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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att visa vad några pedagoger, vid olika tidpunkter, berättar om en 
högfungerande autistisk elev i grundskolan och hur de pedagoger som har mest kontakt med 
Alice ser på henne, hennes problem och möjligheter. 
   Hur förstår och förklarar pedagogerna hennes problem? 
   Vad berättar de om Alice i ett kognitivt, socialt och pedagogisk perspektiv?  
   Hur ser de på syftet med inkluderingen: Vad är målet och hur menar de att det ska uppnås? 
För att besvara syftets frågeställningar har jag genomfört ostrukturerade intervjuer med sex 
pedagoger i Alices närhet vid tre olika tillfällen där de har ombetts berätta om Alice. 
Pedagogernas berättelser analyseras sedan utifrån aktuell forskning och litteratur om autism, 
inkludering/integrering och narrativa teorier. 
   Några generella motiv och aspekter framträder särskilt tydligt i pedagogernas berättelser om 
Alice.  
   För det första handlar det om hur man ska tilltala och bemöta Alice. Råd om tydlighet, 
struktur och rak kommunikation förstås på olika sätt av olika pedagoger.  
   För det andra kan man se en dramaturgisk strategi hos flera av de intervjuade att förklara 
och dramatisera Alice problem i förhållande till hur det var tidigare och hur det kommer att 
bli i senare årskurser. 
   För det tredje syns en skillnad i hur de intervjuade beskriver och förklarar Alices problem. 
Några av pedagogerna ser det som ett annat sätt att tänka medan de flesta betonar den 
biomedicinska förklaringsmodellen.  
   Slutligen skiljer sig berättelserna åt genom sin beskrivning av syftet och ambitionen med 
integreringen av Alice och hur det ska uppnås. De flesta menar att det övergripande målet är 
att Alice ska göra allt alla andra gör, på samma sätt och syftet är att hon till slut, med stöd, ska 
bli så lik de andra som möjligt och med beteendemodifierande åtgärder lära sig att passa in i 
skolan och i samhället. Andra menar tvärt om att skolan själv är det största hindret för Alice 
och ifrågasätter meningen med att hon ska göra samma saker som alla andra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  
Autism. Fallstudie. Inkludering. Integrering. Intervjustudie. Kategoriskt perspektiv. Kvalitativ 
metod. Narrativ teori. Relationellt perspektiv. 
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1. Inledning 
Som så många andra vikarierade jag under lärarutbildningen. Jag tog de vikariat som fanns, 
på förskolan, fritids eller i grundskolan och kom på så sätt i kontakt med andra delar av skolan 
än genom den verksamhetsförlagda utbildningen. Ofta rörde det sig om korta springvikariat 
som sträckte sig över några dagar eller kanske en vecka men vid några tillfällen fick jag 
chansen att stanna lite längre. Vid ett sådant tillfälle träffade jag Alice. När jag först träffade 
henne gick hon i tvåan, i vanlig klass, med assistent. Alice fascinerade mig. Hon tänkte och 
agerade på ett annat sätt än sina jämnåriga och jag frågade hennes föräldrar och lärare om de 
kunde tänka sig att låta mig skriva mitt examensarbete om henne. De var positiva och jag 
genomförde ett antal intervjuer och observationer. Eftersom jag vikarierade på skolan kände 
eleverna mig redan och störningen i deras vardag blev begränsad.  
   Sedan blev jag plötsligt tvungen att sluta på lärarutbildningen. Jag hade bara den sista 
terminen kvar när jag begärde och beviljades uppehåll. Medan jag var borta återvände jag 
med jämna mellanrum till Alice för ytterligare observationer och intervjuer med personer runt 
henne. Efterhand blev det också samtal med Alice själv och jag har också själv under en 
period arbetat som pedagogisk assistent vid en annan skola åt en annan elev med 
autismdiagnos. Under tiden jag har arbetat med uppsatsen har mycket förändrats. Alice har 
blivit äldre och hennes autism har förändrats. Samtidigt har vi fått en ny skollag och nya 
läroplaner. Dessutom skiftar hennes möjligheter i skolan med skolan själv. De bestäms av hur 
hennes lärare ser på henne, hennes möjligheter och sin egen roll.      
   Uppehållet i utbildningen har gett mig ett unikt material. Jag har en omfattande empiri som 
sträcker sig över flera år och visar dels en bild av Alice vid olika tillfällen, dels hennes lärares 
syn på henne vid samma tidpunkter.  
   Jag vill i det här projektet teckna en bild av en högfungerande autistisk elevs skolgång. 
Genom en fallstudie, baserad på observationer, intervjuer och informella samtal som 
genomförts under en period av flera år, vill jag visa en bild av hur hennes möjligheter och 
handlingsutrymme ser ut och hur de bestäms och begränsas av andras uppfattningar om 
henne.  
   I den här uppsatsen fokuserar jag på intervjuer med pedagoger i elevens närhet för att visa 
hur de ser på henne och hennes problem och möjligheter. Analysen visar att det kategoriska 
perspektivet dominerar berättelsen om Alice även om det förekommer intervjupersoner som 
uppvisar ett mer relationellt förhållningssätt. Den kategoriska, biomedicinska berättelsen om 
Alice och hennes möjligheter och problem är den som bestämmer villkoren för inkluderingen 
och sätter ramarna för hennes utveckling och handlingsutrymme i en skola för alla.   
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med projektet är att i ett kronologiskt narrativt perspektiv beskriva inkluderingen av en 
autistisk elev i grundskolan. Projektet är tvådelat. Den första delen bygger på intervjuer och 
behandlar pedagogers berättelser om eleven, hennes problem och möjligheter. Den andra 
beskriver, utifrån observationer och samtal, utsnitt ur hennes liv i skolan. Det här är den första 
delen.  
 
Syftet med föreliggande arbete är att visa vad några pedagoger, vid olika tidpunkter, berättar 
om en högfungerande autistisk elev i grundskolan.  
    
Min ambition är att behandla frågan om hur de pedagoger som har mest kontakt med Alice ser 
på henne, hennes problem och möjligheter.  
Hur förstår och förklarar pedagogerna hennes problem? 
Vad berättar de om Alice i ett kognitivt, socialt och pedagogisk perspektiv?  
Hur ser de på syftet med inkluderingen: Vad är målet och hur menar de att det ska uppnås? 
 
2.1 Disposition 
Examensarbetet består av åtta kapitel. Kapitel ett har behandlat arbetets bakgrund, allmän 
litteratur i ämnet och styrdokument. I följande kapitel presenteras relevant litteratur och 
teoretiska utgångspunkter. Därefter behandlas valda metoder, urval samt överväganden och 
avgränsningar. Här diskuteras även etiska överväganden och studiens generaliserbarhet och 
tillförlitlighet. I kapitel sex presenteras resultaten av intervjuerna och i kapitel sju en analys av 
dessa. Därefter diskuteras resultaten i förhållande till litteratur och teoretiska utgångspunkter. 
I det avslutande kapitlet öppnas diskussionen mot vidare forskning och egna slutsatser.   
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3. Bakgrund 
3.1 Allmän bakgrund   
Skolans form och uppdrag är ett ständigt aktuellt ämne i samhällsdebatten. Frågor om 
ramarna för barns skolgång och utbildning berör de flesta av oss och diskuteras ofta i 
dagspress och andra medier. Däremot förefaller det i samhället och verksamheten för tillfället 
råda konsensus kring tanken på inkludering och integrering av barn med särskilda behov1. I 
många kommuner lägger man ner de särskilda undervisningsgrupperna och motiverar det med 
argument om delaktighet och gemenskap och ibland integreras också särskolebarnen i 
grundskolan. Samtidigt krymper budgeten och det tilläggsbelopp kommunerna ger till 
skolorna för barn med särskilda behov har på många håll, i till exempel Stockholm, Uppsala 
och Göteborg, halverats2. Det ligger nära till hand att se orden om gemenskap och tillhörighet 
som just bara ord3. Ord som hjälper kommunerna att spara pengar. Därför är det svårt att 
diskutera en skola för alla. Ska vi diskutera ideologin eller praktiken? Till slut leder det till 
frågan om vad vi lägger in i orden. Är det, i en skola för alla, eleverna som, med hjälp av 
särskilt stöd, ska passa in eller är det skolan som ska anpassa sig efter elevernas olikheter4. 
När det gäller autistiska elever utan tilläggshandikapp, i form av till exempel funktionshinder 
eller allvarliga språkstörningar, blir frågan särskilt aktuell. Barn med fysiska funktionshinder 
har rätt till assistans och tekniskt stöd; barn med utvecklingsstörning kan gå i särskola eller 
följa särskoleläroplanen. Autistiska barn, eller barn med autismspektraproblematik, utan 
medföljande utvecklingsstörning (20-25%) ska, i och med en ändring i den nya skollagen 
(2011), gå i grundskolan med rätt till särskilt stöd. Dock kan kommunen själv bestämma 
ramarna för ett sådant stöd. I många kommuner ges till exempel särskild ersättning, i form av 
till exempel en resurs, endast för fysiska funktionsnedsättningar. Samtidigt uppger lärare att 
det är de autistiska barnen som är bland de svåraste att arbeta med och få att fungera i 
klassrummet5 och barn med autism blir fortfarande ofta missförstådda i skolan och samhället6.                
   Det saknas inte litteratur i ämnet inkludering av autistiska barn. Bara de senaste åren har ett 
trettiotal uppsatser och examensarbeten om autism och inkludering publicerats. Några 
fokuserar på pedagogers eller specialpedagogers erfarenheter av att arbeta med autistiska barn 
medan andra diskuterar inkludering som begrepp eller tillämpningen på en praktisk eller 
organisatorisk nivå.  Det förekommer också studier som avser att visa autistiska personers 
egna upplevelser av sin skolgång. Oftast handlar det om examensarbeten i pedagogik eller 
specialpedagogik. När det gäller avhandlingar har det de senaste tio åren publicerats minst ett 
femtiotal som på något sätt handlar om autism. Bland avhandlingarna är bilden delvis en 
annan än bland examensarbeten och uppsatser. Här dominerar medicin och psykiatri även om 
det förekommer publikationer också i pedagogik och sociologi. Inger Assarson vill i sin 
avhandling Talet om en skola för alla ”…skapa kunskaper om den process i vilken pedagoger 
konstruerar mening i det politiska uppdraget en skola för alla”7, och även om avhandlingens 
fokus mer riktas mot de diskurser pedagogerna verkar i, och som påverkar deras tal om 
skolan, finns det beröringspunkter med min undersökning.     

                                                 
1 Börjesson, M (1997) Om skolbarnsolikheter Skolverket s.69 
2 Lorentzi, U. (2013) Lika skolpeng sorterar ut de barn som är för krävande. 
www.jagfinnsockså.se/2013/09/09/lika-skolpeng-sorterar-ut-de-barn-som-ar-for-kravande/(2013-10-02) 
3 Assarsson, I. (2007) Talet om en skola för alla Malmö Högskola s.22 
4 Persson, B. (2001) Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap Stockholm: Liber s. 14  
5 Eriksson, F. & Arbin, C. (2012) Inkludering av elever med autism i grundskolan – en studie av elevers 

lärandemiljö Masteruppsats: Malmö Högskola samt Powell, S. & Jordan, R. Leka, Lära och Leva Stockholm: 
Cura s.15 
6 Socialstyrelsen (2010) Barn som tänker annorlunda Västerås: Socialstyrelsen s.10 
7 Assarsson, I. (2007) s.18 
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   Bland den mer populärvetenskapliga litteraturen förekommer översiktliga beskrivningar av 
autismproblematik så väl som praktisk-pedagogiska texter om lärande vid autism men det rör 
sig om ett gåtfullt handikapp vars orsaker och definitiva karaktär ännu inte definierats 
tillfredställande och det förekommer också en del böcker som förespråkar en speciell metod 
eller diet som påstås lindra eller lösa problemen vid autism. 
   Autism diagnosticeras och beskrivs idag utifrån en symptombild. Barnet med autism har en 
nedsatt förmåga till social interaktion, till exempel kroppsspråk, kamratrelationer och 
emotionell förståelse; nedsatt förmåga till kommunikation, till exempel försenad eller 
utebliven språklig utveckling och stereotypt användande av språk samt begränsade eller 
repetitiva och stereotypa mönster i beteenden och intressen, exempelvis fixeringar vid 
föremål, rutiner eller intressen8. Diagnosen ska ställas efter arton månader men före tre år och 
påvisa en försenad eller avvikande utveckling inom dessa områden9.  
   Synen på autism, och orsakerna bakom, har skiftat. Den allmänna bilden idag är att autism 
beror på biomedicinska orsaker men de exakta orsakerna är ännu inte definierade.   
   Svårigheterna med att klarlägga samband och orsaker speglar autismens mångskiftande 
karaktär. Problemen kan variera mycket mellan olika personer och symptombilden förändras 
också ofta under uppväxten10 och de stora variationerna komplicerar hanteringen av 
problemen i skolan och samhället. 
 
3.2 Styrdokument    
Skolans åtaganden och ansvar regleras i styrdokument. Autism räknas som en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vid sidan av till exempel ADHD, dyslexi och olika 
tvångssyndrom, och Sverige har, genom att underteckna internationella överenskommelser, 
förbundit sig att särskilt uppmärksamma funktionsnedsatta personers rättigheter. Förutom 
Konventionen om mänskliga rättigheter11 och Barnkonventionen12, som gäller alla barn, 
regleras samhällets ansvar för dessa barn genom Konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning13, undertecknad 2007 och Salamancadeklarationen14, undertecknad 
1994. Genom att underteckna Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning åtar sig Sverige att sträva efter jämlikhet och likabehandling av personer 
med funktionsnedsättning, ”fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället”15 
och tillstår att man anser att: ”’funktionsnedsättning’ och ’funktionshinder’ är begrepp under 
utveckling och att funktionshinder härrör från samspel mellan personer med 
funktionsnedsättningar och hinder som är betingade av attityder och miljön, vilka motverkar 
deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.”16  
   Salamancadeklarationen är, förutom en skrivelse om rättigheter i allmänhet, en uppmaning i 
synnerhet till undertecknande länder att sträva efter ett gemensamt skolsystem för alla barn17. 
En skola för alla. Samtidigt handlar det inte bara om gemensamhet i det rumsliga, även om 
man menar att inkluderingen är ”det effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande 
attityder”18. Salamancadeklarationen föreskriver också ett sätt att se på barn som unika 

                                                 
8 Tideman, M. (2000) Normalisering och kategorisering Lund: Studentlitteratur s.43 samt Socialstyrelsen s.11 
9 Alin Åkerman, B. & Liljeroth, I. (1998) Autism – möjligheter och hinder i ett undervisningsperspektiv Umeå: 
SIH Läromedel s.58-59 
10 Socialstyrelsen s.23 
11 www.un.org 
12 Ibid 
13 Ibid 
14 www.spsm.se 
15 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Artikel 4 s.7 
16 Ibid Inledningen s.2 
17 Salamancadeklarationen, andra kapitlet, s.11 
18 Ibid 
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individer. ”med unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov” och att: 
”utbildningssystemen ska utformas och […] genomföras på ett sådant sätt att den breda 
mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas,”19. Eftersom vi har skrivit under dessa 
dokument är det rimligt att anta att detta är vad vi strävar efter. Salamancadeklarationens 
betoning på inkludering går igen också i skollagen20. ”Det särskilda stödet ska ges inom den 
elevgrupp som eleven tillhör”21.    
        När den här undersökningen inleddes gällde en annan lag och andra läroplaner, därför 
berör jag här både läroplanen från 2011 och Lpo 94. Frasen ”En skola för alla” har i de senare 
dokumenten ersatts av skrivelser om integrering och inkludering men vissa av formuleringar 
är fortfarande desamma:  
  

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 
behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har särskilt ansvar för de elever som av 
olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla.22            

 
Samtidigt betonar man idag att skolan och skolans mål ska vara desamma för alla. De som har 
behov av särskilt stöd för att uppnå skolans mål har rätt till det23 men målen är desamma. 
Rätten till specialstöd och särskild undervisning betonas. De elever som inte på egen hand 
väntas nå målen för utbildningen har rätt till stöd och hjälp. Detta stöd ska, i möjligaste mån, 
ges inom den ordinarie elevgruppen. Samtidigt är det ett villkorat stöd. Skolan har en budget 
att följa och en förutsättning för att få tillgång till stödet är att man accepterar att definieras 
som avvikande:  

 
Eleven får ett handikapp i idrottslig mening, snarare än har ett handikapp. I linje med 
utgångspunkten om konkurrens inom skolan, är det först med diagnosen av handikappet som en 
jämförelse med andra elever blir rättvis.24 
 

Utbildningen och målen är desamma för alla. Det är upp till skolan att genom 
specialundervisning och särskilt stöd ge eleverna möjlighet att uppnå dem. Det rör sig om 
många elever. Andelen elever i en årskurs som under sin skoltid kommer i kontakt med 
specialundervisning var 2001 lika hög som i början av sjuttiotalet, omkring trettiofem 
procent25. Redan i början av sjuttiotalet tyckte man att det var alldeles för många26. Skolans 
begränsade resurser medför att det särskilda stöd som utlovas bara ges under förutsättning att 
eleven får en diagnos, ett kvitto på att han eller hon är tillräkligt avvikande för att ha rätt till 
stöd27. Om det inte räcker med särskild undervisning finns det möjlighet att göra undantag 
från kravet på likvärdighet. I de fall där det bedöms som orimligt att eleven ska kunna nå 
målen i ett visst ämne kan detta ämne tas bort ur utbildningsplanen28. Något som i 
förlängningen leder till att eleverna går ut skolan utan fullständiga betyg. Det här är något 
som har diskuterats. De handikappades riksungdomsförbund ansåg till exempel i ett remissvar 
till läroplansutredningen 1992 att: 
                                                 
