg 

skulle kunna vara att de går på konditori tillsammans. Gillberg (1988 sid. 118-119) skriver att 

en erfaren pedagog/lärare alltid försöker förstå barnets beteenden, som exempel varför fick 

barnet ett utbrott just nu? med mera. Att analysera barnets beteende lönar sig oftast, men 

ibland måste de inse att det inte går att förstå. Vid undervisning av autistiska barn går det inte 

att utgå från deras kronologiska ålder, en del autistiska barn kan befinna sig på en nästan 

spädbarnslik nivå fast deras kronologiska ålder är mer. Barnen måste mötas där det befinner 

sig för att tränas framåt. En kontunerlig utvärdering av var barnet stårutvecklingsmässigt är 

mycket viktig för att pedagogiken ska bli meninsfull (Gillberg. 1988 sid. 119-120).  

2.3 Särskola 

Idag finns specialskolor/särskolor för barn som inte klarar av den vanliga skolan. Särskola och 

rättigheten till att gå på en särskola bedöms av en psykolog, vilken gör en psykologisk 
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utredning av barnet.  Utvecklingsstörda barn och barn med autism tillhör kategorin som har 

rättigheten efter att de fått diagnos att gå särskola.  Särskolor finns i omfattningen 

grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux (Utbildningsguiden 2009). Särskolor möjliggör 

för barn och ungdommar att få en individuell anpassad utbildning (Uddevalla kommun 2009). 

Särskolans uppdrag kan sammanfattas i att utifrån elevens förutsättningar ge de kunskaper 

och färdigheter till eleven som den behöver i samhället (Bollnäs kommun 2009). Uppdraget 

går ut på att skolan skall få eleven till att ”vara en så god samhällsmedborgare som 

möjligt”(Bollnäs kommun 2009). Det innebär att eleven skall ”klara av ett 

arbete/sysselsättning” (Bollnäs kommun 2009), även ”klara ett så självständigt boende som 

möjligt” (Bollnäs kommun 2009) och ha ”en meningsfull fritid” (Bollnäs kommun 2009). 

särskolan har ”som värdegrund att främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse”(Bollnäs kommun 2009). Skolan accepterar inte alkohol eller droger, ej heller 

kränkning eller mobbing och ser till att passa överenskomna tider (Ibid.). 

Särskolor indelas i tre delar, först är det grundsärskola som är en del av den obligatoriska 

skolan (Uddevalla kommun 2009). Grundsärskoleutbildningen är nioårig med möjlighet till 

ett frivilligt tiondeår och de elever som går i grundsärskolan är oftast uppdelade i mindre 

undervisningsgrupper (Uddevalla kommun 2009). Uppdelningen i mindre grupper görs för att 

eleverna skall få det stöd de behöver vid undervisningen. Vanliga områden som det arbetas 

inom grundsärskolan är:” kommunikation, estetisk verksamhet, Motorik, Vardagsaktiviteter 

och verklighetsuppfattning” (Uddevalla kommun 2009).  

Området kommunikation innebär att de ska hjälpa eleven med sin kommunikation och 

innebär att eleven tränas i hur den ska kommunicera för att på så vis påverka de som är 

runtomkring, samt för att eleven själv ska kunna bearbeta sina erfarenheter (Bollnäs kommun 

2009). Genom att kommunicera, att sätta ord på det eleven lär sig kan eleven lära sig hur den 

kan påverka de runt omkring den och bearbeta det som den lärt sig (Bollnäs kommun 2009). 

Kommunikation innebär även att eleven ska komma att förstå språket och då inte bara det 

talade språket utan även språket som används i litteratur och media (Bollnäs kommun 2009).  

Estetisk verksamhet innebär att eleven tränas i att bekräfta och visa på känslor, upplevelser 

och det görs med modern teknik och estetiska uttrycksmedel. Eleverna tränas i att använda cd-

spelare, video och andra tekniska hjälpmedel som finns, då det gäller att lyssna på musik och 

se på film. (Bollnäs kommun 2009).  

Motorik är ett viktigt område där eleverna tränas i att med balans utföra rörelser och samtidigt 

ha kroppskontroll. Detta sker med både hjälpmedel för eleven och utan (Bollnäs kommun 

2009). Motorik träningen skall hjälpa eleven så att den sedan kan delta i lekar, dans, idrott och 

övriga fysiska aktiviter och det ska eleven klara av att göra på egen hand och tillsammans 

med andra (Bollnäs kommun 2009). Vardagsmotorik innebär att eleven tränas i att hantera 

matrial och redskap som används i vardagen, samt lära sig demokrati och att delta i 

gemensamma beslut. Träningen skall ge eleven den kunskap om hur matrial och reskap som 

behövs i vardagliga situationer skall hanteras. Dessutom skall träningen lära eleverna 

demokrati och lära dem att delta i gemensamma beslut (Bollnäs kommun 2009).  
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Verklighetsuppfattning är en del som eleverna tränas i och träningen består i att ordna 

situationer i följd och använda sig utav olika tidsbegrepp. Eleverna tränas även i att hantera 

olika tekniska hjälpmedel (Bollnäs kommun 2009). 

En annan del är gymnasiesärskolan, vilken är fyraårig (Stockholm-gymnasieskolan 2009). 