19 Ibid 
20 Skollag 2011 (800:2010) 
21 Skollagen 3:e kapitlet 7§ 
22 Lpo 94 s.6 och Lpo 11 s.8 
23 Skollagen, första kapitlet, 4§ samt tredje kapitlet, 7§ och 8§ 
24 Börjesson, M. (1997) s. 32 
25 Emanuelsson, I. Persson, B. och Rosenqvist, J. (2001) Forskning inom det specialpedagogiska området 
Kalmar: Skolverket s.47 
26 Ibid 
27 Jacobsson, Inga-Lill, 2002, Diagnos i skolan Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis s.11 
28 Skollagen 3:e kapitlet 12§ 
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[…] Vi anser att det är oacceptabelt att elever skall hamna i denna situation, p.g. a. att de blivit 
’befriade’ från något ämne. Det är skolans plikt att ordna en likvärdig utbildning för alla elever 
och vi menar att alla ämnen kan göras tillgängliga för alla.29 

 
Elever som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna uppnå läroplanens mål har 
rätt att gå i särskola eller följa särskolans läroplan i grundskolan och elever med allvarlig 
språkstörning eller döv- eller blindhet tas emot i specialskolan. Det här har inte förändrats i 
och med den nya skollagen. Det har däremot skrivelsen om elever med autism. Tidigare 
kunde föräldrar till barn med autism i samråd med pedagoger och habilitering välja om de 
ville att deras barn skulle gå i grund- eller särskola. Idag finns det inget sådant val. Alla barn 
med autism utan medföljande utvecklingsstörning ska gå i grundskolan30.  
   Medan man i Konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och i 
Salamancadeklarationen talar om alternativa vägar och ett individualiserat lärande betonar 
styrdokumenten i skolan, tvärt emot talet om inkludering, diagnosticering och särskilt stöd. I 
grunden handlar det om vilken syn vi har på skolan och specialpedagogiken. Inom 
specialpedagogisk forskning talar man om en relationell respektive kategorisk förståelse av 
problemen31. I ett relationellt perspektiv uppstår problemen i relationen mellan individen och 
samhället medan förklaringen inom det kategoriska perspektivet ligger hos individen. Man 
benämner och bestämmer det som ses som avvikelser genom diagnoser. Traditionellt har 
specialpedagogiken utgått från ett kategoriskt perspektiv och detta perspektiv dominerar 
fortfarande i verksamheten32. De nationella styrdokumenten för skola och högre utbildning 
lyfte under nittiotalet fram det relationella perspektivet33 men i och med skollagen 2010 
dominerar återigen det kategoriska även i styrdokumenten.             
    
 
 
 

                                                 
29 Börjesson, M. (1997) s. 35 
30 Skollagen 29:e kapitlet, 8§ samt Sveriges kommuner och landsting (2011) Inte längre särskola för autistiska 

elever www.skl.se 
31 Emanuelsson, I. Persson, B. och Rosenqvist, J. (2001) s. 23 
32 Ibid 
33 Ibid 



11 
 

4. Litteraturbakgrund 
Det här avsnittet är tvådelat. Dels tar jag upp forskning och litteratur kring autism, dels inom 
området inkludering och integrering av barn med särskilda behov i grundskolan. Autism är ett 
gåtfullt och komplicerat fenomen och det är knappast möjligt att i det här sammanhanget 
formulera en heltäckande beskrivning av det. Specialpedagogik och inkludering av autistiska 
barn i grundskolan är ett likaledes mångfacetterat ämne och ambitionen i avsnittet är endast 
att ge en översiktlig bild av de båda områdena samt att definiera termer och begrepp jag 
använder i uppsatsen.    
 
4.1 Autism 
Inledningsvis tar jag upp termen autism ur olika perspektiv för att klargöra hur jag i det här 
arbetet använder den. Därefter tar jag kort upp hur autismen beskrevs på 1940-talet och hur 
synen på problemen förändrats under senare delen av nittonhundratalet. Därefter fortsätter jag 
med en mer specifik beskrivning av symptomen vid autism utifrån de kriterier som idag ställs 
vid diagnosticering och en översikt över teorier kring kognitiva problem vid autism. 
Avslutningsvis tar jag kort upp strategier för lärande vid autism.    
    

4.1.1 Definitioner av autism 

Termen autism kommer ur det grekiska ordet Autos som betyder själv och speglar den 
självförsjunkenhet och oförmåga, eller ovilja, till ömsesidig kommunikation som är typisk för 
många barn med autism. Klassisk autism är relativt ovanlig och finns hos ungefär en person 
på tusen34 men sammantaget, om man räknar även besläktade diagnoser, rör det sig om 
ungefär fem personer av tusen. Omkring 80% av personer med autism har också någon form 
av utvecklingsstörning35.     
   Autism som fenomen finns belagt i litteratur åtminstone sedan 1700-talet36 men beskrevs 
kliniskt först 1943 av Leo Kanner37. Termen autism hade tidigare bland annat använts för att 
beskriva en typ av självförsjunkenhet som kan visa sig hos personer med schizofreni. Idag 
kallas det som tidigare avsågs med termen schizofren autism och anses bara ha ytliga likheter 
med den autism som visar sig hos barn. Den schweiziske barnpsykologen Jean Piaget skrev i 
början av 1920-talet om det autistiska tänkandet: det ursprungliga, biologiska, sättet att 
uppfatta världen, jämfört med det vuxna, intellektuella38. I den här betydelsen är det autistiska 
en ursprunglig fas hos alla barn och har lite med den medicinska diagnosen autism att göra.        
   Språkbruket kring diagnosen är inte helt enhetligt. I vissa fall talar man om 
autismspektraproblematik, i andra, till exempel i skolans styrdokument, om autismliknande 
symptom. Kanske beror den skiftande terminologin på att det finns flera sinsemellan 
närbesläktade diagnoser: från klassisk autism och Asbergers syndrom till atypisk autism och 
autistiska drag. I det här arbetet kommer jag att använda termen autism som paraplybegrepp. 
Dels är det förstås en bekvämlighetsfråga: många av termerna är omständliga och 
komplicerade, men det beror också på att det spektrum av problem och symptom som kan 
visa sig i autismen i sig är heterogent utan att vi behöver förstärka det i formuleringen39. 

                                                 
34 Alin Åkerman, B. & Liljeroth I. (1998)  s.7 
35 Ibid s.59 
36 Holmqvist, M. (red.) (2004) En främmande värld – Om lärande och autism Lund: Studentlitteratur s. 11  
37 Ullman, L.P. & Krasner L. (1969) A psychological approach to abnormal behaviour New Jersey: Prentice-
Hall, Inc. s. 542 
38 Lundgren, T (2007) Språk, kunskap och mänskliga förmågor Lund: Studentlitteratur s. 53 
39 Powell, S. & Jordan, R. (1998) s.16 
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Särskiljandet av separata syndrom är kanske meningsfullt i ett medicinskt perspektiv men 
knappast i ett pedagogiskt40 41. Därför har jag valt det övergripande begreppet autism.        
   Det finns flera sätt att betrakta fenomenet autism. Vi kan anse att autismen beror på en 
genetisk eller biologisk skada, och helt ligger inom individen, eller att handikappet är socialt 
konstruerat och så att säga uppstår i kontakten mellan barnet och omgivningen. I det här 
arbetet har jag utgått från förutsättningen att autismen som fenomen finns i sig själv men att 
de förklaringsmodeller vi ställer upp kring det är socialt konstruerade och förändras över tid42.  
Idag anses autism generellt ha någon form av biologisk grund men det är inte belagt vari den 
grunden består43.  Vad gäller Aspergers syndrom verkar det finnas en ärftlig faktor men det 
har hittills inte gått att lokalisera ursprunget medicinskt.   
   Gillbergs arbete med att samla diagnoser under paraplybenämningen neuropsykiatriska 
syndrom står i nära relation till den allmänna bilden idag av autismen som någonting 
biomedicinskt och det har funnits forskning som tyder på att de symptom som tillsammans 
bildar autismen har sin orsak i olika typer av hjärnskador eller ämnesomsättningssjukdomar. 
Även om det inte idag går att fastställa en enda, eller en enhetlig kombination av, biologiska 
orsaker, så anses autism som symptom idag kunna ha både genetiska, biokemiska och 
neurologiska orsaker44 och ger, liksom varje genomgripande funktionshinder, effekter i 
utvecklingen inom fler än de specifika områdena45. Dock är det här primärt en medicinsk 
diskussion. Ett alltför ensidigt medicinskt sätt att förstå autismen kan leda till en onödigt 
negativ syn på det46 autistiska barnets möjligheter. Även om vi kan vara överens om de 
grundläggande symptomområdena behöver vi inte se dem som brister utan som en 
annorlundahet. Ett annorlunda, autistiskt, sätt att tänka och lära sig saker47.     
    

4.1.2 Historiska perspektiv 

En del av den positionering som görs kring den så kallade biologiska förklaringsmodellen är 
en återkommande ambition att förklara den som ett modernt framsteg. Man hänvisar gärna till 
Kanners modell om den så kallade ”kylskåpsmamman” som bevis för hur autismen tidigare 
har betraktats. Kanner beskrev de autistiska barnens familjer som intellektuella och 
känslokalla48 Den studie Kanner genomförde 1943, som ledde till lanseringen av begreppet 
tidig infantil autism, omfattade elva barn och deras familjer. Utifrån studien formulerade 
Kanner begreppet tidig infantil autism, som också ibland kallas Kanner’s syndrom, och 
formulerade en förklaringsmodell utifrån föräldrarnas föregivna känslokyla. Autismen sågs 
alltså i första hand som ett psykologiskt problem. Det är relativt vanligt i modern litteratur om 
autism49 att ta upp Kanner som representant för hur man i samhället och inom psykiatrin 
tidigare såg på autism men Kanners förklaring om de känslokalla föräldrarna ifrågasattes 
redan i slutet av sextiotalet50. Man frågade sig om Kanner’s känslokalla föräldrar inte var en 
orsak till, utan en följd av, barnets autism och om autismen inte hade biologiskt ursprung51. 

                                                 
40 Ibid 
41 Dessutom finns i DSM-5 en strävan att göra en enda autismdiagnos av de olika som använts tidigare, med 
resultatet att till exempel Asperger’s syndrom skulle försvinna som särskild diagnos.  
42 Hacking 2000, i Holmqvist M. (2004) s.? 
43 Spitzer, i Holmqvist, M. (2004) s.12 
44 Gillberg (1995), Hacking (2000), i Holmqvist (2004) s. 13 
45 Powell, S. & Jordan, R (1998) s.16 
46 Socialstyrelsen (????) s.11  
47 Holmqvist, M. (2004) s. 13 och Dahlgren, S. O. (2004) Annorlunda tänkande vid autism www.autismforum.se 
48 Ullman, L.P. & Krasner, L. (1969) s. 542 
49 se t.ex Beckman, V. och Alin Åkerman, B. 
50 Ullman, L.P. & Krasner, L. (1969) s. 541 
51 Ibid s. 541 
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När barnet inte förmådde svara på föräldrarnas kontaktförsök slutade de kanske till sist att 
försöka52. Det här inslaget i den biologiska förklaringsmodellen är alltså, till viss del, en 
efterhandskonstruktion, åtminstone vad gäller den psykiatriska forskningen, men det motsäger 
inte i sig beskrivningen att Kanners tes under lång tid var en allmän sanning i samhället och 
på institutioner. Den betoning som finns i forskningen idag på autismens biologiska orsaker 
kan ses mot bakgrund av det mer eller mindre uttalade skuldbeläggande av föräldrarna som 
låg i tillämpningen av Kanners tes.  
   Det har gjorts försök att fördjupa den ensidigt biomedicinska förklaringsmodellen. 
Holmqvist53 diskuterar en s.k. icke-dualistisk syn på autism som ett växelspel mellan de 
medicinska orsakerna och de själsliga/kognitiva effekterna av dessa. På samma sätt som 
kroppen och själen är oupplösligt förenade är de fysiska och kognitiva aspekterna av autismen 
ömsesidiga och omöjliga att separera54.     
    

4.1.3 Symptom och forskning om kognitiva orsaker till autism  

Kliniskt beskrivs och diagnosticeras autism utifrån en kombination av symptom, ett syndrom, 
hos barn mellan arton månader och tre år men diagnosen kan också ges senare i livet55. 
Symptombilden som används vid diagnosticering utgår från DSM-4 eller DSM-556 och 
behandlar dels barnets förmåga till social interaktion, till exempel benägenhet att ta kontakt 
med andra eller uttrycka sina känslor, dels på upprepade och ensidiga beteendemönster och 
fixeringar vid föremål eller rutiner samt över- eller okänslighet för sinnesintryck. 
Symtombilden ska som helhet vara ett allvarligt hinder i barnets dagliga liv 
   Symptomen är det som märks i skolan och det man oftast arbetar med men bakom 
symptomen finns de centrala kognitiva problem som orsakar dem.    
   Forskningen kring kognitiva störningar inom autism fokuserar idag på tre huvudteorier57.  
   Den första, och för tillfället mest dominanta, är Theory of Mind, eller mentalisering58. 
Theory of Mind beskriver människors förmåga att tillskriva andra tankar och känslor och 
förstå vad de vill, tror och menar59. I förmågan till mentalisering ingår också förmågan att 
förstå ironi, metaforer och lögner; förmågan till empati och att kunna reflektera över sina egna 
handlingar och tankar60. I det kända experimentet med Sally & Anne

61
  testas till exempel om 

barnet förstår att andras kunskaper är andra än barnets egna: Sally och Anne är vänner. Sally 
har en kula. Innan hon går ut ur rummet lägger hon kulan i sin korg. Medan hon är ute tar 
Anne kulan och gömmer den i sin låda. Var kommer Sally att leta efter kulan när hon kommer 
tillbaka? De flesta barn svarar rätt på frågan i fyraårsåldern62 men bland barn med autism 
svarar 75-80% fel63. En kritik mot Theory of Mind har varit att upp till en fjärdedel av barnen 

                                                 
52 Ibid s.542 
53 Holmqvist, M. (2004) s. 15 
54 Ibid s.16 
55 Nordahl, T. Sørlie, M-A. Manger, T. &Tveit, A. (2007) Att möta beteendeproblem bland band och ungdomar 
Stockholm: Liber s. 37 
56 DSM-5 kom 2012 och är en revidering av DSM-4 från 1994, en översikt över psykiatriska diagnoser av 
American Psychiatric Association. Det finns vissa skillnader mellan DSM-4 och -5, vad gäller 
symptombeskrivning och diagnosticering. Generellt kan man säga att kriterierna i DSM-5 har blivit snävare 
jämfört med i DSM-4. 
57 Dahlgren, S. O. (2004) s.3 
58 Ibid s.4 
59 Howlin, P. & Baron-Cohen, S. & Hadwin, J. Lära barn med autism att “läsa” andras tankar och känslor – 

handbok för lärare och föräldrar Stockholm: Cura s.5 
60 Ibid 
61 Ibid s.4 
62 Dahlgren, S.O. (2004) s. 5 
63 Baron-Cohen, S (2008) Autism and Asperger syndrome Oxford: Oxford University Press s.8 
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med autism svarar rätt på testet och att barn med Aspergers syndrom nästan alltid klarar det 
medan döva barn utan autism ofta svarar fel64. En slutsats kan vara att förmågan till 
mentalisering hos barn med autism är knuten till barnets intelligensnivå och verbala förmåga. 
Brister i förmågan till mentalisering får stora effekter i det autistiska barnets liv. Det blir 
obegripligt varför människor reagerar som de gör och social kommunikation blir obegriplig 
och därmed ointressant65.   
   Teorin om central koherens har sitt ursprung inom perceptionsforskningen och används för 
att mäta hur personer sorterar och upplever intryck. Förmågan testas med hjälp av bilder där 
små figurer finns gömda inuti andra större objekt66. Personer med stark central koherens 
förbiser de små figurerna och ser endast den större bilden medan personer med svag central 
koherens (WCC) ser de små bilderna men inte den större helheten67. Teorin om central 
koherens utvecklades av Uta Frith (1989) och beskriver hur människor utifrån en mängd 
kognitiva intryck strävar efter att ordna en sammanhängande (koherent) helhetsbild68. Även 
hos personer utan autism varierar koherensen individuellt men hos personer med autism 
visade Frith (1989) att tendensen till svag central koherens (WCC) är generell69. Barn med 
autism presterade långt bättre än förväntat på tester som handlade om att lägga ihop delar till 
en större helhet eller se förbi illusionstester70. Barn med autism upplever alltså enligt teorin 
om WCC världen i detaljer snarare än som en helhet71. Något som leder till att omvärlden blir 
fragmentariserad och svårbegriplig. Barn med autism har också ofta problem med att hantera 
sinnesintryck72. De kan ibland vara mycket känsliga för ljud, ljus eller beröring och många 
har svårt att sortera bort ovidkommande intryck73. Kritiken mot teorin om WCC bygger i 
huvudsak på att resultaten är förhållandevis få och fokuserade på visuell perception och att 
andra experiment har lett till motstridiga slutsatser74.  
   Den tredje huvudteorin beskriver hur information tolkas, lagras och återfås i minnet, s.k. 
exekutiva funktioner (EF). Exekutiva funktioner är ett övergripande begrepp för sådana 
funktioner som styr planering, arbetsminne och måluppfyllelse i det dagliga livet. Förenklat 
kan man säga att de exekutiva funktionerna är det som låter oss förstå och förklara världen 
omkring oss som ett sammanhang snarare än separata delar. För att bli begriplig och 
meningsfull behöver varje enskild händelse förstås i relation till tidigare händelser och egna 
erfarenheter. De exekutiva funktionerna är det som hjälper oss att förstå det som händer och 
vid behov förändra vårt beteende och våra reaktioner75. Om det finns brister i de exekutiva 
funktionerna blir det svårt att använda inlärd kunskap och tillämpa den i nya situationer; att 
växla fokus och att planera och organisera arbete. Det har gjorts studier där man undersökt en 
möjlig koppling mellan de exekutiva funktionerna och Theory of Mind men utan definitiva 
resultat76.  
   Vardera av dessa tre huvudströmningar har sina förespråkare och det finns kliniska 
undersökningar som både stödjer och motsäger dem. De flesta är överens om att alla tre är 
centrala problemområden vid autism, diskussionerna gäller snarare försök att definiera ettdera 

                                                 
64 Dahlgren S. O. (2004)  s.7 
65 Socialstyrelsen s. 15 
66 Dahlgren, S.O. (2004) s.10 
67 Ibid 
68 Ibid 
69 Ibid 
70 Ibid 
71 Socialstyrelsen s.15 
72 Ibid s.16 
73 Ibid 
74 Dahlgren S.O. (2004) s.15 
75 Ibid s.16 och Socialstyrelsen s.15 
76 Dahlgren s. 20 
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av problemen som ursprungligare än de andra. Detta ursprungliga problem skulle då 
sekundärt leda till de andra. Det har hittills inte gått att definitivt belägga någon inriktning och 
kanske är frågan om vilket problem som är primärt egentligen fel fråga att ställa. 
Problemområdenas inbördes förhållande och koppling till varandra är kanske det som gör 
autismen svårgripbar och komplex77.                
    