Gymnasiesärskolan har inriktningarna, det nationella programet, specialutformade program 

och det individuella programmet (Stockholm-gymnasieskolan 2009.). Det nationella 

programmet är på fyra år och kräver att eleven har uppfyllt målen i grundsärskolan. Det 

individuella programmet som också är på fyra år men skiljer sig på att där görs det upp 

individuella planer för varje elev som den ska klara av (Stockholm-gymnasieskolan 2009.). 
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3. Teori 

Som teori är valet att utgå från makt och hjälp som beskrivs i  av Greta Marie Skau i boken 

med titeln ”Mellan makt och hjälp- Förhållandet mellan klient och hjälpare i ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv”, vilken utgavs år 2006. Hon skriver att maktaspekten finns 

med i varje relation mellan klient och hjälpare, och då tänker jag att klienten är eleven och 

hjälparen i det här fallet är läraren. Hon skriver att ”begreppet makt är ofta negativt laddat i 

daglit tal” (Skau 2006:36). Människan har negativa associationer till begreppet, ”vilket gör 

att många helst vill slippa både att vara föremål och själva identifieras som personer för och 

med makt”(Skau 2006:36).  Genom att definiera makt som möjligheten för individen att få 

igenom sin egna vilja i en social relation och då även vid motstånd. Att möjligheten att få 

igenom sin egna vilja oavsett vad möjligheten beror är att ha makt, kan man se att Skau utgår 

från ”Max Webers klassiska definiton av makt(Skau 2006 sid. 36). Giddens (2003 sid.359) 

menar att makt finns i alla mänskliga relationer och att konflikter som ses i samhället handlar 

om makt. Detta då graden av individens makt och inflytande är avgörande för att få igenom 

sina önskemål, vilket sker trots andra människors motvilja (Giddens 2003 sid. 359). 

Skau (2006 sid.36) utgår från Max Webers definiton, vilket innebär att begreppet makt är 

värdeneutralt med förklaringen av att makt inte ses behöva utövas. Skau pekar istället på att 

makt består i möjligheten att driva igenom sin vilja. Möjligheten av att driva igenom sin vilja 

är viktigt att vara uppmärksam på, utifrån maktaspekten i förhållandet mellan klient och 

hjälpapparat. Att viljorna mellan klient och hjälpare även ibland kan sammanfalla kan ses då 

båda har samma vilja. Att båda har samma vilja är dock inte så vanligt och då gäller det ofta 

om att båda har olika uppfattningar om hur, exempelvist hur man ska göra för att nå målet. 

Målet är de båda överrens om, men hur och vad man ska göra och vad som är för klientens 

bästa råder olika åsikter om från båda. Olika åsikter som leder till konflikter, då båda vill 

driva igenom sin egna vilja, konflikter som både är öppna och dolda (Skau 2006 sid.36-37). 

Skau (2006 sid.37) menar även att vid konflikter har klient och hjälpapparat olika möjligheter 

till att driva igenom sin vilja. Hjälpapparaten utgörs av en makt som vilar på ”en solid 

ekonomisk, juridisk, kulturell och ideologisk grund”(Skau 2006:37). Skau förklarar det med 

att hjälpapparatens företrädare kan ge eller underlåta hjälp. Att en företrädare kan göra intrång 

i klientens familjs privata liv och det med lagens hjälp, som exempel nämns att företrädaren 

med våld kan avlägsna ett barn från familjen. Till förfogande har företrädarna även med sig 

de uppsättningar på värden och normer som anses vara gällande för vad som är ett godtagbart 

leverna och uppförande för klienten. Företrädare ses även ha förfogande över de skrivna och 

oskrivna regler för vad som ska göras, eller bör göras när någon bryter mot de normer som 

företrädaren har. Skau nämner som exempel att en ensamstående trebarnsmor som av 

företrädaren fått ett avslag i en för klienten (trebarnsmodern) krissituation begärt pengar. 

Företrädaren hänvisade klienten till att då den hade tillgångar först och främst skulle sälja 

dessa. Den tillgång som klinten visade sig ha var en symaskin. Att sälja symasiken är inget 

trebarnsmamman vill då hon syr de flesta av barnens kläder med den och att den på så sätt 

möjliggör en ekonomisk vinst för mamman. Trebarnmamman hade sökt hjälpen för att slippa 
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sälja symaskinen, det var hennes vilja. Företrädaren ville spara pengar i hjälpapparaten och 

såg möjligheten då den fann att klienten hade egna tillgångar (Skau 2006 sid. 37). 

Att klientern har vissa lagstadgade rättigheter innebär att de även har en viss makt, men det 

handlar ändå om att det råder en ojämlik maktbalans (Skau 2006 sid. 37). En maktbalans som 

är till klientens nackdel. Klienter kan få nackdelar i form av utelämnande av sina juridiska 

rättigheter och inte upplyses om dem av företrädaren. Fler nackdelar till klienter kan bestå i 

att klienter även kan veta om sina rättigheter men har inte den fysiska eller psykiska förmåga 

som krävs för att hävda dem. Skau skriver också att när en individ blir ”klient blir den 

samtidigt beroende av en professionell hjälpare för att få den bästa och största hjälpen, vilket 

innebär att klienten har försatts i ett underläge som främjar medgörlighet och anpassning, 

inte kritik eller kamp” (Skau 2009:38). Motstrategier som exempelvis vägran kan ses 

utvecklas hos klienter som inte fått sin vilja igenom. Att vägra som klient kan vara ”förenat 

med risk och fara för negativa sanktioner mot klienten” (Skau 2009:38). 

Maktförhållande uppstår också genom att individer tillhandahålls den vård och service som de 

inte skulle klara sig utan ( Tornstam 2005 sid. 209). Individen hamnar i ett 

beroendeförhållande genom att den tar emot mer än vad den själv ger. Det är även den 

vanligaste typen av ett maktförhållande att man tillhandahåller individen det den inte skulle 

klara sig utan (Tornstam 2005 sid. 209). 

I vissa situationer kan enskilda yrkesutövare uppleva maktlöshet, fast det är hjälpapparaten i 

sig ” som har den största möjligheten av att driva igenom sin vilja i den sociala relationen 

mellan klient och hjälpapparat” (Skau 2006:38).  

Makt har som motpol maktlöshet (Brusén & Hydén 2000 sid. 76-77), maktlöshet är ett 

psykologiskt fenomen med betydande komplexa konsekvenser. Maktlöshet är ”en 

igångsättare av känslor och då främst av skamkänsla”(Brusén & Hydén 2000:76). Vanmakt 

och maktlöshet under längre tid hos en individ kan ge ett utvecklande hos individen av ett 

beroende av personer och av omgivningen som är för starkt. Beroendet kan innebära att 

individen slutar fatta egna beslut utan alltid frågar andra i hur den ska besluta. Beroendet kan 

leda til att individens behov förbises då det inte längre gynnar individens intressen. Då 

individens behov inte tillfredsställs kan det ”leda till nedstämdhet, hopplöshet, ångest, 

upprördhet och aggression som är riktad mot individens egna jag” (Brusén & Hydén 

2000:76.). 

 

Skau (2006 sid. 18-19) skriver att relationen mellan makt och hjälp är relevant för de flesta 

yrkesgrupper som arbetar med människor, som exempel nämner hon lärare. Förhållandet 

mellan hjälpare och klient är en process. En process som genomgår olika stadier och drivs 

framåt av viktiga konflikter. Konflikter mellan frihet och tvång, makt och vanmakt, hjälp och 

skada, jämlikhet och ojämlikhet, system och individ. Konflikterna är något som upplevs utav 

båda parter, vilka utvecklar olika strategier för att hantera dem. ”Strategi som hjälpare ibland 

tillgriper är att tona ned maktaspekten i rollutövningen, både i sin uppfattning av sig själv ocj 

visavi klientern, och bara definiera sig som ”ren” hjälpare” (skau 2006:18). Skau menar på 
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att det är en farlig strategi då maktaspekten alltid är närvarande, oavsett om den som har 

makten är medveten om det eller inte (Skau 2006 sid. 18).  

 

I studiens analys har jag använt Skaus (2006 sid. 37-119) huvudbegrepp vilka är frihet och 

tvång, makt och vanmakt, hjälp och skada, jämlikhet och ojämlikhet, system och individ.  

 

Frihet och tvång: konflikter mellan frihet att göra något av ens egen vilja, mot att tvingas till 

att göra något för att någon annan vill det (Skau 2006 sid. 39–40.).  

 

Makt och vanmakt: makt är att själv ha makten att få sin egna fria vilja även om det råder ett 

motstånd emot (Skau 2006 sid. 37). Vanmakt kan beskrivas som en känsla av frustration och 

en känsla av personlig otillräcklighet (Skau 2006 sid. 36). Känsla av otillräcklighet kan bero 

på personens oförmåga att driva igenom sin egen vilja.  

 

Hjälp och skada: hjälp och skada kan vara svåra att särskilja, då att hjälpa en individ på ett 

område kan innebära skada på ett annat område (Skau 2006 sid. 39-41). Att ge hjälp ska 

underlätta för individen till att hjälpa sig själv. Hjälp får inte vara förnedrande på något sätt 

för individen, hjälp som upplevs förnedrande blir istället skada (Skau 2006 sid. 39-41).  

 

Jämlikhet och ojämlikhet: jämlikhet och ojämlikhet är konflikter som pågår hela tiden, det 

kan ses som den ojämnlika maktbalans som finns mellan lärare och elev (Skau 2006 sid.46-47 

). Eleven har visserligen vissa lagstadgade rättigheter och genom det en viss makt, men 

faktum kvarstår att läraren ändå har mer makt (Skau 2006 sid. 46-47).   

 

System och individ: system och individ, konflikten däremellan där systemet oftast styr över 

individen (Skau 2006 sid. 37-38).  
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4. Resultat av intervjuerna 

I resultatet av intervjuerna försökte jag sammanfatta mina intervjuer och då utifrån lärarnas 

perspektiv på autistiska barn i särskolan, detta var möjligt då lärarna som medverkade i 

intervjuerna var anställda på en särskola och alla hade erfodlig kopitens för att arbeta med 

autistiska barn. Jag började med att sammanfatta det varje lärare sagt om hur de ser på 

autistiska barn för att sedan göra lika angående det stöd som finns till lärarna när det gäller 

autistiska barn i särskolan. I en av mina intervjuer fick jag även veta att lärarna arbetar med de 

autistiska barnens utslussning till samhället och ansåg det bli ett bra avslut i resultatet, då det 

är det sista som lärarna arbetar tillsammans med de autistiska barnen. 

Resultaten av intervuerna utformades efter tre huvudrubriker: lärarnas perspektiv på autistiska 

barn och vilken hjälp de som lärare har, dessutom rubriken: utslussningen till samhället av de 

autistiska barnen vilket framkom i intervjuerna. 

4.1  Lärarnas perspektiv på autistiska barn i särskolan 

Lärares upplevelse av autistiska barn i särskolan kan ses som att barnen lever i en paraell 

värld, vilket kan göra att de autistiska barnen många gånger uppfattas som att de är egoister 

utav både lärare och den övriga omvärlden runt barnen.  

- ”De är egoister, utifrån sitt ego, ser bara sig själva. Det beror på att barnen 

lever i en egen värld, paraellt med vår värld. Att barnen har svårigheter med 

socialt samspel med andra, att förstå andra. Autistiska barn har ofta svårigheter 

med att förstå ögonkontakt, den mimik som används, samt gester och 

kroppsspråk. Barnen har även ofta svårt för snabba förändringar och många av 

dem har rutiner, rutiner som är mycket viktiga för barnet”.  

Lärares perspektiv på autistiska barns paraella värld med vår kan ses som att de ser det som en 

av förklaringarna till barnens svårighet med socialt samspel, med det menar jag att hur kan det 

vara möjligt att samspela för barnet när barnet befinner i en paraell värld. Lärare kan även ses 

ha upplevelsen av att autistiska barn ofta har ett område som de specifierat sig på, samt kan 

ses vara noga med att regler följs. 

– ” Ett av barnen har specificerat sig på engelska, han är mycket duktigare än 

mig! Barnet har lärt sig själv, då det är intresserat av dataspel. Att ta tillvara de 

talanger och försöka använda de på ett meningsfullt sätt kan många gånger vara 

svårt. Språk talanger i form av engelska är det inte något problem med, detta då 

vi lärare har kunskaperna i det området. Talanger i form av språk på kinesiska 

eller andra talanger som inte är så vanliga är mycket svårare att ta vara på, vilket 

beror på att det finns inga kunskaper om dessa talager från lärarna. Samma barn 

har däremot svårigheter med att placera och kräver en millimeter rättvisa. 