4.1.4 Pedagogik vid autism 

Autism innebär alltså ett genomgripande annorlunda sätt att uppleva världen och det är inte 
ovanligt att människor med autism, även utan medföljande diagnoser, utvecklar psykiska 
stressymptom när de utsätts för krav de inte kan hantera78. Barn med autism missförstås ofta 
av sin omgivning och man har ibland sett autismen som en beteendestörning79 och ibland som 
ett handikapp så svårt att barnet inte hör hemma i den vanliga skolan även om barnet har en 
god intellektuell förmåga80.   
   Även om förklaringsmodellen kring autism idag är en annan är den rekommenderade 
behandlingen åtminstone delvis densamma. Ullman & Krasner förordade 1969 
beteendemodifierande åtgärder och menar att det är det som har visat sig ge resultat81 och 
betoningen på metoder för förändring av beteenden lever fortfarande kvar idag även om den 
delvis kompletterats med strategier för att strukturera omgivningen.  Generellt fokuserar 
litteraturen kring pedagogik vid autism på tydlighet och struktur, både vad gäller miljön runt 
barnet och kontakten med det. Eftersom autism innebär ett annorlunda sätt att uppfatta och 
förstå omgivningen behöver undervisningen och miljön runt barnet med autism anpassas efter 
hans eller hennes särskilda behov82 utan att därför se sig blind på det typiskt ”autistiska” utan 
sträva efter att möta behoven hos individen83. Miljön ska vara lugn, tydlig och förutsägbar och 
undervisningen bör utgå från barnets intressen och förutsättningar84. När det gäller formerna 
för undervisningen rekommenderar man struktur, förutsägbarhet och detaljerade scheman85, 
ibland med visuellt stöd86. Det här gäller inte bara det lärande som bestäms i kursplanerna. 
Många barn med autism behöver undervisning i andra färdigheter, till exempel att lära sig 
känna igen andras känslor eller att tillämpa inlärd kunskap i ett annat sammanhang87. 
Samtidigt betonar flera författare vikten av att utgå från barnets egna intressen och förmågor 
och att använda sig av lek, fantasier och sociala kontakter med andra88 inte minst därför att 
många barn med autism har problem inom just dessa områden. Andra lägger istället emfas på 
upprepning och ensidighet.  
   Den här motsättningen är densamma som i annan pedagogisk forskning. Synen på barns 
lärande, lek och utveckling avspeglas i de metoder man rekommenderar. Leken är en 
grundläggande del i alla barns utveckling89. Barn med autism kan ha svårt att leka med, och 
på samma sätt som, andra barn men det betyder inte att de inte leker, eller att leken och 
fantasin skulle vara mindre betydelsefull i deras utveckling än i andra barns.         

                                                 
77 Powell, S. & Jordan, R. (1998) s.30 
78 Socialstyrelsen s.16 
79 Nordahl, T. Sørlie, M-A. Manger, T. &Tveit, A. (2007) s.41 
80 Powell, S. & Jordan, R. (1998) s.37 
81 Ullman, L.P. & Krasner L. (1969) s.542 
82 Socialstyrelsen s. 39 
83 Powell, S. & Jordan, R. (1998) s.31 
84 Ibid 
85 Ibid s. 32 
86 t.ex TEEACH-programmet, ref. Holmqvist, M. (2004) s.83 
87 Powell, S. & Jordan, R (1998) s. 32 
88 Ibid s. 55 
89 Liedman, S-E. (2011) Hets! Stockholm: Albert Bonniers förlag s.235 
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   Trots alla skillnader och avvikelser hos det autistiska barnet finns det ändå många 
egenskaper och beteenden som är desamma som hos andra barn90 och det är utifrån dessa 
likheter vi kan försöka förstå hur personer med autism upplever världen. Vi kanske aldrig helt 
och hållet kan förstå hur personen med autism tänker eller förstår saker men det är vårt 
problem91. Här handlar det om lyhördhet och lyssnande92. Skolan handlar så ofta om att 
förmedla kunskaper, att lära ut fakta och förmågor för att barnen ska klara sig senare i livet 
men hur lyssnar vi på barnen93? En del av lärandet handlar om att få syn på världen och förstå 
den sådan den är, hur den hänger ihop. Barn med autism uppfattar och förstår världen på ett 
annat sätt än andra barn, men det behöver inte betyda att deras sätt att se världen är fel.       
   Till slut handlar det, precis som med andra barn, om vilka ambitioner vi har med 
utbildningen, om vi vill någonting mer med lärandet än att korrigera oönskade beteenden och 
lära barnet vad som är socialt acceptabelt i samhället. 
 
4.2 Inkludering 
Inledningsvis berör jag termerna inkludering och integrering ur ett språkligt perspektiv. 
Därefter tar jag upp det kategoriska respektive relationella perspektivet på inkludering och 
specialpedagogik och avslutningsvis rör jag kortfattat vid forskning kring det aktuella ämnet.    
    

4.2.1 Språkliga definitioner 

Inkludering och/eller integrering av elever med särskilda behov har diskuterats åtminstone 
sedan slutet av artonhundratalet och hör ihop med framväxten av en gemensam skola för barn 
ur alla samhällsklasser. Även om termerna inkludering och integrering är relativt nya är 
argument och idéer i många fall desamma som för hundra år sedan94. Inte minst gäller det 
frågan om barn med särskilda behov. I och med nedmonteringen av de stora institutionerna 
under andra halvan av nittonhundratalet har diskussionen intensifierats95 och idag verkar det 
råda i det närmaste konsensus kring tanken på en skola för alla barn96. Termerna integrering 
och inkludering används idag ibland nästan som utbytbara begrepp men det finns skillnader 
som kan vara värda att lägga märke till. Integrering betyder att förena, införliva eller 
sammanföra till en helhet97 och används idag om handlingen att fysiskt placera barn med 
olika förutsättningar i en grundskolegrupp eller -klass. Fokus ligger på den individ som ska 
inkluderas, inte på miljön98, som kan förbli orubbad (jfr integritet). I sin mest extrema form 
kan man kanske säga att betydelsen av termen integrering här ligger nära assimilering. 
Inkludering däremot betyder medräkning eller att inbegripa99 och innebär att man räknas som 
en del i helheten, oavsett sina förutsättningar och behov. Fokus ligger här på att förändra 
miljöer och normer på ett sådant sätt att alla får plats och hör till, på sina villkor100.   
Visserligen är fysisk integrering kanske en förutsättning för inkludering101 men knappast en 
garant och när vi ser på begreppen på det här sättet är de knappast synonyma. Det kan verka 

                                                 
90 Holmqvist, M. (2004) s.13  
91 Powell, s. & Jordan, R (1998) s.13 
92 Jonstoij, T. & Tolgraven, Å. (2001) Hundra sätt att tänka Stockholm: Utbildningsradion s.15 
93 Åberg, A. (2005) Lyssnanets pedagogik Stockholm: Liber s. 10  
94 Emanuelsson Integrering/Inkluering i svensk skola i Tøssebro, J. (2004) Integrering och inkludering Lund: 
Studentlitteratur s.101 
95 Tøssebro, J. (2004) s. 18 
96 Börjesson, M. (1997) s.69 
97 Svenska akademins ordlista s.389 
98 Haug, P. i Tøssebro, J. (2004) s.169 
99 SAOL s. 380 
100Tøssebro, J. (2004) s.31  
101 Ibid s.29 
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som språkliga hårklyverier men vilket ord vi väljer att använda kan avslöja vilka ambitioner 
vi har, och hur vi ser på genomförandet. Är skolan en konstant som ska vara lika för alla eller 
någonting som behöver förändras för att alla ska kunna passa där, utifrån sina förutsättningar? 
Om svaret är det första blir det nödvändigt med diagnosticering av avvikelser från det som 
betraktas som normalt, och medföljande specialpedagogiskt stöd, men om det är det andra blir 
det nödvändigt att skolan istället ser till sig själv och förändras. Samtidigt är det inte ovanligt 
att från politiskt hålla tala om inkluderande förhållningssätt, men att tala om inkludering utan 
att faktiskt utföra några verkliga förändringar förblir bara retorik, oavsett vilket ord man 
använder. Något som kan vara värt att komma ihåg i det här sammanhanget är att termen 
inkludering är relativt ny och har uppstått i och med att integrering kom att betyda just fysisk 
placering. Om vi istället förstår integrering som ”att förena”, i motsats till segregering, blir 
inkluderingstermens framväxt ett uttryck för samhällets misslyckande att förändras på ett 
sådant sätt att det verkligen blir integrerat102.  Ordens betydelse skiftar och nya ord kommer 
till men samhällets syn på normalitet och avvikelse förblir mer eller mindre densamma.  
    

4.2.2 Inkludering i praktiken 

Istället för en ideologisk målsättning och ett ifrågasättande av tankar på normalitet och 
avvikelse har integrering (och i viss mån även inkludering) blivit organisatoriska termer som 
betecknar placeringar och åtgärder kring individer103. Talet om integrering förs ofta på en 
administrativ och organisatorisk nivå. I flera kommuner avvecklas särskolan som enskild 
skolform och barn med utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar går i 
grundskolan men följer särskolans läroplan. Ett argument för detta kan till exempel vara 
tanken att en integrerad miljö, där alla barn går tillsammans, skulle vara positiv för alla 
inblandade. Samtidigt visar forskning om autistiska barn att det faktum att man placerar barn 
med autism tillsammans med barn utan liknande problem inte automatiskt leder till 
normalisering av beteenden eller en ökad socialisering. Däremot gynnar det utvecklingen av 
sociala och empatiska förmågor hos de andra barnen104.    
   I en tid då skolans budget aldrig verkar räcka till har inkluderingsidealet blivit en formell 
integrering av alla barn i grundskolemiljöer utan att skolan samtidigt förändras. Problemen 
som uppstår i mötet mellan den orubbade grundskolenormen och dessa barn ska lösas med 
särskilt stöd och specialpedagogik. Olikheter och avvikelser från normen diagnosticeras och 
systematiseras till kategorier och underkategorier med medföljande pedagogiska råd. Det här 
är ett traditionellt kategoriskt perspektiv på specialpedagogik och särskilda behov. Historiskt 
har kategoriseringen baserats på olika teman105. Under 1800-talet var inriktningen religiös 
eller moralistisk, under 1900-talet kom de psykologiska diagnoserna och under 90-talet växte 
språkbruket med medicinska, neuropsykiatriska, diagnoser fram106. Orsaken till barnets 
svårigheter återfinns inom det enskilda barnet, intellektuellt eller medicinskt, och skolans 
uppgift är att ge eleven rätt hjälp och stöd. Det särskilda stödet kan ges i klassen eller enskilt 
och målet med specialundervisning och stödåtgärder är dels att underlätta individens liv i 
samhället och dels att motverka problematiska beteenden som kan påverka andra107. En 
förutsättning är att det finns tillräkligt med resurser för de barn det berör, något som inte alltid 
är säkert i praktiken eftersom kommunerna, som skolans huvudmän, själva bestämmer 
ramarna för stödet. Idag finns inte specialpedagoger/-lärare i den omfattning som 

                                                 
102 Emmanuelsson I. i Tøssebro J. (2004) s. 105 
103 Ibid. s.106 
104 Powell, S. & Jordan, R. (1998) s. 66 
105 Säljö, R. & Hjörne, E. (2008) Att platsa i en skola för alla  Stockholm: Norstedts akademiska förlag s. 207 
106 Ibid samt Persson, B. (2001) s.27 
107 Persson, B. (2001) s.27 



18 
 

efterfrågas108, något som leder till att en förhållandevis stor del av stödet sker i den ordinarie 
undervisningen eller i särskilda undervisningsgrupper.    
   I motsats till det kategoriska perspektivet står det relationella. Här betraktar man barnets 
svårigheter som ett resultat av den omgivande miljön. I det här perspektivet är ett 
funktionshinder ingenting som ligger inom individen utan något som uppstår i mötet mellan 
eleven och en skola som inte är anpassad/lämplig för honom/henne. I en förenklad tolkning 
talar man om anpassning av rumsliga och formella förutsättningar men egentligen handlar det 
om att anpassa utvecklingmiljön till barnets förutsättningar och behov på ett sådant sätt att 
varje barn får möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt. Tanken om det sociala lärandet 
har sitt ursprung, bland annat, i Lev Vygotskiljs (1896-1934) texter. Vygotskij menade att 
barn utvecklas i samspel med sin omgivning. Lärande och social utveckling är alltså inte en 
oberoende individuell process utan äger rum i relation till barnets sociala och kulturella 
omgivning. Särskilt intresserade sig Vygotskij för den proximala utvecklingszonen (ZDP), 
skillnaden mellan det ett barn själv kan lära sig och det barnet kan lära med stöd av en annan. 
Lärarens roll är alltså att organisera lärmiljön, den fysiska såväl som den sociala och mentala, 
för att stödja och handleda elevernas eget lärande109. När det gäller det relationella 
perspektivet kan man alltså säga att skolmiljön hindrar elever med särskilda behov från att 
uppnå sin fulla potential, och därför behöver den förändras. Med andra ord: om miljön vore 
annorlunda skulle det inte finnas några särskilda behov. 
   Det kategoriska perspektivet är, och har varit, dominerande i skolan och fortfarande i 
styrdokumenten från 2011 betonar man både integreringen och elevers rätt till särskilt stöd. 
Att på det här sättet förorda en rumslig integrering samtidigt som man fokuserar på 
svårigheter som individuella, medicinska, problem, kan göra att man ytterligare betonar 
elevernas avvikelse från normen. Det förekommer att man, för att markera elevernas olikhet, 
talar om dem som integrerade

110
. Sammantaget leder åtgärderna kanske till en rumslig 

integrering som aldrig blir annat än formell.    
    

4.2.3 Forskning om integrering och inkludering 

Det har, särskilt de senaste åren, forskats en hel del om integrering/inkludering. Generellt kan 
man säga att den forskning som bedrivs ofta bekräftar forskarens frågeställningar och bestäms 
av hans/hennes underliggande tes111. Det här ger att två forskare, inom ungefär samma 
forskningsområde, i sina slutsatser kan ligga så långt ifrån varandra att en diskussion i det 
närmaste är omöjlig112. Debatten mellan företrädare för det kategoriska respektive relationella 
perspektivet har pågått i både Europa och USA sedan 90-talet och periodvis varit hård113. En 
representant för det kategoriska perspektivet idag kan till exempel vara Christoffer Gillberg, 
som genom sitt arbete med att samla och definiera neuropsykiatriska diagnoser vunnit stort 
gehör. På den ideologiskt motsatta sidan finns exempelvis Eva Hjörne, som tillsammans med 
Roger Säljö skrivit om de sociokulturella faktorer som påverkar diagnosticeringen av elever114 
. En forskning som går tillbaka på till exempel Grant & Sleeters (1986) påvisande av samband 
mellan specialpedagogisk klassificering och sociokulturell bakgrund115. Säljö & Hjörne 
beskriver hur diagnoserna fungerar som självuppfyllande profetior. Den elev som har svårt att 

                                                 
108Vernersson, I-L. (2002) Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv Lund:Studentlitteratur s.55  
109 Lindqvist, G. (1999) Vygotskij och skolan Lund: Studentlitteratur s.22 
110 Emmanuelsson, I. i Tøssebro, J. (2004) s.112 
111 Haug, P. I Tøssebro, J. (2004) s. 192 
112 Ibid s.186 
113 Persson, B. (2001) s.29 
114 Säljö, R. & Hjörne, E. (2008) Att platsa i en skola för alla Stockholm: Norsteds akademiska förlag 
115 Persson, B. (2001) s.29 
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hänga med stämplas och blir föremål för särskild uppmärksamhet vilket leder till att han/hon 
ytterligare halkar efter de andra.  
   En stor del av den forskning som bedrivs om integrering utgår från skolan sådan den är 
snarare än idéer om hur den skulle kunna vara116. Ofta utgår man från att integreringen är 
någonting positivt och fokuserar på strategier för hur den bäst ska genomföras117. Det är 
verksamhetsnära forskning som syftar till att ge goda exempel på framgångsrika metoder. När 
det gäller utvärderingar av den specialpedagogiska verksamheten är resultaten delade. De 
visar att det finns elever som har haft nytta av att få specialundervisning men också elever 
som har tagit skada av det och en ganska stor grupp elever som inte har påverkats 
nämnvärt118.  
   Avslutningsvis kan det vara värt att notera hur retoriken i talet om skolan och de här barnen 
är förvånansvärt likartad oberoende av vilken ståndpunkt man har. Alla anger elevernas behov 
och rättigheter som skäl till antingen integrering eller exkludering och särskilda 
undervisningsgrupper. Det är politiker, tjänstemän och forskare som talar om barnens behov 
och vad som är bäst för dem – och allt kan bevisas och beläggas med forskning utifrån 
talarens ideologiska ståndpunkt.  
    