Millimeter rättvisan innebär att de regler som sagts skall följas till pukt och 

pricka av andra och det innebär att vi som lärare hela tiden måste tänka på vad 

som sagts och att det blir som det är sagt, annars finns risken för konflikt”.  
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Lärares perspektiv kan ses som att då vissa autistiska barn har områden där de specialicerat 

sig, är en talang som kan tas till vara. Lärarens pespektiv på barnet som specificerat sig på 

engelska, kan ses som att läraren ser att barnet har lärt sig utnyttja sin talang på ett 

meningsfullt sätt. Gällande lärarens pesrspektiv av millimeter rättvisa på det sätt som barnet 

vill kan vara något som upplevs som oerhört arbetsamt, då läraren hela tiden kan ha 

upplevelsen av att den bör tänka på vad den säger och på vad som sagts tidigare.  

Lärarens upplevelse kan verka spänd då ett fel ord kan ställa till kaos. 

– ”en bra dag är allt okey, men vid fel ord blir det kaos. Missförstånd är något 

som kan bli om barnet inte förstår eller förstås på rätt sätt det kan ställa till 

problem för barnen, då autistiska barn ofta har problem med den muntliga och 

den icke muntliga kommunikationen”.  

Läraren berättar vidare att barnet kan säga: - 

”du sa förra gången att vi skulle åka och bada, men det blev inget, så då är det 

ingen idé att vi ska åka och bada nu”  

En annan lärare berättar: - 

” att få barnet på andra tankar är något som är tidskrävande och att om en person 

gjort något som av barnet uppfattas som fel mot det barnet, är den personen 

svartmålad länge. Att bli svartmålad av barnet kan innebära att barnet inte längre 

litar på personen och det gör att det blir svårt att arbeta vidare med barnet, 

istället måste personen som blivit svartmålad bygga upp förtoendet igen innan 

den kan arbeta vidare med barnet”. 

Lärares perspektiv kan ses som att det gäller att tänka på vad man som lärare säger, det får 

inte kunna missförstås. Läraren kan ses ha upplevelsen av att försöka göra allt för att undvika 

missförstånd. Att lova något som inte blir av på grund av olika omständigheter kan innebära 

att det blir ältat av barnet.  

En annan lärare berättar att autistiska barn i särskolan har svårt med allt och kan ses ha 

upplevelser av detta då barnens funktionshinder påverkar  barnen hela livet och säger: 

– ”de förstår inte ironi”  

Läraren fortsätter: – 

”det blir många missförstånd, detta då barnet har svårigheter med att göra sig 

förstådd eller förstås av sin omgivning. Lärare måste förbereda, måste ligga 

steget före”  

Lärares perspektiv på de kommunikationssvårigheter som många autistiska barn ofta har kan 

ses vara upplevelser om att det är att de som är det som ligger till grund för de missförstånd 
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som ofta kan ses. Lärare kan ses ha upplevelsen av att autistiska barn måste få tid innan de ska 

göra saker. 

Utbrott kan upplevas av lärare från autistiska barn i särskolan, vilka kan resultera i att barnen 

skadar sig själva eller saker i dess omgivning.   

En lärare berättar: – 

”För att förhindra utbrott vid inlärning krävs tid och speciell pedagogik.  

Autistiska barn kan inte vänta och skynda.  

Lärares perspektiv på utbrott hos autistiska barn i särskolan kan ses som att de använder sig 

av en pedagogik som är speciellt utformad för autistiska barn i särskolan som ska förhindra 

överkrav hos barnen, överkrav vilka kan leda till utbrott hos barnen.  

Lärarens upplevelser av barnen är att de har svårigheter med att vänta på någonting och att 

skynda sig. 

” en förklaring på vad barnens svårigheter med att vänta och skynda med sig kan 

innebära, kan vara att jag som lärare har sagt att något skall ske klockan 10.00 så 

blir barnet oroligt om det får vänta ett tag, samtidigt kan inte barnet skynda sig”. 

Läraren fortsätter:- 

” som exempel kan vi ta att barnet ska till skolan klockan nio. Då om klockan är 

fem minuter i nio så kan barnet tycka att det ska vattna blommorna innan det ska 

iväg och då går det inte att jäkta på barnet med att säga att det kan göra det 

sedan efter skolan, utan barnet måste få vattna blommorna för att resten av 

dagen ska vara bra. Låter man inte barnet göra det den känner är viktigt, så finns 

risken att det blir ältat hela dagen och inget annat är viktigt för barnet. det kan 

innebära att det inte blir något skolarbete för barnet fokuserar bara på det som 

det ”skulle” ha gjort”. 

Läraren fortsätter berätta:- 

”det kan vara små, små detaljer som avgör. Detaljer som för barnet är 

jätteviktiga men för andra runt omkring barnet inte lika viktigt, att inte få göra 

den detaljen kan göra barnen oroliga” 

Läraren fortsätter: – 

” som exempel kan jag nämna ett fall där detaljen var en flourtablett. Barnet var 

vant att efter ha borstat tänderna så har barnet tagit en fluortablett, denna detalj 

var jätteviktig för barnet. Barnet var på korttidsboende och personalen där sa att 

barnet kunde vänta med fluortabletten till senare, detta för att vara snälla mot 

barnet” och fortsätter-” Barnet fick då ångest över att det inte hade tagit 
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fluortabletten som det skulle, vilket beror på att autistiska barn har kaos i 

huvudet och därför är i behov av att den yttre världen är i ordning”.  

Lärares perspektiv av autistiska barn i särskolan kan ses som att de upplever dem starkt 

fokuserade på detaljer. Lärare kan ha upplevelse av att rutiner och ritualer spelar stor roll för 

de autistiska barnen.  

En lärare berättar:– 

”Ett exempel på en arbetsbeskrivning kan vara först en bild på handfatet, under 

den texten tvätta händerna, sedan bild på tre pappers handdukar, under den 

texten tag tre pappershandukar och torka händerna”  

Läraren fortsätter: –  

”det gäller att hitta spår för att få med barnen i det normala”.   

Lärarens perspektiv på  arbetsbeskrivningen kan ses som att barnets tidigare ritual 

motverkades genom att läraren införde egna ritualer som barnet skulle följa. Läraren kan ses 

ha  upplevelse av vad som tillhör det normala och att det är att kunna socialt sampel och det 

innebär att få barnet med på det som gäller vid socialt samspel, att det gäller att samspela 

tillsammans med andra och inte utifrån sitt egna jag.  