 

                                                 
116 Haug, P. i Tøssebro, J. (2004) s.183 
117 Ibid 
118 Ibid s.179 
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5. Teoretiska utgångspunkter 
Det här är en deskriptiv studie som i huvudsak bygger på insamlad data. Under arbetets gång 
har teoretiska perspektiv vuxit fram och formulerats parallellt med resultatet. Förutom de 
teoretiska perspektiv jag tog upp i avsnittet om forskning och litteratur som låg nära mina data 
och handlade dels om förståelsen av fenomenet autism, dels om det kategoriska respektive 
relationella perspektivet på specialpedagogik har jag använt mig av en narrativ teori för att 
visa hur människors berättelser och myter kan begränsa inte bara deras egna liv utan också 
andras.    
 
5.1 Narrativ teori 
Narratologin är en variant av hermeneutiken som också kallas berättarteori. Den är besläktad 
med semiotiken och strukturalismen och studerar berättelsers dramatiska strukturer och 
litterära tekniker. Teorin formulerades under sextiotalet av bland andra Roland Barthes men 
föll tillbaka på bland annat Aristoteles tankar om hur information förmedlas119. Nytt för den 
narrativa teorin var dels att man skiljde på berättelsen och det som berättas, där det senare är 
berättelsens diskurs, dels att alla typer av texter kunde studeras, både fiktiva och icke-fiktiva; 
skrivna och traderade; ord och bilder. Det senare har sedan använts när teorin har tillämpats 
inom andra forskningsområden än litteraturvetenskapen. Inom humanistiska och 
samhällsvetenskapliga discipliner har den narrativa teorin använts vid samtals- och 
diskursanalys såväl som vid studier av muntliga berättelser. Narrationen har till uppgift att 
binda samman och konstruera mening ur ett spektrum av till synes osammanhängande 
händelser eller enheter120.  
   Under sjuttiotalet växte den narrativa teorin fram som behandlingsform inom psykologin. 
Den grundläggande förutsättningen för inriktningen är att de berättelser vi formulerar om oss 
själva, andra och vår plats i samhället mer än yttre omständigheter och orsak-verkan-samband 
är det som bestämmer och begränsar villkoren för våra liv. Tillsammans med inslag från 
socialantropologi, religionsvetenskap och historieforskning utgör litteraturvetenskap och 
psykologi en bakgrund till den narrativa forskningen idag121. Narrativa teorier och metoder 
används inom flera forskningsområden, till exempel för att förstå och beskriva relationer 
mellan länder, erfarenheter av att leva med stroke eller elevers skriftspråksutveckling. De 
senaste femton-tjugo åren har den narrativa forskningen använts flitigt och det har hävdats att 
all forskning som behandlar berättelser, på något sätt, kan kallas narrativ men det har också 
ifrågasatts om det överhuvudtaget kan kallas en egen disciplin122. Hur den narrativa 
forskningen förstås och används beror på vilken disciplin den brukas inom och på målet med 
forskningen men vissa element är för det mesta gemensamma. Man skiljer mellan begreppen 
text och röst, där texten är berättelsen som helhet medan rösten är det subjektiva uttrycket. En 
text kan bestå av många röster, eller perspektiv, vara polyfon, uttrycket är Bachtins123. Även 
en berättelse som vid en första anblick verkar subjektiv kan vid ett närmare studium visa sig 
vara polyfon. Ett exempel kan vara de kliniska ord sjuka människor ibland ”lånar” från 
läkarprofessionen. Ord man övertar och använder men som ändå aldrig riktigt blir en del av 
ens eget språk. Genom det subjektiva språket syns alltså ett annat, lånat, språk124, kanske som 

                                                 
119 Scott, C. (2004) Berättelsens teori och praktik – narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv Lund: 
Studentlitteratur s.39  
120 Riceoeur (1981) i Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2007) Tolkning och reflektion (2:ed) Lund: Studentlitteratur 
s. 257 
121 Scott, C. (2004) s.39 
122 Scott, C. (2004) s.40 
123 Ibid s.42 
124 Ibid s.114 
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en distansering mellan självet och sjukdomen. I analysen visar jag hur det medicinska språket 
går igen i de pedagogiska berättelserna om Alice.     
   Mytforskningen växte fram vid förra sekelskiftet inom socialantropologin och syftade till att 
undersöka de berättelser och myter som förklarar och kompletterar empirisk kunskap, till 
exempel vad som sker efter döden, varför det åskar och så vidare125, ett arbete som sedan 
fortsatts av till exempel Claude Levi-Strauss (1960). Idag behandlar mytforskningen inte bara 
religiösa myter utan kan beröra vardagsmyter och de kollektiva förklaringar som uppstår i en 
grupp för att skapa mening och begriplighet kring ett fenomen126. 
   Livsberättelsen som forskningsområde är särskilt vanlig i studier inom psykologi och 
vårdvetenskap men förekommer även på andra håll. Här studerar man de berättelser 
människor dramatiserar kring sina egna liv och sin identitet och menar att de berättelserna i 
sig har makt över berättarens liv. Genom att förändra berättelsen om sitt liv kan man också 
förändra sina villkor i livet. Det är vanligt med forskning kring till exempel hur sjuka 
människor, eller deras anhöriga, uppfattar sjukdomen och sin egen roll i livsberättelsen. 
Livsberättelsen ligger nära den narrativa psykologin och arbetar i viss mån med samma 
verktyg. Ambitionen är att visa hur människor dramatiserar och förklarar sig själva och sina 
liv genom livsberättelserna och hur dessa berättelser avgör deras självbild och möjligheter. 
Inom psykterapin strävar man efter att människor genom en dialog med terapeuten ska ta 
makten över berättelsen om sitt liv och förändra det, bryta negativa mönster och gå vidare127 
men inom forskningen är syftet snarare att påvisa och beskriva berättelserna. I den här 
uppsatsen bygger jag på andras berättelser om Alice och det handlar egentligen inte om 
livsberättelser i ordets mest strikta betydelse men jag vill ändå fråga om inte tematiken kring 
livsberättelser kan tillämpas också i våra berättelser om andra. 
   Användandet av symboler och metaforer spelar också förhållandevis stor roll i den narrativa 
teorin, oavsett om föremålet för studien är en litterär text eller en individs egen livsberättelse. 
Vilka ord ersätts av symboler eller metaforer och på vilket sätt används de? Man fokuserar på 
det poetiska språkets betydelse för att uttrycka det som är smärtsamt eller svårt128. Alvesson & 
Sköldberg menar att metaforen, för att ha någon egentlig mening, bör förstås i relation till hela 
texten (och till omgivande diskurser) snarare än till en enskild synonym eller till de direkt 
omgivande fraserna129.        
   Ricoeur130 menar att vår fysiska existens inte kan separeras från vår uppfattning om oss 
själva. Genom berättelserna förklarar och formulerar vi oss själva i relation till andra och till 
omvärlden. I uppsatsen frågar jag om de myter och berättelser som formuleras om Alice av 
pedagoger runt henne påverkar hennes möjligheter i en skola för alla.       
 
 
 
  
 
  
 
 

                                                 
125 se Frazer J.G (1925:1994) Den gyllene grenen – studier i magi och religion Stockholm: Natur och Kultur 
126 Scott, C. (2004) s.41 
127 Ibid s.44 
128 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2007) s.250 
129 Ibid s.258  
130 Ricoeur, P. (1981), i Scott, C. (2004) s.16 
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6. Metod 
I det föreliggande arbetet är syftet att genom intervjuer visa vad Alices lärare och annan 
pedagogisk personal berättar om henne och hennes möjligheter, kognitivt, socialt och 
pedagogiskt. Det hermeneutiskt narrativa perspektivet återkommer genom hela uppsatsen, i 
teori- och metodval såväl som i resultatredovisningens upplägg.  
 
6.1 Metod för datainsamling  
I sin helhet är projektet designat som en fallstudie131 och bygger på en kombination av 
intervjuer och observationer men det här arbetet bygger på sex intervjuer med pedagogisk 
personal i Alices närhet. Min ambition är att visa Alice ur olika vinklar, för att i 
skärningspunkten mellan de olika bilderna komma nära den berättelse som skapas om 
henne132. Intervjuer och observationer har utförts vid tre kronologiskt skilda tidpunkter (när 
Alice gick i 2:a, 5.e och 7:e klass) och materialet har bearbetats löpande även om huvuddelen 
av systematiseringen skett i efterhand. Ursprungligen utgick arbetet från en öppen fråga om 
Alice. Hur ser hennes skolsituation ut och hur ser lärarna på henne och hennes möjligheter? 
Under arbetets gång har sedan teorier och metoder för insamlig och databearbetning vuxit 
fram i växelverkan med själva datainsamlingen. Forskningsansatsen är alltså varken 
traditionellt induktiv eller deduktiv. I praktiken kan den närmast beskrivas som abduktiv133 då 
datainsamling och teorigenerering skett mer eller mindre parallellt.    
   Intervjuerna har varit semi- till ostrukturerade och de intervjuade lärarna har själva fått välja 
tid och plats. Materialet har spelats in och därefter transkriberats och kodats innan det har 
bearbetats och omformulerats till sammanhängande berättelser i löptext.  
   Vid de första intervjuerna under projektet använde jag mig av en intervjuguide och utgick 
från centrala teman134 men jag upplevde att mina frågor störde informanterna i deras 
berättelser och successivt blev intervjuerna snart mer och mer ostrukturerade135. Under de 
intervjuer jag tar upp i uppsatsen bad jag helt enkelt intervjupersonerna berätta om Alice, 
hennes situation i skolan och sitt eget arbete med henne, och ställde bara enstaka följdfrågor 
för att förtydliga eller uppmuntra dem att fortsätta. Jag utvecklade ett sätt att fråga som 
egentligen är en slags spegling av det de själva talade om, med andra ord. Detta för att stödja 
och uppmuntra dem i sitt berättande, och i något fall i formuleringen av ett tema eller en 
insikt136. För att minimera risken att jag som intervjuare skulle påverka deras tankar och 
formuleringar höll jag speglingarna korta och tematiskt nära personens egna ord. Ändå finns 
det förstås alltid en risk att jag, genom att fokusera på ett särskilt avsnitt i deras berättelser 
eller en enstaka formulering påverkar resultatet av undersökningen. Samtidigt skulle en total 
tystnad istället föra med sig en risk att den som intervjuas tappar tråden eller upplever att jag 
kritiserar eller bedömer det de säger137 och att de börjar censurera sig.             
   Ambitionen med uppsatsen är att visa vad Alices lärare berättar om henne och hur 
berättelserna skiftar både kronologiskt och från person till person och hur de i någon mån 
avgörs av den intervjuade lärarens bilder av Alice och hennes autism.   
 
6.2 Urval 
Inom ramen för fallstudien utfördes många intervjuer och informella samtal. I arbetet med att 
avgränsa syfte och material för den här uppsatsen valde jag att utgå från syftet: att visa en bild 
                                                 
131 Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder Stockholm: Liber s.73 
132 Ibid s.74 
133 Alvesson, M, & Sköldberg, K. (2008) s.54 
134 Bryman, A. (2011)  s.414 
135 Ibid 
136 Hilmarsson, H.T. (2003) Samtalet – med känslomässig intelligens Lund: Studentlitteratur s.80 
137 Bryman, A. (2011) s.415 
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av pedagogernas berättelser om Alice och bestämde mig för att fokusera på de pedagoger som 
hade dels störst ansvar för Alice och dels mest kontakt med henne. Här valde jag alltså bort 
föräldrarna. Jag bestämde mig också för att fokusera undersökningen på grundskolan och 
avstod från de intervjuer som gjorts med personal på förskolan. Till slut valde jag också bort 
de lärare som hade Alice i mindre ämnen och bara mötte henne någon timme i veckan. 
Urvalet är alltså målinriktat138. Jag ville också få fram en variation i materialet, varför jag 
valde pedagoger med olika ansvarsområden och funktioner men som alla samtidigt har 
relativt mycket kontakt med Alice. Urvalet är alltså strategiskt på så vis att jag har valt 
intervjupersoner utifrån den kontakt och det ansvar de har för Alice, men inte i den meningen 
att det skulle vara styrt för att ge ett visst resultat.    
 
6.3 Genomförande 
Projektet har genomförts under en period av flera år och arbetet med det har växlat. När jag 
började med projektet var avsikten att göra en fallstudie vid ett bestämt tillfälle och genom 
intervjuer och observationer vid den tidpunkten visa en bild av Alice. När jag sedan slutade på 
utbildningen lade jag för en period undan arbetet men när jag några år senare åter träffade 
Alice såg jag hur hennes situation hade förändrats. Jag tog då upp frågan med hennes 
föräldrar om möjligheten att återuppta arbetet och då de var positiva bestämde jag mig för att 
fortsätta. 
   Jag har hela tiden haft föräldrarnas stöd i det jag gjort, vilket har varit en förutsättning för 
arbetet. När Alice var yngre var lärare och annan personal positiva till mitt arbete och det var 
lätt att avtala intervjuer och få tillstånd att observera i hennes klass men när Alice kommit upp 
i tonåren och bytte skola blev det plötsligt svårare. Det kan ha berott på att jag redan hade en 
etablerad kontakt med lärarna på den förra skolan medan personalen på högstadieskolan inte 
hade någon förförståelse för vem jag var men så småningom lyckades jag ändå arrangera 
intervjuer även på högstadiet.    
   Tid och plats för genomförandet av intervjuerna har helt varit upp till de som intervjuades, 
för att de skulle uppleva att de hade kontroll över situationen och kunde känna sig trygga. De 
flesta (fyra av sex) valde att lägga intervjun på i ett grupprum eller sitt arbetsrum på skolan, 
under eller i direkt anslutning till sin arbetstid. En informant valde sitt arbetsrum på skolan 
men en tidpunkt då hon annars inte skulle ha varit där. Endast en person (B) valde att förlägga 
intervjun helt utanför skolan. 
   De flesta av deltagarna kände redan till vem jag var eftersom jag vikarierat på skolan, men 
eftersom min roll som vikarie inte riktigt är densamma som min roll i intervjusituationen höll 
jag mig ändå till en på förhand formulerad rutin i intervjusituationen för att undvika 
missförstånd.     
   Före varje intervju presenterade jag mig och förklarade syftet med undersökningen samt 
villkor för deras deltagande. Ett villkor var till exempel att de alltid, tills jag lämnar in 
uppsatsen, kunde dra tillbaka sitt deltagande och att de under hela bearbetningsprocessen 
skulle ha insyn i de delar av mitt arbete som utgick från deras berättelser (mer om detta under 
6.6). Därefter tillfrågades de om formerna för intervjun. Alla de intervjuer som tas upp i 
uppsatsen spelades, efter godkännande, in med bandspelare. Dels för att underlätta analysen i 
ett senare skede men också för att ha ett rådatamaterial att falla tillbaka på om det uppstod 
frågor kring resultaten139. Dessutom bedömde jag att det aktiva lyssnande som uppmuntrar till 
berättande140 var oförenligt med att anteckna allt som sades och skedde.  
   Intervjun började med några inledande frågor kring pedagogerna själva: deras ålder och 
utbildning, hur länge de hade arbetat på skolan och om de hade någon tidigare erfarenhet av 
                                                 
138 Bryman, A. (2011) s.434 
139 Ibid s. 428 
140 Mehrens, S. (1998) Samtal som arbetsmetod Lund: Studentlitteratur s.31 
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arbete med barn med autismdiagnos. Därefter bad jag dem berätta om Alice, om hur de såg på 
hennes situation och på sitt arbete med henne. Jag talade bara för att förstärka eller leda dem 
vidare om de tystnade eller fastnade i sin berättelse. Då tog jag upp och speglade något de 
nyss sagt, med andra ord, för att uppmuntra dem att gå vidare i sin berättelse. Vid slutet av 
intervjuerna frågade jag, om det inte kommit upp under intervjun, hur de skulle vilja att det 
var. De flesta var försiktiga i början av intervjuerna och uttalade sig i första hand om praktiska 
saker men efterhand intervjun fortgick började de tala intimare om Alice, om hennes problem 
och möjligheter.                   
 
6.4 Material 
Det material som används i uppsatsen bygger på intervjuer med sex pedagoger vid tre olika 
tidpunkter. De arbetar på två olika skolor i samma kommun i mellansverige. Den ena är en f-5 
skola i en mindre by med knappt hundra elever och åtta lärare. Den andra är en högstadieskola 
i centralorten med femhundra elever och ungefär fyrtio lärare. Båda skolorna är kommunala 
och eleverna som går där kommer i huvudsak från närområdet. Nedan presenteras deltagande 
pedagoger kort.  
 

6.4.1 Deltagande pedagoger 

Klassläraren (A) i årskurs två är född 1971 och tog sin 1-7-lärarexamen 1998. Hon kommer 
från samhället skolan ligger i och gick själv där som barn och uppger att hon under sin 
utbildning arbetade halvtid som pedagogisk assistent åt en autistisk pojke med medföljande 
utvecklingsstörning under ett år. Hon är vid intervjutillfället Alices klassföreståndare sedan 
årskurs ett.  
   Assistenten (B) i årskurs två är född 1980 och tog förskollärarexamen 2005. Hon är relativt 
nyinflyttad och arbetade tidigare som förskollärare på annan ort. Hon har vid intervjutillfället 
varit Alices assistent i åtta månader. Hon har ingen tidigare erfarenhet av barn med autism.              
   Klassläraren (C) i årskurs fem är född 1965 och tog sin lärarexamen 1996. Hon kommer 
från ett intilliggande samhälle och arbetar på skolan sedan 2000. Hon har ingen tidigare 
erfarenhet av att arbeta med barn med autism men har en kort kurs i specialpedagogik i sin 
examen. 
   Specialpedagogen (D) är född 1944 och utbildade sig till förskollärare 1969. Hon utbildade 
sig först till speciallärare på åttiotalet och därefter till specialpedagog 1997. Hon har det 
specialpedagogiska huvudansvaret inte bara för den skola där Alice går utan också för två 
andra i närområdet och hon har följt Alice sedan hon började på förskolan i treårsåldern. Hon 
har stor erfarenhet av barn med autism.         
   Mentorn (E) i årskurs sju är född 1957 och tog sin högstadielärarexamen i svenska och 
engelska 1986. Hon har arbetat på skolan sedan 1995 då hon flyttade till kommunen. Hon 
uppger sig ha haft många barn med ”olika diagnoser” i sina klasser, men hon minns ingen 
som hade en specifik autismdiagnos.  
   Läraren (F) i årskurs sju i matematik och naturvetenskap är född 1951 och arbetade tidigare 
inom industrin. Han tog sin lärarexamen 2000 och arbetar sedan dess på skolan. Han uppger 
sig inte ha någon tidigare erfarenhet av att arbeta med barn med autismdiagnos men arbetade 
under en period innan han vidareutbildade sig till lärare som personlig assistent.      
 
6.5 Databearbetning och analysmetod 
De sex intervjuerna i undersökningen spelades, med den intervjuades godkännande, in på 
band. Därefter transkriberades större delen av materialet. Det som inte transkriberades är av 
en sådan art att jag bedömde det irrelevant för syftet. Efter transkriberingen lästes materialet 
flera gånger och kodades utifrån tre centrala teman eller perspektiv. Dessa teman var sådant 
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som rörde antingen kognitiva, sociala eller pedagogiska perspektiv i det intervjupersonerna 
berättade om Alice. Utifrån det transkriberade och kodade materialet sammanställde jag sedan 
berättelser i löptext. Under hela arbetet har jag erbjudit intervjupersonerna att läsa det material 
som rör dem, för att vara säker på att berättelsen fortfarande är representativ för det dem. I 
resultatredovisningen har jag valt att framställa det de berättade om Alice som 
sammanhängande berättelser i löptext. Detta för att koppla redovisningen till den narrativa 
teorin och låta det berättande formatet gå igen också i själva uppsatsen.    
   I analysen av materialet har jag utgått från samma tre teman. Jag har först jämfört varje par 
årskurs för årskurs: hur ser de på Alices möjligheter kognitivt, socialt och pedagogiskt, för att 
sedan ta upp generella teman i alla de sex intervjuerna. Avslutningsvis diskuterar jag likheter 
och skillnader i resultatet utifrån narrativa teorier för att se hur Alices autism på ett sätt skapas 
i kontakten mellan henne och pedagogernas bilder av henne och av autismen. Här har jag 
utgått från frågor om polyfoni, för att synliggöra det medicinska språkets påverkan på 
pedagogernas berättelser; om en kronologisk dramaturgi som låter pedagogerna gestalta Alice 
och hennes problem och möjligheter i relation till det som varit och det som (kanske) ska 
komma; om den symboliska distansering i deras tal om ”de här barnen” som gör det möjligt 
för dem att bortse från Alice som individ samt frågar mig om inte pedagogernas bilder av 
Alice och hennes autism kan ses som en typ av kollektiv förklaringsmodell som gränsar till en 
myt.    
 
6.6 Reflektion över metoden 
Syftet i den här uppsatsen är att visa på vad några olika pedagoger berättar om Alice, och hur 
deras berättelser om henne skiljer sig från och liknar varandra i ett kognitivt, socialt och 
pedagogiskt perspektiv. För att få svar på frågorna har jag valt att intervjua sex pedagoger, vid 
tre olika tidpunkter under Alices skolgång, och jämföra deras berättelser med utgångspunkt i 
dels de ovan nämnda perspektiven och dels deras uppfattningar om hennes problem och 
möjligheter i en skola för alla. Jag valde att intervjua personer som har stort pedagogiskt 
ansvar för Alice och/eller mycket kontakt med henne, detta för att få så relevanta svar som 
möjligt utifrån förutsättningen att dessa personer är de som i skolan utövar mest inflytande på 
Alice och vet mest om henne. Inkludering och integrering är ett viktigt perspektiv i uppsatsen 
eftersom det utgör en bakgrund, eller förutsättning, för Alices skolgång. Dock har jag valt att 
inte ställa några frågor till intervjupersonerna om ämnet eftersom jag bedömde att orden är så 
politiskt laddade att de endast skulle leda till standardiserade svar. För att säkerställa att de 
berättelser som visas i resultaten överensstämmer med rådatamaterialet har jag använt mig av 
en slags respondentvalidering141 för att undvika risken att för missuppfattningar eller 
felaktigheter. Under bearbetningsfasen har jag bett de intervjuade pedagogerna läsa sina 
transkriberade intervjuer och så småningom de sammanfattande berättelserna. Responsen från 
dem har varit olika. Någon har velat läsa texterna flera gånger och också haft synpunkter på 
ordval och formuleringar medan andra bara velat läsa materialet på slutet och inte haft några 
kommentarer. Det finns förstås en del risker med respondentvalidering142. Dels har studien 
pågått under flera år och det är orimligt att förvänta sig att intervjupersonerna ska komma ihåg 
och kunna bedöma om texterna överensstämmer med deras ord, men i förekommande fall har 
jag då låtit dem lyssna på den bandade intervjun. Samma sak om det har uppstått konflikter 
om en formulering eller någon inte vill kännas vid någonting de sagt. Då har jag spelat upp 
avsnittet för dem och vi har tillsammans försökt formulera det på ett sådant sätt som både de 
och jag är tillfreds med. Ingen intervjuperson har fått lyssna på någon annans intervju eller 
läsa utskrivet material som rör någon annan.   

                                                 
141 Bryman, A. (2011) s. 353 
142 Ibid 
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   När det gäller studiens generaliserbarhet är det som alltid när det gäller kvalitativ forskning 
ett problem143. Jag har inte valt Alice utifrån några idéer om att hon på något sätt skulle vara 
typisk eller representativ för en elev med autismdignos eller att resultaten i studien skulle gå 
att direkt tillämpa på ett annat fall. Det jag har strävat efter i arbetet är ett slags metodologisk 
generaliserbarhet. Att de resultat jag fått fram och analyserar är representativa för de här 
lärarnas berättelser om Alice och att om studien upprepades, med andra pedagoger, kring en 
annan elev, att resultaten i den studien skulle bli på samma sätt representativa för den eleven 
och de intervjupersonernas berättelser. Med detta sagt är det ändå rimligt att anta att vissa av 
resultaten i uppsatsen ändå visar på mer eller mindre typiska förhållningssätt.       

 
6.7 Etiska aspekter  
Alla deltagare i studien har i förväg lämnat sitt skriftliga godkännande, med förutsättningen 
att de när som helst kan avbryta sitt deltagande144. När det gäller elever har både de och 
föräldrarna godkänt deras medverkan och omnämnande145. Jag har försäkrat dem om att deras 
identitet inte ska gå att utläsa ur materialet, att det inspelade materialet endast kommer att 
användas i det här projektet och förklarat hur jag går tillväga vid anonymiseringen samt hur 
materialet senare skulle hanteras.     
   I redigeringen av resultatet har jag tagit bort sådant som är kan avslöja personernas identitet, 
till exempel namn, privata kommentarer eller språkliga egenheter146. När det gäller namn har 
jag helt tagit bort namnen på intervjupersonerna men i de fall där de nämner andra personer 
vid namn har jag ersatt dessa med namn ur samma generation. Vad gäller Alice själv har jag 
ersatt hennes namn, specifika intressen och det hon skapar, som hade kunnat avslöja hennes 
identitet, med liknande, jämförbara saker. Jag övervägde att helt utesluta dem, för att 
omnämnandet av dem skulle kunna leda till att anonymiteten äventyras, men bestämde sig 
efter samråd med föräldrarna för att behålla det eftersom det är viktigt för Alice och en stor 
del av hennes person. Utan dem bedömde jag att intrycket av Alice i den berättelse den här 
uppsatsen formulerar skulle domineras mer av hennes autism. Bidragande till det beslutet var 
också att Alices intressen är, även om de kan upplevas som specifika, relativt vanliga hos 
personer med Aspergers syndrom eller högfungerande autism.    
   Materialet är i vissa delar känsligt och bandade intervjuer och transkriberingar lämnas 
därför ut först efter särskild prövning och samråd med berörda personer. Dessa har alltid rätt 
att neka materialet att lämnas ut.           
 
 

                                                 
143 Ibid s.77 
144 Vetenskapsrådet (2011) God forskningssed  Stockholm: Vetenskapsrådets rapportserie s.42 
145 Ibid s. 49 
146 Hitchcock, G, & Hughes, D. (1995) Research and the teacher- a qualitative Introduction to School-   

based Research London: Routledge s.45 
 



27 
 

7. Resultat 
I det här avsnittet redovisas deltagande intervjupersoners berättelser i kronologisk ordning 
med början i årskurs två.  
7.1 Klasslärare åk 2  
Vi har haft en tät kontakt med hemmet hela tiden och hon har stort stöd hemifrån. Det finns en 
stor medvetenhet och alla parter inser vad det handlar om. Går det så går det, annars går det 
inte.  
   Jag har fått lärt mig genom erfarenhet, genom att jobba med henne. När det gäller det 
dagliga arbetet så beror det mycket på elevens dagsform, men vi har jobbat med arbetsschema 
och direktrespons med stickers och det har funkat jättebra. Hon jobbade jättebra och nu har vi 
mer och mer gått ifrån det. Det blir svårare och svårare att hitta sånt som motiverar henne. 
Hon har ju ganska starka egna intressen som lätt kan komma i vägen för skolarbetet. Det var 
väl där vi hade mest problem från början, hur vi skulle få henne att göra arbetet men där 
hittade vi faktiskt en lösning. Det gäller att vara tydlig. I klassrummet jobbar vi, om man vill 
göra något annat får man göra det efter skolan, på fritids.  
   Sen har vi alltid fått lösa det där efter hand. Det som har funkat ena dagen kanske inte 
funkar dagen därpå och då får man göra lite annorlunda. Ena dagen kanske man fick ge en 
stickers för varje sida och andra dan så räckte det kanske med att man gav en för fem sidor. 
Mycket med direktrespons och, framför allt, korta kommandon. Väldigt avskalat, det ska vara 
tydligt. Ibland kan det kännas som, och låta, väldigt hårt, men det av hänsyn. Hon klarar inte 
av att ta in så mycket information. Det ska vara tydligt. Sedan har vi jobbat mycket med 
kommunikationen. Man måste vara uppmärksam hela tiden för att se när hon inte är med. 
Man måste få dem att kommunicera först och kunna använda ord som uttrycker det man 
frågar efter.  
   Undervisningen blir lite speciell i den här klassen. Det är flera elever med särskilda behov 
och vi har blivit prioriterade att hålla till i vårt klassrum. Andra har flyttat på sig och vi har 
fått vara kvar och det har varit en väldig fördel. I klassrummet är det lite annorlunda än för 
andra elever. När de andra byter platser sitter hon kvar. Hon har ett så otroligt stort behov av 
ett eget rum men det har aldrig varit några problem att de andra byter plats runt henne. Hon 
bryr sig inte så mycket om dem. Nu funkar det mesta men man måste tänja på gränserna 
successivt. Det går inte att göra en helomvändning på några få dagar utan det är en träning 
hela tiden för att få henne dit man vill. 
    När hennes assistent slutade förra året var det mycket som blev uppochnervänt. Det har 
varit jättejobbigt… för henne också. Hon accepterar oftast om det kommer någon ny men det 
är inte säkert att hon bryr sig om dem. Hon måste träna på att möta nya människor för det 
kommer att komma nya ämnen i skolan när hon blir äldre och det kommer vikarier… men det 
är ju så det är och det blir säkert… Det kommer att bli överväganden hela tiden.  
   I ett sådant här fall… Det har aldrig varit aktuellt att undervisa enligt särskoleläroplanen 
eller låta henne gå enskilt. Hon ska gå i vanlig grundskola och sitta med i klassrummet. Det 
ska vara så likt alla andras skolgång som det bara går. Eftersom hon nu följer samma läroplan 
och kursplaner som alla andra så ska hon ju vara med på allting och göra samma saker. Det är 
en del av utmaningen, liksom, att hon måste lära sig det. 
   När vi nu har fått ordning på det här med att sitta stilla vid ett bord, inte resa sig upp och 
skrika och fara ut, nu få vi ta nästa steg. Man får jobba på små bitar hela tiden. Man måste 
börja någonstans och då kändes det som att det var det viktigaste, att klassrumssituationen 
fungerade. Det andra… får vi se. Och hur långt kommer vi? Vart kan vi känna att det här är 
godtagbart, det här accepterar vi? Det är ju så. Vi måste alltid ställa det mot hennes 
sjukdomsbild. Med Alice handlar det inte om kunskaper och begåvning utan det är så mycket 
det sociala hon har problem med. Nu fungerar det ganska bra men det har inte alltid varit så 
lätt. I början var det mycket problem med fysisk kontakt. Om de rörde vid henne skrek hon 
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rakt ut eller slogs men det har blivit bättre. Sen är det det här med ljud. Ibland blir det väldigt 
mycket ljud och det har hon svårt för men vi har försökt få henne att förstå att hon måste 
acceptera andra. Andra barn låter, det är någonting hon måste lära sig att acceptera. Sen är det 
ju särskilt svårt med vissa saker. Som det här med musiken till exempel. Men det gäller bara 
att aldrig släppa någonting utan hålla benhårt fast vid det man har sagt. Ibland blir det ju 
utbrott förstås, men hon förstår mer och mer att det inte är okej. Det här med utbrotten är ju en 
fråga för sig… Men det var mycket mer av sånt förr och jag tror att hon mer och mer förstår 
att det inte är okej. Det gäller bara att vara rak och tydlig. I början var de andra rädda för 
henne men man fick vara benhård i det att hon ska be om förlåtelse. Förklara och göra det 
väldigt avskalat. Nu är det en helt annan empati än tidigare. Då kunde det hända att hon 
skrattade om någon gjorde sig illa och det spelade ingen roll vad man sade. Ingenting bet. Det 
man fick göra var att vända på det. Hur skulle du känna om det var du?  Lika som med andra 
barn men tjugo varv till och verkligen vara konsekvent. Inte släppa det en enda gång utan säga 
att: Nu är det förlåt. Det är viktigt att visa att man blir upprörd. Säga att sådär får man inte 
göra för det gör jätteont. Sen har det varit bra för de andra också. De har lärt sig att acceptera 
henne som hon är. Inte så att de accepterar det hon gör men i det att de förstår att man måste 
förklara för henne. Det hjälper inte att slå tillbaka utan man måste förklara att man inte får 
göra så. Man försöker få in dem på samma linje så att man jobbar på samma sätt, allihop. De 
har faktiskt varit jättefina med henne, ofta. De accepterar henne som hon är, nu. Det är aldrig 
några problem med sådant som att de skulle reta henne eller driva med henne längre.  
   Med mig har hon alltid varit med på allting. Tidigare, på förskolan, kunde det hända att hon 
inte fick följa med. När det var någonting de visste kunde gå fel då valde de att köra det säkra 
och lämna henne på skolan. Jag har alltid valt att prova och sen får man ta det som det 
kommer. För det är ju det hon ska lära sig. Hon måste lära sig att vara en av oss. Att kunna 
fungera i ett socialt sammanhang. Då kan man inte hålla henne borta från det. Hon ska ha 
samma chans som alla andra. Och det har hon fått.  
    Här, med oss, är hon en av alla. Det är ingen annorlunda behandling av henne, på något vis. 
Hon är som vilken annan elev som helst. Ja, sättet att tilltala henne, förstås, men sättet att 
behandla henne och bemöta henne, det försöker vi ju göra lika som med alla andra. Det blir 
förstås speciellt i och med att hon har problem med vissa saker men man försöker bemöta alla 
barn där de är och det gör man även med henne.   
   Jag skulle önska att hon kunde få mer specialiserad träning, av sådana som är kunniga inom 
området. Vi har försökt ta till oss allt Alice har visat tecken på och frågat oss varför olika 
saker händer, när det blir utbrott och så. Eftersom det är så olika med de här barnen så kan 
man inte läsa sig till en lösning. Man måste lära känna barnet, men det är klart att det hade 
varit bra om vi hade fått en mer specifik medicinsk bild, mer råd om hur vi skulle göra och 
inte. Visst har jag fått hjälp av habiliteringen, men det ska fungera bland tjugo andra och den 
tiden har man inte. Jag önskar, för hennes skull, att det skulle finnas mera tid. Hon har förstås 
fått hjälp av specialpedagogen men det är bara en gång i veckan. Det skulle behövas mera 
kontinuitet i det, och att det var lite oftare. 
   Samtidigt så är det fantastiskt, det får vi inte glömma, att vi är där vi är idag. Det trodde vi 
aldrig, absolut inte. Emellanåt har vi gjort så att hon går undan och jobbar enskilt. Så gör vi 
fortfarande ibland. Hon kanske skulle behöva arbeta mer specifikt med vissa delar, men det är 
inte det som är problemet. Om hon hade haft särskilda svårigheter hade vi jobbat med de 
delarna men som det yttrar sig nu så har hon inga speciella svårigheter, egentligen, med det 
kunskapsmässiga. Det sade vi från början när vi skrev åtgärdsprogrammet att det var det här 
med att kunna befinna sig i ett klassrum med alla andra som var den första utmaningen. Det är 
inte så lätt alltid men man gör så gott man kan utifrån erfarenhet och det man har lärt sig av 
henne under tiden. Sen ökar kraven också. Det ställs högre krav i årskurs tre än nu i tvåan och 
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med min erfarenhet av andra barn så har det blivit tydligt just i årskurs tre om det går att 
genomföra. Om det går att fullfölja. Om det kommer att fungera.  
 