En lärares kan uppleva att det är svårt införa en förändring. 

” Att förändra något för ett barn med autism, innebär att endast 20% förändras 

och 80 % av strukturen finns kvar, annars riskeras ett för stort motstånd från 

barnet”.  

Läraren fortsätter:- 

”- att försöka sätta sig in i deras värld! vilket är tidskrävande”och fortsätter –” 

Att barnet då barnet säger samma saker, vill ha samma svar som barnet fick sist. 

Att hela tiden vara konsekvent, att ta hänsyn till vad barnet vill och förstår, då 

spelar man på deras spelregler. Läraren fortsätter - ” Genom att spela på deras 

spelregler, då det inte bara är att gå in och förändra, möjliggör det en förändring 

efter att fått det barnets förtrogenhet, utefter barnets behov.  Teckning är 

tacksamt att använda sig utav, speciellt för de barn som inte har utvecklat talet 

ännu. En metodik som visats vara lyckad att använda sig av när det gäller 

Teeach metodiken. Teeach metodiken består av ett lådsystem, där lådorna är 

numrerade och barnet vet därför vilken ordning de ska tas samt när de är klara”. 

Lärares perspektiv på autistiska barn i särskolan kan ses vara att strukturen eller ramen runt 

omkring barnen verkar vara avgörande vid en förändring, att bara en liten, liten detalj ändras i 

taget. Lärare kan ses uppleva att mer än bara en liten del kan ändras i taget, mer upplevs inte 

barnet klara av.  
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– ” att läsa av och förstå omvärlden, att de själva blir förstådda och att ett 

autistiskt barns svårigheter med kommunikation kan försvåras än mer, 

exempelvist genom att barnet har utlänsk härkomst”.  

Läraren fortsätter: –  

” Att föräldern bett om hjälp har lett till att de som förälder får en tredje hands 

information och samtidigt utgör det att beslut tar längre tid än vad som är 

vanligt”. 

Lärares perspektiv kan ses som att de upplever att svårigheterna för barnet kan bli större, då 

barnets föräldrar inte riktigt förstår det talade språket. Lärare kan ha upplevelser av att ha 

blivit ett språkrör åt föräldrar, då föräldrar överlåtit till läraren att ha kontakt med läkare och 

de myndigheter som krävs. 

4.2. Stöd 

Det stöd som skolan erbjuder en av lärarna är personaltäthet, då det finns i lärarens klass två 

elev- assistenter som stöd i klassrummet. Arbetslaget som läraren ingår i består utav fyra 

lärare, vilka diskuterar de problem som uppstår. En rektor som är öppen, en specialpedagog 

vilken har som specialitet struktur autism, 2 psykologer via vården. läraren berättar att 

handledning finns om man vill, är i behov av det. En av lärarna berättar att som stöd finns 

elevhälsan, de andra lärarna på skolan och att de får kompitensutveckling, sist var det en 

kompitensutvecklande utbildning från högskola.  

Läraren berättar:-   

”det är fyra elever i klassen och tre assistenter, vilka behövs! Utan assistenterna 

skulle jag som lärare vara själv med eleverna och det skulle inte fungera då varje 

elev kräver en individs uppmärksamhet hela tiden. Tidigare hade vi en autism 

konsult på skolan, den är tyvär inte kvar”. 

En annan lärare berättar:-  

-”Min klass består av fyra elever och två assistenter. Gällande stöd, då saknar 

jag vår autismkonsulent som vi lärare hade att tillgå här på plats. Den kunde 

alltid ställa upp och komma men olika förslag, samtidigt så lärde vår konsulent 

sig våra barn här på skolan”. 

Lärares perspektiv på stöd som skolan erbjuder så kan upplevelser av att den tidigare 

autismkonsulenten som fanns vid skolan ses saknas. Lärare kan ses ha upplevelse av saknad 

av att ha tillgång till  en autismkonsulent på skolan för att rådfråga över vad som eventuellt 

hade gått fel eller vad som var bra vid undervisningen för just det barnet.  

lärarnas upplevelse kan verka som att de assistenter som finns i klassrummen utgör det största 

stödet. 
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– ”varje elev kräver en hel individs uppmärksamhet och varje elev kan inte få 

den uppmärksamheten av mig som lärare hela tiden”.  Att barnen är indelade i 

små klasser är ett måste för barnen, då de inte klarar av för många sinnesintryck 

samtidigt”. Barnen kräver dessutom mycket stöd i en lugn och trygg miljö för att 

fokusera sig på det som barnet ska göra för stunden”.  

Läraren fortsätter:  

–”Utan assistenter skulle jag som pedagog inte kunna ha fyra elever samtidigt, 

då barnen kräver för mycket uppmärksamhet av sin omgivning för att fungera”. 

Lärares perspektiv kan ses som att utan de assistenter som finns tillgängliga skulle det 

innebära att bara kunna undervisa ett barn i taget. Upplevelse som kan ses från lärare är att 

stora klasser med autistiska barn är inget som någon utav de intervjuade lärarna tror på, då de 

kan ses uppleva att det blir för många intryck för barnen, vilka resulterar i att barnet inte kan 

fokusera på det som ska göras utan istället försöker hålla koll på den andra.  

En lärare berättar:- 

” assistenterna har vårdutbildning med inriktningen psykiska sjukdommar. De är 

heltidsanställda, för att motverka antalet personer i barnens omgivning och är 

utrustade med ett enormt tålamod”. 

 En anna av lärarna säger:- 

– ”Assistenterna följer barnen genom skolan, de börjar i ettan och följer med 

barnet tills det slutar”  

Läraren fortsätter: – 

”Att assistenten känner barnet är en förutsättning”.  

Lärarnas perspektiv på att de autistiska barnen ges möjlighet till att bibehålla samma assistent 

kan ses som ett motverkade av antalet personer i barnens omgivning. Lärare kan ses ha 

upplevelsen av att barnens trygghet till assistenten, samt att de hela tiden går med samma 

elever underlättar barnens övergångar till nya lärare.  

4.3 Utslussning 

I min intervju med en av lärarna fick jag även veta att skolan arbetar med barnens utslussning. 

Då läraren arbetar i gymnasiedelen och är med och slussar ut barnen i samhället.  

Läraren säger: 

– ” Slussen ut är arbetskrävande. Slussen ut till livet efter skolan innebär 

mycket arbete. Många av de autistiska barnen vill inte sluta skolan, detta då att 

sluta skolan innebär en förändring och förändringar är något som kan få barnet 

att känna otrygghet”. 
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Läraren fortsätter 

-”Varför ska vi vara ledig? Vad ska jag göra då? Är vanliga kommentarer från 

barnen”.  

Lärares perspektiv på ett arbete med eleven för livet utanför skolan kan vara att det innebär 

mycket arbete för lärarna. Att lärare kan ses ha upplevelser av att barnen som slussats ut från 

skolan inte vill sluta skolan, detsamma gäller vid lov. Att autistiska barn upplevs ha svårt för 

förändringar ses speciellt om de uppfattas som stora som exemplet med att sluta skolan eller 

att ha lov.  

Lärares upplevelse kan ses som tidskrävande övning av barnen. 

En lärare berättar:- 

”Själva arbetet med utslussningen av barnen sker de sista 1,5 åren av skolan” 

Läraren fortsätter:- 

”Det innebär att barnen gör 15 veckors praktik med personal på stället som de 

senare skall arbeta på, samt bor eget boende med stöd från personal”.  

Läraren fortsätter: 

” Det är här som biståndsbedömare kommer in, då det är de som bedömer vad 

barnet behöver”. Att Biståndsbedömaren går igenom de svårigheter som barnet 

har och vad barnet kan ha hjälp med, det kan gälla exempelvis barnets boende 

situation. Särskilt boende är ett boende som kan ses som vanligt för barn med 

autism är en boendeform där barnet bor i egen lägenhet men med personal som 

hjälper barnet med det som barnet behöver. För att få ett sådant boende behövs 

ett beslut från en biståndsbedömare, som arbetar med LSS ärenden”. 

Lärarens perspektiv kan ses vara att en biståndsbedömare bedömer vad barnet behöver. Lärare 

kan ses ha upplevelser av att slussen ut kan ses som en träning inför vuxenlivet för barnen och 

ska säkra att barnen har det som behövs för att klara sig, med stöd eller utan stöd.  

Lärarens upplevelse kan verka att personalen är viktig. 

Läraren berättar:- 

”Det är personalen som följer med barnen på introduceringen. Personal 

bestående av barnens assistenter och lärare som de har i skolan”.  

Läraren fortsätter:- 

”Assistenterna är med barnen i deras träning av livet efter skolan, samt vid 

praktik. Praktiken är vid den tilltänkta plats som barnet kommer att arbeta på 

efter skolan”  
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Läraren fortsätter: - 

”Ny personal bestående av nya assistenter och en arbetsgivare samt ny miljö ger 

för autistiska barn för många intryck att bearbeta och därför tränas barnen i 

miljön först. Det görs genom att barnet/barnen åker dit på besök ett par gånger 

tillsammans med sin assistent”.  

Lärarens perspektiv på att det är skolans asstenter som introducerar de nya assistenterna för 

och till barnen ses innebära dels en trygghet för barnen, samt att de nya assistenterna lär sig 

hur det barnet fungerar. Att träna in barnen i nya miljöer ses som viktigt och att lärare kan se 

det vara ett tidskrävande arbete.  

Lärare kan ses ha upplevelsen av att många föräldrar till barn med Autism tror att bara för att 

deras barn går i särskolan så ”fixar” skolan så att barnens behov blir tillställda.  

Läraren säger att:- 

”föräldrar till barn med autism är vana att fylla i blanketter innan barnen 

började särskolan och kanske har föräldrarna släppt på det då de inte behövt 

göra några nya ansökningar medan barnen gått i skolan. Föräldrar kommer ofta 

med frågan varför skall de göra de ansökningarna och inte skolan, lika gäller vid 

barnens praktik” och fortsätter Bistånd för barnets praktik period är också något 

som barnets förälder måste ansöka om, vilket skall göras i barnens hemkommun. 

Praktiken för barnen görs i deras hemkommun, detta för att bevara barnets 

möjlighet att vara nära sin familj samt det som är kännt för barnet”.  

Lärares perspektiv på att föräldrarna nu ska göra ansökningar för barnets kommande behov är 

att det är inget som föräldrarna tänkt på. Att barnen har under skolgången haft bistånd för att 

gå särskola samt en bedömning om eventuellt bistånd för en assistent under skoltid och går ut 

när barnen slutar skolan. Lärare kan därför ha upplevelse om att föräldrar har oftast ingen 

vetskap om det, utan när de upplyses om det så kommer oftast frågor om varför, detsamma 

gäller vid barnens praktiker.  
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5. Analys  

Syftet med min studie är att undersöka utifrån lärarnas perspektiv på hur de upplever 

autistiska barn i särskolan. I min analys har jag analyserat intevjuerna med lärarna med 

utgångspukt av Skaus (2006) teori om makt och hjälp och funnit att det handlar om konflikter 

mellan frihet och tvång, makt och vanmakt, hjälp och skada, jämlikhet och ojämlikhet samt 

system och individ och det är dessa begrepp jag använder mig av i min analys. 

5.1 Konflikter 

Skau (2006) och de intervjuade lärarna, menar att vara medveten om relationen mellan makt 

och hjälp är viktigt. Lärarna betonar att det kan ses som extra viktigt som lärare till barn med 

autism, då förhållandet kännetecknas av konflikter.  Konflikter som enligt Skau (2006 sid. 37) 

består mellan frihet och tvång, makt och vanmakt, hjälp och skada, jämlikhet och ojämlikhet, 

system och individ, dessa konflikter kan ses i förhållandet mellan lärare och elev. 

Konflikterna är något som upplevs av lärarna, vilka utvecklar olika strategier för att hantera 

konflikterna. 