7.2 Assistent åk 2 
Det är en så liten skola och de känner varandra väl allihop, både föräldrar och lärare. De har 
förstås väldigt inarbetade rutiner redan och de har inte riktigt tid att förklara. Ibland känner 
jag att jag hamnar mitt emellan, att det jag ska göra blir oklart, men så är det väl med 
assistentrollen. För vems skull är jag egentligen där? Å ena sida är det skolan, och klassen, 
och det Alice ska göra där. Hon ska göra allting som de andra gör, på samma sätt, det är 
tanken. Det har de varit väldigt tydliga med. Å andra sidan är det hon. Hon har väldigt tydliga 
specialintressen och jag har förstått att det har varit så ganska länge. Fast intressena skiftar. 
Nu är det skelett. Mest djur men ibland människor också. Det är inte så mycket det att hon 
ritar som att hon konstruerar dem, bygger dem från grunden. Hon börjar i ena änden med 
kanske skallen eller tänderna och sen bygger hon hela skelettet. Ibland fortsätter hon med fler 
lager: muskler och senor och till slut hud och päls. Oftast är det papper och lim, så att det blir 
flera skikt med kopieringspapper, men jag har försökt uppmuntra henne att använda kraftigare 
kartong, för att få det mer tredimensionellt. Det är viktigt för henne att det ska vara riktigt. Jag 
försöker prata med henne om det hon gör, får henne att formulera sig kring hur hon tänker och 
hur hon vill ha det och hon har varit väldigt öppen. Sen har jag försökt koppla andra saker till 
det hon håller på med, läsa med henne om djuren och räkna ut olika saker för att det ska bli 
rätt och riktigt. För det är viktigt för henne att det är riktigt. Hon har så stort behov att uttrycka 
sig, både genom det hon gör och det att man lyssnar, men de gillar inte att jag uppmuntrar 
henne. Hon gör av med så mycket material, säger de. Det ska räcka till alla. Det är klart att det 
ska det, men… När hon nu ändå är intresserad. Och så tycker de att det blir rörigt. Jag vet att 
ambitionen är att hon alltid ska göra likadant som alla andra, på samma villkor som alla andra, 
men… Samtidigt förstår jag förstås att de känner henne mycket bättre än jag. De har haft 
henne sen förskolan så de vet väl… Bara det här med hur man ska prata med henne.        
   Jag hade svårt att acceptera att inte prata ordentligt med henne. Det är en sak att man ska 
vara rak, att använda signalord och vara tydlig när man vill någonting, men samtidigt måste 
man kunna prata med henne och lyssna på henne. Hon har ett stort behov av att man lyssnar 
och deltar i det hon gör. Det är som det är, det där med tydligheten. Det sätter upp ramar för 
henne, strukturerar världen, men när hon ändå visar en vilja att kommunicera, visar att hon 
vill att man engagerar sig i det hon gör, då är det svårt att låsa sig vid sådana regler.  Jag 
förstår förstås att det är en metod de har bestämt, att det är för att hjälpa henne, men… jag vet 
inte. Hon blir nog stressad av otydlighet, av att inte veta vad man förväntar sig av henne, men 
jag kan ibland uppleva att hon också blir stressad av den slutna kommunikationen, att man 
inte lyssnar. Det kan bli onödiga konflikter när hon blir frustrerad för att man inte lyssnar på 
henne.  
   På ett sätt är hon mer uppmärksam än andra barn. Hon ser saker som de är. Med andra barn 
är det kanske mer att de ritar en mental bild de har av en häst men Alice vill veta hur många 
tänder hästen har, hur kraniet ser ut, hur många kotor det finns i halsen. Det finns sådana 
möjligheter i det men som det är nu är det viktigare att hon räknar samma fem sidor i 
matteboken som alla andra. Vissa saker tycker hon om, mönster och geometri till exempel, 
och då är det inga problem. Hon är väldigt duktig på att se och fortsätta mönster. Annat tycker 
hon inte så bra om, när man ska räkna flera sidor tal av samma sort, till exempel eller kopiera 
text. Det kan bli en del konflikter när hon tycker att det är tråkigt eller meningslöst men det är 
bestämt att hon ska göra det. Då tar hon gärna ut det på mig, det blir mitt fel att hon måste 
sitta och räkna tal fast hon hellre hade velat göra någonting annat.   
   Det är olika med olika ämnen också. Hon har tyckt illa om musiken hela tiden, det har varit 
så ända sedan hon var liten, vad jag förstår. Det är det här med ljuden, många barn och många 
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röster. I höstas när jag började gick hon inte dit över huvudtaget. Någon gång när jag fick 
henne att gå dit satt hon en stund och lekte med sina sockar, gjorde handdockor av dem och 
försökte få med mig eller någon annan på det men sen blev hon bara… Hon fick utbrott och 
gick in i någon slags annat tillstånd. När hon blir sådan, då går det inte att nå henne längre. Så 
ett tag gjorde vi andra saker. Vi gick på biblioteket och läste ett tag men sedan så tyckte de att 
hon skulle börja gå på musiken igen. Så då tänkte jag att man kunde prova att ta någonting 
som hon tycker om och låta henne göra det under tiden som hon är i den här miljön som hon 
inte tycker om. Så då fick hon ta med sig papper och pennor och så byggde vi ett litet bord 
längst nere i musiksalen, med ryggen åt de andra, och så fick hon sitta där. Och det gick 
jättebra. Hon ritade och klippte och samtidigt så satt hon där och… På ett sätt var hon så 
mycket mer med än annars. Hon lyssnade på allting han sa och sjöng med på ett sätt hon 
aldrig gör när hon ska sitta med de andra. När han spelade någon refräng, så sa hon direkt vad 
det var han spelade. Så hon deltog i lektionen som alla andra, det var bara det att hon inte 
behövde sitta på en stol och titta framåt och vara… sysslolös. Egentligen tycker hon om 
musik men eftersom hon hör på ett annat sätt så blir det kanske övermäktigt. Så kanske hon 
fick hjälp att sortera då, på något sätt. 
   En annan sak är det här med historierna. Hon tycker om att berätta historier. Ett tag i vintras 
var det sälar. Hon berättade långa sagor om de här sälarna och om hur rävarna kom och vi 
sprang där på snöhögen när vi skulle rädda alla kutarna. I början visste jag inte riktigt hur jag 
skulle hantera det där. De hade berättat för mig att hon ibland kunde driva iväg och jag visste 
inte om jag skulle uppmuntra fantasierna eller inte. Så jag pratade med henne om det, och då 
sade hon att:  
 - Jamen, det är inte sant. Det är ju ljug. Och sedan såg jag hur hon, fast vi hade lekt en hel 
rast, när det ringde in kunde återgå till skolarbetet och släppa fantasin. Det kanske hon inte 
kunde förut men nu är det inga problem.     
   Det var visst mycket mer utbrott och konflikter med andra barn när hon var yngre. De flesta 
struntar hon i idag men det är vissa som hon tycker om. Jag försöker uppmuntra om hon 
pratar med andra barn, men det är inte alla som vill prata med henne. Om det fungerar är det 
oftast i någon verksamhet, när hon gör någonting. Emma, som hon sitter bredvid i 
klassrummet nu, hon är väldigt bra med Alice. När Alice sitter och jobbar med sina skelett så 
frågar hon henne om vad hon gör, och ber henne skicka pennor och papper och sådant. Det 
fungerar bra och jag kan backa undan lite. Ibland ritar hon själv också och då händer det att 
Alice frågar henne vad hon gör.  
   Det svåra är, tror jag, att det inte bara handlar om att hon struntar i de andra. Det är också 
det att de flesta av de andra struntar i henne. De är toleranta, visst, och accepterar henne men 
det är skillnad på att vara accepterad och att vara med på riktigt. Det är vissa barn jag 
upplever kan prata med henne. Det verkar ofta vara barn som har erfarenhet av olika 
svårigheter. Någon bor i fosterhem, en annan har ett syskon med Downs syndrom.  
   Det är förstås annorlunda på utflykter och när vi träffar barn från andra skolor. Då händer 
det ofta att barn frågar mig vad det är för fel på Alice. Ibland skrattar de eller pratar högt om 
henne. Jag säger åt dem att det inte är något fel på Alice. Att alla är olika. Jag tror att det är 
viktigt vad man säger för hon hör allting, även om man inte alltid tror det.  
   Hon är intresserad av känslor, det märks när man läser med henne. Om jag läser om en 
flicka som blir ledsen för att någon retar henne så vill Alice prata om det, om hur den här 
flickan känner och varför. Ibland vill hon leka känslolekar. Säga till mig att: Nu är du glad, nu 
är du ledsen, nu är du arg, och så vill hon att jag gör sådana ansiktsuttryck. Sedan pratar hon 
ofta om sin familj, om hur de ska bli glada och tycka om henne.  
   Jag vet inte hur hon ser på mig. Hon säger ingenting om det, utom när hon är arg. En gång 
när jag var lite sen kom hon ut och mötte mig i hallen. Hon ställde sig mitt emot mig, sådär 
jättenära, och tittade mig rakt i ögonen och sa:  
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- Jag har väntat på dig.  
   Det är så lite men man tar det som uppmuntran.  
   Samtidigt kan hon säga vad som helst när hon är arg. Senast sade hon att hon skulle 
förvandla mig till ett revben och grilla mig på ett spett tills jag dog. Det är i alla fall lättare att 
hantera sådana saker än när hon säger:  
 - Ingen tycker om dig, ingen vill att du ska vara här. Alla hatar dig. Gå hem.  
   Jag vet ju att det ofta beror på att hon blir frustrerad av olika anledningar. Sedan har jag 
ibland tänkt att det är handlar om en slags omedveten projektion. Just då upplever hon nog att 
det är mig hon hatar, men egentligen kanske det handlar om rädslor hon har själv. Jag tror att 
hon ibland känner sig ganska ensam. Jag brukar svara att: 
 - Jag vill inte att du säger så till mig, jag blir ledsen då, men jag tycker om dig ändå.  
 
7.3 Klasslärare åk 5 
När jag tog över Alice i fyran var det väl ungefär som med andra barn. Sen hade jag haft ett 
nära samarbete med den förra läraren och vi delar lokaler och så. Vi kunde vänja henne vid 
förändringen steg för steg. Jag kunde gå in i klassen under året innan hon skulle flyttas upp 
och ta den klassen då och då. Så hon kände mig redan innan jag skulle ta över. Sen var det 
lugnt i överlämnandet, det var inga problem alls.  
   Hon har inte haft några problem med att anpassa sig till klassrumssituationen. Det här med 
att sitta stilla och jobba, när man ska jobba, det har inte varit några problem. Alice är väldigt 
intelligent, studiebegåvningsmässigt, så det är bara att sätta jobb i händerna på henne så 
jobbar hon. Det är nästan så att man måste sätta stopp ibland istället. Vi har jobbat med 
planeringar, att bestämma i början av veckan vad man ska göra och sen när man har gjort det 
så får man ett någon belöning. Det blir allt svårare att hitta saker som motiverar om hon inte 
tycker att det är så roligt. Ibland har hon svårt att komma igång och ibland får man vakta så att 
hon inte bara fortsätter och fortsätter men det är också en del i planeringen, att kunna sluta. 
Hon följer samma planering som de andra eleverna, gör samma saker. Det man måste vara 
noggrann med i det här fallet det är att… I början hade hon väldigt svårt att ta instruktioner i 
större grupp. Instruktionen som man gav resten av klassen den gällde inte henne, om man inte 
lyfte fram det specifikt till henne. Jag gick alltid igenom instruktionerna i helgrupp och sen 
gick jag fram till henne och instruerade henne i sin tur, men allt eftersom hon har blivit äldre 
så har det blivit lättare. Nu tar hon de flesta instruktionerna i stor grupp. Det man behöver 
kolla av idag är att hon kommer igång med jobbet. Det blir lätt så att hon blir sittandes. Hon 
tappar lite grann riktningen, även om hon vet vad hon ska göra så kommer hon inte igång. Det 
kanske är något hon tänker på, någon tanke hon faller in i. Sedan är hon inte riktigt lika 
arbetsmotiverad, tycker jag, som för något år sedan. Naturligtvis att det det att saker och ting 
blir svårare och svårare och mer komplexa ju äldre de blir och det tror jag bidrar lite till att det 
blir svårare för henne. Det var lätt och roligt när hon kände att hon behärskade det men när det 
blir svårare är det en annan sak. Dessutom ställer man lite mer krav, och man ställer krav på 
ett annat sätt. Som med matten till exempel. Det kanske inte räcker med att du ska skriva ett 
svar nu utan du ska skriva hur du har tänkt och kommit fram till det också, och det är kanske 
där svårigheterna ligger. Jättemycket i den nya kursplanen handlar om att förklara, 
argumentera, se samband och reflektera och det är precis de bitarna som är svåra för henne.  
   De nationella proven är bara ett exempel. Det finns en sådan betoning där på just det där 
förklarande och resonerande. Alla delar av matten fixade hon utom skriftliga räknemetoder 
och det berodde på att talen var så enkla att hon räknade dem i huvudet. Då behöver hon 
förstås inte använda någon metod. Man vet inte hur länge det går, när det tar stop, och hur det 
går. Det är jättesvårt att säga. Hon har ju den diagnos hon har men samtidigt utvecklas hon 
hela tiden.  
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   På högstadiet blir ramarna annorlunda. Det blir många fler lärare och bara det att de ska gå 
från klassrum till klassrum hela tiden… men hon har inte haft någon assistent på hela tiden 
när hon har gått hos mig. Hon har fått extra stöd av mig, när hon inte har förstått, men i övrigt 
så går hon som vem som helst. Förutsatt att en sådan som Emma får gå kvar med henne så 
tror jag att hon kommer att klara högstadiet också. På sätt och vis fungerar Emma nästan som 
en assistent. Hon hjälper henne att komma ihåg att ta med rätt böcker och gå till rätt ställe i 
tid.  
   Det kommer en del vikarier och andra lärare som har enskilda ämnen, musik och idrott till 
exempel. Det funkar bättre och bättre, tycker jag. Sen händer det förstås ibland att det blir fel 
men det var nog svårare när hon var yngre. Jag tycker att hon lättare accepterar andra personer 
nu.  
   Däremot har det har inte varit några problem med rumsliga förändringar. Hon har inte 
behövt den här totala strukturen för att kunna fungera som en del behöver. Det var nog 
noggrannare när hon var yngre, att man förberedde henne tidigt på vad som skulle hända. Det 
behovet känns inte som att det behovet finns längre. Sen är hon trygg i sin klass också. 
Hennes klasskamrater är otroligt måna om henne och ser till att hon är med.  
   För det mesta reagerar hon positivt på att de andra tar med henne. Det beror lite grann på 
vem det är och hur det görs. Emma är den stora favoriten och det är ömsesidigt, där har hon 
en trogen beskyddare. Emma får göra allting. Ta i henne hur som helst och säga vad som 
helst, då accepterar hon det mesta. 
   Det har inte varit så mycket konflikter med andra barn men eftersom hon är på sitt sätt lite 
särpräglad så blir hon lätt ett offer. Det är lätt hänt att hon blir utsatt. Det har främst varit barn 
i andra klasser och om de träffar elever från andra skolor så händer det ibland att de har varit 
på henne men då har hon haft sina klasskamrater som verkligen har stått upp för henne och 
kommit till mig och berättat om det har varit någonting. Med en sådan här elev i klassen har 
vi fått jobba otroligt mycket med det sociala, med olikheter och sådant, redan från början. Att 
inte driva med henne och driva med hennes unika personlighet. Jag tror att de som har gått 
med henne under de här åren, ända från förskoleklassen, de har en helt annan social plattform 
att stå på än vad många andra barn har. Någonstans har de tagit enormt stora kliv i det här 
med var och ens unika egenvärde. Var och ens rätt till att vara olik. 
   När hon var yngre kunde det hända att hon blev aggressiv mot andra barn men det är 
ingenting av det idag. Däremot så blir hon väldigt ledsen om hon tycker att det inte går riktigt 
som hon vill. När hon blir ledsen och tycker att någonting är fel så blir hon väldigt ledsen. Det 
är verkligen så att tårarna sprutar åt alla håll. Jag tror också att hon har blivit mer medveten 
om sin olikhet idag än vad hon har varit tidigare.  
   När hon var mindre så frös hon mig till is när hon inte ville lyssna men det gick över till att 
jag fick sparken istället. När hon har sagt sådana saker till mig så säger jag att:  
 - Så där får inte jag säga till dig och du får inte säga så till mig heller. Jag måste visa vad som 
är okej.  De andra ska inte heller behöva ha en högre toleransnivå mot henne än mot någon 
annan så det är viktigt att jag som pedagog inte heller bara tar allting hon säger bara för att jag 
vet att hon menar inte så illa med det utan hon är upprörd just i den här stunden. Jag måste 
ändå visa, gentemot de andra, vad som är acceptabelt. Bara för att hon är arg eller inte vill 
någonting så får hon i alla fall inte säga de här sakerna. Jag hör att de säger ifrån på ungefär 
samma sätt som jag. De ord jag använder, för att förklara för henne, använder de andra i sin 
tur sedan. Även om jag vet att det här är för att hon blev arg för att hon måste göra fem 
mattetal till, eller vad det nu kunde vara, så får jag ändå aldrig acceptera det. Vi pratade om 
det på utvecklingssamtalet vi hade i höstas också och föräldrarna är väldigt noga med att 
ingenting sådant där är okej. Det man kräver av de andra, det ska man kräva av henne också.  
   Egentligen har det fungerat otroligt bra. Jag hade kanske velat ha mer tid för att kunna kolla 
upp vad hon förstår och vad hon får ut av uppgifter mer i detalj. Jag har varit väldigt mycket 
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ensam klasslärare och man kanske skulle vilja hinna kolla ännu mer hur hon uppfattar saker 
och ting som man säger, i vilket ämne som helst. Man skulle vilja veta mer om hur hon tänker 
om saker som man har jobbat med under hela tiden. Man skulle behöva mer extra tid. Det 
känner jag absolut. För att försöka utröna hur hon tänker och tycker och funderar runt olika 
saker. Vad hon har sett och hängt upp det på.  
    Jag har inte fått någon särskild utbildning heller, inför den här eleven. Om habiliteringen är 
mer inblandad så kanske det blir en annan sak än vad det har varit nu då kanske man hade fått 
mer hjälp. 
   Ingen elev kommer någonsin att lära mig så mycket som jag har lärt mig under de här åren 
tillsammans med den här eleven. Man får hela tiden omprova och utvärdera sina metoder; sitt 
arbetssätt; vad man gör; hur man förklarar. Det har varit otroligt fascinerande. Samtidigt tror 
jag att hon absolut har varit en tillgång till gruppen. Hennes närvaro har påverkat allas sociala 
utveckling. Det handlar om rätten till egenvärde och rätten att vara unik. 
  
7.4 Specialpedagog  
Alice har verkligen haft starka specialintressen hela tiden. Ett tag var det stenar, snäckor och 
fossiler sedan blev det ben och skelettdelar, djurkranier och kadaver. Djur har hon ju hållit på 
med under ganska lång tid men där ser man hur specialintresset utvecklas och förändras. Idag 
håller hon på med mekaniska saker och konstruktioner. Grundintresset är antagligen just det: 
hur saker och ting fungerar och är konstruerade. Sen yttrar det sig i olika intressen vid olika 
tider. Det går i olika perioder och det gäller att hela tiden försöka ta tillvara de här intressena 
och använda sig av dem i undervisningen och kontakten med henne. Vi har funderat på om 
hon sedan behåller de här kunskaperna hon tillägnar sig när hon går över till ett annat intresse 
och det verkar som om hon gör det, fast hon lägger undan dem.  
   Sen har det varit mycket med hennes rädslor. Världen var så osäker för henne och hon har 
inte vetat hur hon ska göra med sina känslor men generellt tror jag att världen är lite mindre 
kaotisk för henne idag, det känns som om hon förstår mera av tillvaron nu än hon gjorde 
tidigare. En sak vi diskuterade väldigt mycket när vi höll på med åtgärdsprogrammet är det att 
man måste vara väldigt tydlig när man säger nej, och man måste säga det på ett annat sätt än 
man vågar göra till ett annat barn. Att det är ettordskommandon som gäller, och hon tar det. 
För henne är det inte känslomässigt laddat så som det är för oss. Man kan känna att man vill 
vara snäll, och förklara, men det är bara som en ljudmassa för henne. Det är bara att säga nej. 
Man kan behöva arbeta med det här upprepandet som vi kan uppleva som lite tråkigt men som 
ändå kommer med en trygghet, ett upprepande som till slut blir den där egna kunskapen.    
   Det är när hon blir väldigt arg eller ledsen, och det är ofta en reaktion på stress eller 
frustration för att något blir kaotiskt, som hon får utbrott. Jag upplever att hon då tappar en del 
av det här verbala språket. När hon blir väldigt arg förlorar hon delar av förmågan att uttrycka 
sig, att kommunicera. Då kan hon gå tillbaka in i den här kroppsliga vreden som det fanns mer 
av förr. Att hon inte finner ord längre utan… morrar eller slåss eller bara gråter. Samtidigt vet 
hon idag att det inte är acceptabelt och det händer mer och mer sällan men ibland kan hon inte 
kontrollera sina känslor och då blir hon olycklig och ledsen för det istället. Om hon gör ett 
misstag någon gång, gör fel eller glömmer bort någonting, kan hon också bli väldigt ledsen. 
Hon vet vad som förväntas av henne, hon förväntar sig det själv också, men när hon någon 
gång glömmer, då kan det vara svårt för henne att hantera det. Det blir oordning inom henne 
när hon bryter mot reglerna.  
   Egentligen är det fantastiskt hur hon har intresserat sig för sin omgivning. Från början 
upplevde de andra henne nog som lite fjär för hon var i sin värld och brydde sig inte så 
mycket om omgivningen. Successivt har det blivit mer och mer så att hon har börjat vilja att 
de ska tycka om henne och de har varit fantastiska med henne, i det här att acceptera henne 
som hon är. 
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   Det är viktigt att det alltid finns personal som stannar kvar länge även om andra kanske byts 
ut. Inte bara för hennes skull, även om det naturligtvis också är viktigt, utan också för att det 
är så lätt hänt att de som kommer nya bara ser allt det hon inte kan. Vi som har varit med 
henne från början och vet hur det var då ser på ett annat sätt hur mycket hon faktiskt har 
utvecklats. Vi hade aldrig trott att det skulle fungera så här bra. 
   Habiliteringen hade gärna velat få in en diagnos på utvecklingsstörning samtidigt som den 
här autismdiagnosen hon har, det var bara för att föräldrarna vägrade som det inte blev så.  
   Jag förstår att habiliteringen behövs och att de kan vara ett väldigt stöd men de kan också 
faktiskt vara till en belastning. Jag skulle önska att de var lite mer försiktiga i sina diagnoser. 
Att de kanske säger att just nu ser det ut så här men vi kan aldrig veta hur det kommer att bli.   
   Man vill hjälpa och då ska man komma hem och se hur man har det i hemmet, och det kan 
man ju se på två sätt. Att det ska ordnas så praktiskt och bra som möjligt för det här barnet 
men samtidigt kan det vara ett skuldbeläggande av familjesituationen och av föräldrarna. Där 
lever det kvar, på ett sätt, den gamla synen på autism, tycker jag. Alla de här människorna 
som tycker att deras lösning är den bästa och när det då blir regelbundet… Då blir det för 
mycket. Det är lite så i skolsituationen också, att de kanske kommer hit och… letar fel, istället 
för att uppmuntra det som går bra och kanske ge utmaningar. Istället kommer de med sina 
regler och färdiga mallar, sina rutor som allting ska passas in i, och är det något de här barnen 
inte gör är det att passa in i rutor. Vissa autistiska barn är hjälpta av de här strategierna men 
Alice har aldrig visat något som helst intresse för dem och då är risken att de bara hämmar 
henne. När det gäller just autistiska barn blir jag ibland väldigt förvånad för man kanske inte 
från början har fått någon kontakt men efter hand kan de utvecklas väldigt mycket. Alice var 
mycket svårare att få kontakt med förr och då dömer man henne efter det, när man istället 
borde vänta in tills man får den kontakten och får veta var hon står. Egentligen tycker jag 
många gånger att det är sorgligt. Alice har ingen kontakt med habiliteringen längre men det 
handlar inte bara om henne utan jag ser flera fall där föräldrarna faktiskt håller på att knäckas 
av den här kontakten och sen väljer att gå sin egen väg. Alla håller på sitt och tror att just de 
ser sanningen. Jag menar, det är förnämligt att människor som möter flera autistiska barn kan 
förmedla sin kunskap om hur man ska bemöta och förhålla sig till autistiska barn men just det 
här barnet… Alice har varit ett sådant barn som inte har följt reglerna. Självklart har vi försökt 
följa rekommendationerna men det har varit fel. Därför, menar jag, spelar det ingen roll om 
man är autistisk eller vad man än är. Den enskilda personen är alltid den som visar oss vägen. 
Hur man faktiskt kan gå till väga. Men det betyder inte att man inte ska pröva. Jag har, som 
specialpedagog, haft flera autistiska barn och jag känner att det finns en risk i det där. Man 
kan så lätt gå vilse i beskrivningen av sjukdomsbilden. Det kan finnas övertygelser i det där 
människor faller in i olika fallanger. 
   Det är otroligt, idag, att tänka att de inte trodde att hon skulle klara nästan någonting, för 
hon ligger på ungefär samma nivåer i skolarbetet som de andra, när det gäller kunskaper.     
   Det har nog varit bra att hon har fått gå i en vanlig skola och vanlig klass. Hon har fått möta 
världen på ett annat sätt än hon kanske hade fått annars. Just det här att hon kan få vara med 
de andra som en av dem. Det som är viktigt är att någon har tid att lyssna, att någon vill förstå. 
Att man inte stressar henne eller uttalar sig i förtid om hennes möjligheter. Idag är det inte 
aktuellt att tala om någon utvecklingsstörning men det kan ändå komma att bli nödvändigt att 
låta henne bli bedömd utifrån sina förutsättningar, i betygsättning och sådant. Hon har sådana 
specifika begåvningar men samtidigt så kommer det säkert att bli svårt för henne, inte minst 
socialt. 
 
7.5 Mentor åk 7 
Jag tog över Alice när hon började sjuan men det blir så klart lite annorlunda jämfört med hur 
det var förut eftersom jag inte har henne hela tiden. Hon har många ämnen nu och många 
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olika lärare men eftersom jag är hennes mentor är det jag som har kontakt med föräldrarna 
och specialpedagogen. De berättade om henne vid överlämnandet, och vi fick tillgång till alla 
papper, men jag känner henne inte så väl. I början av sjuan hade jag ganska mycket kontakt 
med föräldrarna men nu är det bara om det händer någonting. Det har varit en del incidenter 
men det har avtagit. Särskilt i början var det mycket diskussioner om det här med att acceptera 
andra. Man får inte skrika åt andra att de ska vara tysta, även om man vill att de ska vara det. 
Nu tror jag att hon förstår att det är vår uppgift som lärare att säga till de andra. Det kan 
hända, fortfarande, att hon tappar tålamodet med de andra och säger dumma saker till dem, 
men man får helt enkelt bara tydlig och bestämd och aldrig låta någonting passera.       
   Det är inga särskilda konflikter annars. Hon säger sällan någonting. Det som är svårt, tycker 
jag, det är att veta om hon gör det hon ska. Ibland när jag går förbi henne och tittar efter så ser 
jag att hon inte har gjort någonting. Hon har bara suttit på sin plats och drömt, tänkt på något 
annat. Jag försöker vara tydlig och ibland fungerar det men ofta tycker jag att det är som om 
jag inte når fram till henne. De vill att vi ska instruera henne särskilt men det är inte alltid det 
finns tid till det. Jag försöker förstås hinna med det men det är trettio andra som också ska ha 
sitt. Det är minst en elev med dyslexi i den här klassen också och han tar också mycket tid. 
Sedan finns det ett par pojkar där det är mycket konflikter, hela tiden, jag skulle tro att de 
kanske har några bokstäver fast det aldrig har blivit fastställt. Det är lätt att glömma bort 
Alice. Dessutom tycker jag att hon drar sig undan. Ibland låter jag henne sitta i grupprummet 
och jobba, för att hon ska få vara ifred. Det blir gärna mycket ljud i klassrummet när man har 
trettio stycken och hon behöver lugn och ro. Sedan är det förstås också det här med de andra. 
Hon nynnar gärna, sjunger för sig själv, när hon jobbar. Det stör de andra. Vi har försökt få 
henne att vara tyst, och det har blivit bättre, men hon glömmer sig ibland. Det brukar gå bra 
att låta henne sitta ensam i grupprummet. Jag brukar titta till henne då och då, för att se så att 
hon inte driver iväg, men om hon vet vad hon ska göra brukar det inte vara några problem. 
Förut satt Emma där också, men vi har försökt dela på dem. Det är klart att Emma är ett stöd 
för Alice men hon måste få leva sitt eget liv också. Ibland har jag en känsla av att hon inte 
hinner med sina egna uppgifter ordentligt. Emma får ju inte bli som Alices assistent utan hon 
måste få tid att ägna sig åt sin egen skolgång och sitt eget lärande också. Det är för Alices 
skull också. Hon måste lära sig att bli mer självständig, ta mer eget ansvar. Vi ger henne 
särskilda scheman och märker upp hennes uppgifter så att det ska vara tydligt men om Emma 
hela tiden ser till att hon kommer i tid till lektioner och har rätt böcker med sig lär hon sig 
aldrig att ta ansvar för det själv. Emma säger att hon inte upplever det som en belastning, att 
hon vill vara med Alice, men jag vet inte… Annars har hon förstås inte så många vänner. Hon 
går mest ensam. Det är väl så med de här barnen, att de inte har samma behov av kontakt som 
andra barn. Hon är nog ganska nöjd med att vara själv och hålla på med sitt.    
   Skolarbetet fungerar för det mesta bra. Så länge hon vet vad man förväntar sig brukar det gå 
bra. Enda risken är det här, som jag sade förut, att hon ibland driver iväg och tänker på annat. 
Inte kommer igång. Man får se till att hon hela tiden har någonting att göra. Det spelar inte så 
stor roll vad det är. Det här enahanda arbetet, att nöta in kunskaper, som andra barn kan tycka 
är tråkigt, det är inga problem. Det är väl också så att det är bra för de här barnen att ha lite 
tråkigt. Det är nyttigt för dem. Sedan är det väl kanske så att hon ibland kan tycka att 
upprepandet kan bli meningslöst, om hon tycker att hon redan förstår, men man får vara 
bestämd. Utan upprepningen kan det aldrig bli någon reflektion. Hon har sina speciella 
intressen, det är klart. På ett sätt är det väl bra, för det gör att hon läser, men ibland kan jag 
känna att de där specialintressena tar upp tid som hon skulle behöva lägga på annat. Även om 
hon hänger med på många saker så finns det annat hon verkligen skulle behöva träna på. Jag 
har gjort så att jag ger henne en tydlig veckoplanering, över alla ämnen, och där skriver vi in 
allting hon ska göra under veckan, både på lektionerna och hemma. Det brukar aldrig vara 
några problem med det. Hon har alltid gjort sin planering på fredag eftermiddag när man 
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kollar av. Det finns andra elever där det är en ständig kamp om det där. Sedan vet man inte 
alltid om hon har förstått. Jag har henne i svenska och engelska, och där går det bra, för det 
mesta. Hon har nästan fotografiskt minne, kan jag tycka. Det räcker att hon läser en sak en 
gång så kan hon det men samtidigt kan hon ofta ha svårt att dra slutsatser och reflektera över 
samband mellan alla de där sakerna hon minns. Ibland lämnar hon in prov utan att ha skrivit 
någonting. Kanske kan hon ibland ha svårt att plocka fram allt det där hon egentligen vet. Så 
det är inga problem med detaljkunskaperna, det är… allt det andra. Det har varit mer problem 
i andra ämnen, mest i idrott och musik, men nu har vi fått igenom en begränsning i 
utbildningsplanen så hon slipper de ämnena. Det är mest för hennes egen skull, det är så 
jobbigt för henne med alla ljud och röster, men det handlar om de andra också. Deras 
skolgång påverkas förstås negativt av det här och det kan man diskutera om det verkligen är 
okej. Det bästa för henne vore nog om hon fick gå i en mindre grupp. Så att hon slapp alla de 
här intrycken.  
   Annars tycker jag att hon är ganska trygg i klassen. De flesta har hon gått med ända sedan 
förskolan, det var en av de anpassningar vi gjorde när hon skulle börja sjuan, men det är klart 
att några stycken kom till. Det går inte att ha så små klasser på högstadiet, så som skolpengen 
fungerar idag, även om det kanske hade varit önskvärt. Ändå har de funnit sig väl till rätta, de 
nya, kommit in bra i klassen. Det kan inte vara lätt att komma in i en grupp så där, men de har 
tagit för sig bra, tycker jag. Det var förstås en del diskussioner när vi gjorde klasserna. Det 
finns alltid föräldrar som inte vill att deras barn ska gå i en klass med en sådan elev men 
protesterna har avtagit efter hand. De är oroliga för att hon ska ta upp för mycket av lärarnas 
tid så att deras barn inte hinns med, eller att hon ska störa dem andra för mycket, och man 
måste alltid ta den här oron på allvar. Det har som sagt varit en del incidenter, men det var 
mer sådant förr. Det som kan hända är att hon ifrågasätter sina klasskamrater, eller ibland till 
och med mig som lärare, om hon tycker att vi har fel. Vi har jobbat en hel del med det, att hon 
ska förstå att det inte är okej. Man får inte säga sådana saker och det måste hon också förstå.      
   Man får ta en dag i taget och se hur det går. Vissa dagar kan man känna att hon är med och 
verkligen tar in det man säger men andra dagar är det mer en fråga om att se till så att hon 
sitter stilla och inte stör de andra för mycket. Deras skolsituation måste också vara dräglig, det 
får inte bli så att de betalar för det här experimentet med sämre betyg och en oroligare 
skolmiljö. Man kan bara göra så mycket man kan. Hon har ju det här neuropsykiatriska 
funktionshindret, den här autismspektrastörningen, och det vet vi att det innebär stora 
problem. Man måste hela tiden väga allting mot hennes problembild. Det har ju också blivit 
en del andra problem nu. Föräldrarna upplever att hon är stressad och ledsen men jag vet 
inte… Vi kan bara försöka ordna det till det bästa, för henne. Det är omöjligt att säga hur 
länge det kommer att fungera. Går det så går det. Kraven ökar hela tiden och även om hon har 
rätt till särskild prövning vid betygssättningen, på grund av sin diagnos, så är kursplanerna 
skrivna som de är och det som är viktigt i skolan idag är just de saker hon har problem med.  
 