 

5.2 Frihet och tvång 

Konflikter av frihet och tvång kan beskrivas som en känsla för individen att få sin vilja 

igenom (Skau 2006 sid. 37). Att få ”sin vilja” igenom kan ibland sammanfalla mellan lärare 

och elev, ett exempel är att eleven går ut skolan. Att det ofta uppstår det både öppna och dolda 

konflikter, som kan bero på att parterna har olika uppfattning om hur man når till målet (Skau 

2006 sid. 37). Lärarna beskriver att de kan ha en uppfattning om hur eleven ska nå målet och 

eleven själv har en helt annan uppfattning över hur den ska nå målet. Då gäller det att hitta ett 

spår för läraren som får med barnet på lärarens uppfattning. Här kan man se den balansgång 

lärarna får gå, att få eleven med på ”sin vilja”. Genom att fråga barnet vad den vill och hur 

den tror att det ska komma dit, kan man ge barnet förslag på olika vägar och har man tur så 

väljer barnet en av vägarna som föreslagits och förkastar ”sin” idé. Lärarna motverkar på så 

vis elevens tvångkänsla genom att eleven får ”friheten” att välja och därmed motverkat 

eventuell konflikt. 

 

Att barnen känner att det får sin vilja igenom ger barnen en känsla av frihet, medans om 

barnet ges känslan av att vara tvingade ger känsla av tvång.  Genom att lyssna till barnet och 

höra efter vad det vill kan man ge barnet känsla av frihet, som exempel kan man fråga barnet 

om vad den vill måla för något. Barnet svarar kanske en fisk och får då måla en fisk. Tvång 

kan upplevas av barnen om man bara säger nu ska ni måla fåglar, fast barnet egentligen vill 

måla en fisk. Upplevelsen om tvång skapar oftast en konflikt mellan parterna då båda vill ha 

igenom sin vilja. 

 

5.3 Makt och vanmakt 

Makt och vanmakt är begrepp på konflikter som förekommer och vanmakt beskrivs av lärarna 

som en upplevelse av frustration och en känsla av personlig otillräcklighet. Skau (2006 sid. 

36-38) menar att frustrationen kan bero på att de professionella hjälparna/lärarna saknar 
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möjlighet att utöva sitt yrke efter sina egna ideal, kunskapsnivåer och yrkesetiska riktlinjer.  

Lärare beskriver upplevelse av att det är tjatigt, när barnet vill ha samma svar som sist. Det 

skapar frustration då läraren upplever att de inte kommer någon vart. Lärarna beskriver att de 

många gånger saknar möjlighet att utöva sitt yrke, då elevens egna mognad inte tillåter det. 

Här kan man se lärarna problematik med att visserligen ha makten att bestämma men 

samtidigt ha upplevelser av vanmakt då de kan uppleva frustration. 

 

Att vara lärare innebär att man har makten att bestämma, som exempelvist hur dagen skall se 

ut. Läraren har bestämt att på morgonen ska de arbeta med matte, för att sedan övergå till bild. 

Barnet kommer på morgonen med inställningen att det ska ha bild först för att sedan ha matte, 

barnet får då ge vika för det läraren bestämt. Vanmakt kan samtidigt ses trots att läraren har 

makten att bestämma, så är det inte säkert att det blir så som den vill. Barnet kan exempelvist 

arbetsvägra eller bråka så att undervisningen som är tänkt uteblir. 

 

5.4 Hjälp och skada 

Hjälp och skada är begrepp som inte är lätt att skilja på (Skau 2009 sid.39-41). Att hjälpa en 

individ på ett område kan vara svårt, då hjälpen kan innebära att man tillfogar skada på ett 

annat område. Med hjälpbegreppet menas att syftet ska vara att underlätta för den det gäller, 

så den kan hjälpa sig själv. Hjälp får inte vara förnedrande för då leder hjälpen till skada 

istället. Exempel på skada kan vara att lärare ger eleven/barnet en förödmjukande behandling 

eller att eleven görs beroende av speciell hjälp längre än vad som krävs (Ibid.). Lärare talar 

därför om att de hela tiden genomför tester för att se vart barnet befinner sig, för att motverka 

beroende, vilket skulle vara skada. Här kan man se att det inte är helt lätt att skilja begreppen 

hjälp och skada, då hjälp kan skada individen och därför leda till skada. 

 

Att hjälpa en individ kan många gånger vara svårt då ibland hjälp kan uppfattas som skada. 

Barnet kan behöva hjälp i ett område, men den hjälpen får inte tillfoga skada på ett annat 

område. Syftet med hjälp är att underlätta för barnet men utan att samtidigt ta av barnet någon 

annan förmåga. Barnet har kanske lärt sig att ta på sig skorna, men de hamnar på fel fot. Då är 

det lätt att hjälpa barnet genom att ta på barnet skorna. Sådan hjälp är skada för barnet, då det 

fråntas något de tidigare kunde. Hjälp som varit hjälp åt barnet hade istället kunna bestå i att 

någon visade vad felet var. 

 

5.5 Jämlikhet och ojämlikhet 

Jämlikhet och ojämlikhet kan ses då klienter/elever visserligen har vissa lagstadgade 

rättigheter och genom det även en viss makt (Skau 2006 sid. 37). Faktum är ändå att det är 

fråga om en ojämlik maktbalans för klienten/eleven. Här kan man se att en jämlikhet finns 

nästan aldrig utan att det mer är frågan om ojämlikhet för eleven eller klienten. Gillberg (1988 

sid. 114-115) och lärarna som medverkade i intervjuerna betonade att varje autistiskt barn är 

unikt och att barnen måste mötas och respekteras som de individer de är, med individuella 

behov.  
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Att vara jämlik, lika mycket värd är något som alla vill. Barn vill vara jämlik sin lärare och ha 

lika rättigheter och även makt. Men då barnen/eleven bara har ett fåtal rättigheter i jämförelse 

till läraren så råder en ojämlikhet. En ojämlikhet som kan bero på den lagstadgan som finns 

idag. Konflikt mellan jämlik och ojämlikhet kan visas från barnen med exempelvis ett uttryck 

av millimeter rättvisa. Millimeter rättvisa som innebär att de regler som sagts skall följas till 

punkt och pricka av andra. Uttrycket visas från barnet då det inte vill att det ska vara 

ojämlikhet. 

 

5.6 System och individ 

System och individ, konflikten däremellan där systemet oftast styr över individen. Det kan ses 

då barnen styrs utifrån ett system. Ett system som baseras på att alla barn är skolpliktiga till 

åk-9. Systemet kräver att barnet ska gå i skolan oavsett vad barnet egentligen vill eller inte. 

Föräldrarna till barnet kanske inte vill att deras barn skall gå i en särskola utan de har gått med 

på det efter övertalan om vad som är bäst för barnet. 
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6. Slutsatsdiskussion 

Ur analysen av studien kan man utläsa att lärarnas perspektiv på hur de upplever autistiska 

barn i särskolan handlar om; uppträdandet, konflikter mellan makt och tvång, konflikter av 

frihet och tvång, konflikter mellan makt och vanmakt, konflikter mellan hjälp och skada, 

konflikter mellan jämlikhet och ojämlikhet och slutligen konflikter mellan system och individ. 

När det gäller uppträdandet så kan man se att utifrån lärarnas perspektiv så är det något som 

viktigt och då utifrån hur viktigt det är att behandla autistiska barn som individer och inte 

enbart som autistisk. Alla autistiska barn fungerar olika utifrån sin personlighet, detta trots att 

de alla har samma diagnos. Att alla autistiska barn inte kan lära sig saker på ett sätt, utan att 

de precis som ett ”vanligt” barn lär sig på ”sitt” vis. 

Utifrån lärarnas perspektiv kan man också se att det handlar om upplevelser av konflikter 

mellan makt och hjälp. Att som lärare har man en viss makt över barnet, samtidigt finns 

upplevelse från lärarna att barnen har makt. Detta kan ses om barnet exempelvist vägrar att 

göra det läraren säger. Upplevelser från lärarna av konflikter med eleverna mellan frihet och 

tvång, som kan innebära att de har olika åsikter om hur en uppgift ska lösas. Makt har som 

motpol vanmakt och lärarnas upplevelse av frustration och otillräcklighet vid arbetsvägran 

från eleven kan ge läraren upplevelse av vanmakt. Lärarna ger även beskrivningar på 

upplevelser om att hjälp och skada är begrepp som är svåra att skilja på. Detta då man som 

lärare kanske hjälper barnet för mycket, att hjälpen som ges tillfogar skada på ett annat 

område. Upplevelser av konflikter mellan system och individ är något som lärarna beskriver. 

Att individen oftast förlorar mot systemet och kan ses då systemet har ideal som påverkar 

individer, exempelvis en övertalan av förälder till att byta skolform för barnet. Detta trots att 

det barnet fungerar bra i den skolform den befinner sig nu. 

Slutsatserna av intervjuernas resultat visar att man kan se att autistiska barn i särskolan kan 

uppfattas som egoister utifrån lärarnas perspektiv, då autistiskabarn utgår från sitt ego. Barnen 

beskrivs av lärarna som att de lever i en paraell värld med vår. Den paraella världen kan ses 

som en av förklaringarna med att autistiska barnen har svårigheter i socialt samspel. Att 

samspela med någon som inte befinner sig i samma värld kan ses nästan som omöjligt. En 

jämförelse kan göras vid att en individ spelar fotboll på en plan för att passa bollen till de som 

spelar fotboll till en annan plan. Något som lärarna verkar vara överrens om är att barnen har 

svårigheter med förändringar och är beroende av rutiner. För att förändra något så menar 

lärarna på att det bara får vara en liten, liten del som förändras. Själva ramen runtomkring 

barnet bör vara kvar. Rutiner är något som visats vara väldigt viktiga för barnen, oftast är det 

små små detaler som avgör. Detaljer som är jätteviktiga för barnen men inte anses lika viktiga 

av de som är runt barnen, men detaljen kan vara avgörande i barnens välmående.  

Att vara lärare till autistiska barn i särskolan innebär att man har möjligheter av att påverka, 

stödja och hjälpa barn med autism, men för det krävs att de vunnit barnens förtoende samt att 

lärarna utgår från barnets egna nivå. Att alla autistiska barn är olika som individer med olika 

personligheter och intressen, är något som lärarna var överens med Gillberg. Gemensamt för 
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alla autistiska barnen verkade vara att för att skapa trygghet ses ett behov av att struktur och 

tydliggörande av olika moment i vardagen. Det stöd lärarna har av de personliga assistenter 

som finns i klasserna verkar vara avgörande i undervisningen av eleverna, då lärarna pekat på 

att de ”behövs”. Utan assistenterna skulle lärarna vara ensam i klassrummet med eleverna och 

då eleverna är fler än en och hela tiden behöver ett individuellt stöd skulle inte undervisningen 

fungera.  

Att föräldrar tror att bara för att barnet blivit inskriven i särskolan så är det inte längre 

föräldrarnas ansvar, utan att ansvaret ligger på skolan. Det kan man fundera på, är det dålig 

information till föräldrarna? eller finns det andra förklaringar till det? Varför ska föräldrarna 

göra ansökningarna för barnen? det kan man undra? En osäkerhet kan vara förklaringen hos 

föräldrarna, då föräldrarna kan tycka att de inte vet vad deras barn behöver eller kommer att 

behöva. Lärare kan då erbjuda föräldrar att vara med vid mötet med en LSS handläggare, men 

talar samtidigt om för föräldrar att det är de som måste göra ansökningar till bistånd.  

En uppföljande del till uppsatsen skulle kunna vara en undersökning av hur assitenter 

upplever autistiska barn i särskolan. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Hur gammal är du? 

Kön? 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat här? 

Vad har du gjort tidigare innan du arbetade här? 

Vad upplever du att barn med Autism har lättast/svårast med? 

Vilka hinder har du stött på gällande barn med Autism? 

Får du som lärare stöd då det gäller barn med Autism? Och i sådana fall vad för sorts stöd? 

Berätta om hur en dag i skolan med ett barn med Autism kan se ut. 

 

 

 

 

 