7.6 Ämneslärare åk 7 
Jag är ju inte hennes mentor men jag har henne i matematik och No-ämnen, det är stora 
ämnen så det är klart att jag har ganska mycket kontakt med henne. Alice är en intressant elev 
för hon har så väldigt lätt för vissa saker och så svårt för andra. Annars är det ju ofta så att en 
elev som är svag är det generellt, och en studiemotiverad elev ofta är stark överlag men Alice 
är väldigt ojämn. Hon tycker om mina ämnen så det har aldrig varit några konflikter om att 
hon inte vill göra saker eller tycker att något är tråkigt men det är det här sociala som kan 
ställa till det ibland. Hon har nians mattebok nu, och jag tror att vi snart kan fortsätta med A-
matten men det är vissa saker hon fortfarande har problem med. Särskilt tydligt blir det med 
skrivna tal. Hon förstår formler och avancerad geometri men när hon ska lösa problem som är 
skrivna i textform som en berättelse, eller uppskatta någonting utifrån givna förutsättningar, 
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får hon problem. Det går bra så länge det är exakt men när det handlar om uppskattning eller 
att resonera om saker blir det en helt annan sak. I naturkunskapen memorerar hon saker, arter 
och atomnummer och hon har helt andra kunskaper än andra i hennes ålder, men när man ska 
göra experiment… det är samma sak där, att hon har svårt att se poängen i att gissa innan. 
Själva experimenten brukar gå bra, om hon får arbeta ensam eller med Emma. Jag vet att en 
del inte gillar att Alice och Emma jobbar så mycket ihop men jag tycke att det är roligt om 
Alice faktiskt vill jobba med någon, att det är synd att hindra henne när hon visar intresse för 
det. Sedan känner jag faktiskt också att Emma lär sig mer av det också. Det blir ju så då, att 
hon får ta allting några gånger till, om Alice inte förstår. Ibland är det tvärtom så att det är 
Alice som förstår, och då får hon ju förklara för Emma istället och då upplever jag inte att hon 
blir alls lika frustrerad över att Emma inte förstår, som hon blir med de andra. I början parade 
jag ibland ihop henne med någon av de andra men det gick inte alls. Det är inte alla som är så 
väldigt studiemotiverade, en del vill mest bara fördriva tiden, och hon tolererar inte sådant. 
Har man fått en uppgift så gör man den. Sedan kan hon också ha svårt att förstå att de inte 
förstår eller vet samma saker som hon. Det är inte så att alla tonåringar kan alla atomnummer 
eller latinska namn på insekter. De andra kan säkert ibland känna att hon ser ner på dem, 
tycker att de är dumma, fast hon nog inte tänker så. Hon är bara förvånad över att de inte 
förstår eller vet det hon vet. Samtidigt vet hon att hon inte får säga vad som helst till de andra 
bara för att hon blir frustrerad, och hon ångrar sig ofta om hon skulle råka säga något. Jag kan 
känna också att det är ett problem hos några av de andra. Att hon har problem med att förstå 
andras känslor och ibland oavsiktligt sårar andra elever, det är en sak, men det är flera av de 
andra som har problem med att förstå att hon faktiskt också blir sårad. Hon kanske inte visar 
sina känslor på samma sätt som de, men de är oftast inte intresserade av att försöka förstå hur 
hon känner och vad hon menar. Då är det lättare att bara avfärda henne som onormal.  
   Det här med att det kanske inte alltid finns ett rätt svar på allting… det har hon svårt att 
acceptera. Det ställer också höga krav på mig som lärare. Det är viktigt att allt är korrekt, hon 
har inte överseende med misstag. De flesta elever är inte så intresserade att de lägger märke 
till om man är oprecis eller skarvar lite men med Alice är det så att hon märker direkt om jag 
kallar en mal för fjäril eller en tätting för sparv. När man talar med henne märker man hur hon 
tänker helt annorlunda än de andra, mycket mer konkret. För många tonåringar har jag en 
känsla av att skolan kanske framför allt är en social arena. De lär sig saker för att vi säger åt 
dem att de ska göra det, eller för att de vill ha bra betyg inför gymnasiet, men Alice vill förstå. 
Det är viktigt för henne, tror jag, att förstå världen. Hon tänker kanske mer konkret än de 
andra, mer praktiskt.  
   Hon kan ibland bli stressad, tror jag, av de andras stoj och trams, och av att man ställer krav 
på henne. Hon är väldigt rädd för att misslyckas och för att göra fel. Ibland tror jag att hon 
drar sig för att prova och lära sig nya saker för att hon är rädd för att misslyckas. Så är det väl 
för många ungdomar men med Alice är det så tydligt. Hon har ofta ett starkt initialt motstånd 
mot nya saker, att lära sig något nytt eller göra någonting på ett annat sätt, men ofta beror det 
nog på att hon är rädd. Jag har märkt att det ofta går bra att introducera nya saker om man går 
via någonting hon redan kan eller känner till, eller låter henne använda en metod hon 
behärskar.      
   Jag har styrt undervisningen i den här klassen mer än jag kanske annars brukar göra. De har 
inte fått arbeta lika mycket i grupper eller själva undersöka och forska fram kunskaper. Istället 
har jag strukturerat undervisningen ganska hårt och försökt vara tydlig med vad vi gör och hur 
det ska göras. Det har inte alltid varit populärt, framför allt i arbetslaget men det har också 
funnits kommentarer från föräldrar. Dessutom har jag varit tydlig med att det ska vara tyst på 
lektionerna, om det inte är någonting särskilt. Ingen musik, inga samtal om annat. Det har inte 
varit några problem för Alice, det är väl vissa av de andra som tycker att det är orättvist att 
andra får lyssna på musik på lektionerna till exempel. Ibland har jag låtit dem att lyssna med 
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hörlurar, om lektionen inte är sådan att de ska lyssna på mig, men aldrig högt. Vissa elever 
gillar inte att undervisningen är så hårt styrd, och vissa är mer röststarka än andra. Jag 
upplever att Alice dels kan tillgodogöra sig undervisningen bättre på det här sättet, och dels 
att det är bra att det blir lugnare och tystare i klassrummet. Jag upplever inte heller att hon har 
samma behov av att sjunga eller nynna för sig själv när det är tyst runt omkring henne. Det 
har fungerat bättre, men det finns mycket som också skulle kunna vara annorlunda, som jag 
inte råder över. Jag skulle vilja hinna tala mer med henne, och med alla elever egentligen, 
både för att se vad de kan och förstår och för att kunna hjälpa dem på rätt sätt och leda dem i 
deras lärande. Delvis handlar det förstås om tid, om att hinna med all planering och 
uppföljning, men med en sådan elev som Alice kan jag känna att det också handlar om 
storleken på gruppen. Inte så att hon ska gå undan, det tycker jag inte, men om man fick tänka 
sig… Om jag hade tio-femton elever, både med särskilda behov och utan, så skulle jag kunna 
göra på ett helt annat sätt. Nu är de trettio, om alla är här. Det är klart att det hjälper lite grann 
med detaljerade scheman och individuella instruktioner, men ibland behöver man styra 
lärandet mycket mer och få tid att möta varje elev på hans eller hennes villkor. Sedan vet man 
ju inte hur det går… De har ju nationella prov nu, och får betyg. I mina ämnen får hon bra 
betyg, men som kriterierna är skrivna är det nästan omöjligt… Det är på samma sätt där, att 
hon å ena sidan skulle ha A men samtidigt i vissa moment knappt är godkänd. Det beror på 
hur man ser det. Man skulle vilja att betygen visade hennes speciella begåvningar men istället 
visar de mest det hon har problem med.     
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8. Analys 
I analysavsnittet tar jag först upp intervjupersonernas berättelser om Alice parvis, i 
kronologisk ordning, och jämför dem med varandra utifrån frågeställningarna och mot 
bakgrund av den narrativa teorin. Därefter jämför jag de sex berättelserna med varandra för att 
visa på mönster och individuella skillnader och likheter för att sedan avslutningsvis 
sammanfatta resultaten av analysen. Eftersom de olika intervjupersonerna har olika bakgrund 
och roller är det inte alltid så att de fokuserar på samma saker. Dessutom är förhållandena 
annorlunda på högstadiet jämfört med i tidigare år, något som avspeglas i berättelserna.    
 
8.1 Årskurs 2 
Både klassläraren och assistenten uppger att de upplever att Alice har problem med ljud och 
andra intryck. Höga ljud eller många olika ljud på samma gång är svårt för henne att hantera 
och kan ibland leda till att hon får utbrott. Särskilt tydligt blir det här på musiktimmarna. Hur 
problemen med ljud ska hanteras skiljer sig däremot. Klassläraren betonar tydlighet och rak 
kommunikation. Det viktigaste är att ge tydliga besked om vad som är tillåtet och inte. Alice 
ska acceptera ljuden och lära sig att vara med i klassrummet på samma villkor som andra 
elever. Assistenten ifrågasätter om Alice alltid ska göra allting på samma sätt som alla andra 
och om inte sammanhanget någon gång hellre skulle ändras. Tydligast syns den här skillnaden 
i beskrivningen av musiklektionen där assistenten hittar ett sätt att hjälpa Alice att stå ut med 
de många ljuden genom att fokusera på sina intressen medan klassläraren fokuserar på att 
Alice ska delta i lektionen som de andra. Assistenten talar om Alices starka sidor, om hennes 
intressen och om möjligheten att anpassa undervisningen efter Alice medan klassläraren 
efterlyser mer hjälp från habiliteringen, mer specialpedagogisk assistans och menar att 
eftersom Alice ska följa grundskolans läroplan ska hon göra allt på samma villkor som alla 
andra elever. Ingen av dem ifrågasätter Alices intellektuella möjligheter att tillgodogöra sig 
undervisningen men klassläraren formulerar sig flera gånger med förbehållet att ”vi får se hur 
det går”, hur länge det fungerar. Hon talar förhållandevis ofta om det som ska komma, i trean 
eller på mellanstadiet, och om hur det var tidigare. Om hur Alices problem var mycket större 
när hon gick i förskolan. Assistenten, som inte kände Alice tidigare, fokuserar på den situation 
som är och talar om vad Alice har svårt och lätt för vid intervjutillfället och vad hon tycker 
om och inte tycker om. Hon berättar också om Alice fantasier och skapande och om hur hon 
försöker använda dessa i sitt arbete med henne. Hon tar också upp Alices motstånd mot 
repetitiv upprepning och det stora tålamod hon har när det handlar om en sysselsättning hon 
själv valt.  
   Båda två tar upp Alices raseriutbrott. Även här jämför klassläraren med hur det var förr, att 
det har blivit färre utbrott, och betonar vikten av att visa Alice tydligt att det inte är ett 
acceptabelt beteende. Assistenten funderar över vad som orsakar utbrotten och ifrågasätter om 
det inte ofta handlar om frustration eller rädslor som Alice tappar kontrollen över. Det här, 
menar hon, kan härröra från att hon upplever något som kaotiskt, otydligt eller skrämmande 
eller från vanmakt över att hon inte kan kommunicera sin vilja.  
   När det gäller den sociala integreringen av Alice berättar klassläraren också här om hur det 
har blivit bättre jämfört med hur det var tidigare. Alice har blivit mer tolerant och accepterar 
de andra eleverna och de är inte heller rädda för henne på samma sätt som de var tidigare. 
Hon tar upp betydelsen av att aldrig acceptera att Alice säger oacceptabla saker till någon eller 
gör någon illa, att alltid ta tag i det direkt och kräva av henne att hon säger förlåt. Att de har 
tränat mycket på att lära Alice vad man får och inte får göra mot andra. Assistenten beskriver 
hur Alice är intresserad av känslor i berättelser och gärna vill prata om hur andra känner och 
varför. Hon beskriver också hur hon leker känslolekar med Alice för att öva henne i att känna 
igen olika ansiktsuttryck. Både klassläraren och assistenten berättar om hur de andra eleverna 
i klassen accepterar Alice egenheter och för det mesta tolererar hennes beteende. Assistenten 
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menar att det kan vara problem i kontakten med elever från andra skolor men också att hon 
upplever att Alice, trots att hon är accepterad i klassen, är ganska ensam. Hon säger att det är 
skillnad på att vara accepterad och att vara med på riktigt. Samtidigt upplever hon att vissa 
elever mer än andra kan kommunicera med Alice och att Alice också accepterar mycket mer 
från dem än från andra. Särskilt lyfter hon fram Emma.           
   När det kommer till det pedagogiska perspektivet skiljer sig deras uppfattningar också åt. 
Klassläraren betonar också här enkelhet och tydlighet. Att inte ge några alternativ utan alltid 
vara rak i buskapet om vad man vill och sedan driva igenom det. Hon menar att det här 
hjälper Alice att fokusera på det som är viktigt. Alice arbetar med arbetsschema och stickers 
som belöningssystem men har börjat tappa intresset för det. Ambitionen är att Alice hela tiden 
ska vara med i klassen på samma villkor som alla andra och göra allt som de andra eleverna 
gör. Samtidigt uppger hon att Alice ibland får gå undan och arbeta enskilt i ett grupprum med 
sin assistent. Hon vill inte att Alice håller på med sina figurer och intressen i klassrummet 
eller under skoltid eftersom det kan göra det otydligt för henne vad som förväntas av henne. I 
klassrummet jobbar man. Hon hade gärna velat få mer ledning och en mer specifik medicinsk 
beskrivning av Alices behov och önskar att Alice skulle få gå oftare till specialpedagogen för 
att få enskild hjälp av någon som är insatt i hennes diagnos. Assistenten ifrågasätter strategin 
med kommandon som hon upplever leder till att Alice blir frustrerad när hennes försök att 
kommunicera ignoreras. Istället berättar hon om sin strategi att lyssna och fokusera på Alices 
intressen och genom intressena leda in henne på det hon ska lära sig. Hon upplever att det är 
upprepningen som gör Alice irriterad, att räkna fem sidor med samma sorts tal i matteboken, 
eller skriva av text som läraren skrivit före på tavlan. Samtidigt kan hon hålla på hur länge 
som helst med någonting hon själv har valt. Assistenten talar om Alices speciella begåvningar 
och om hennes annorlunda sätt att tänka medan klassläraren säger att man alltid måste se 
allting, alla problem och framsteg, mot bakgrund av Alices sjukdomsbild.  
                 
8.2 Årskurs 5 
Klassläraren och specialpedagogen talar båda om vikten av tydlighet och rak kommunikation. 
Att formulera sig enkelt och specifikt för att hjälpa Alice att förstå vad som krävs och vad 
som är acceptabelt. Samtidigt talar specialpedagogen om betydelsen av att vara lyhörd och 
hela tiden utgå från Alice och hennes intressen. Tydligheten handlar om ett sätt att 
kommunicera utan vaga formuleringar för att Alice ska veta vad som förväntas av henne men 
ändå vara öppen för hennes vilja och intressen. Specialpedagogen talar om Alices intressen 
och hur de har utvecklats under de år hon har haft kontakt med henne. Hon menar att även om 
intressena skiftar är de i grund och botten i stor sett uttryck för samma sak: ett intresse för hur 
saker och ting fungerar och är konstruerade. Hon uppger att Alice under sin uppväxt har 
upplevt världen som kaotisk och osammanhängande men att hon har blivit tryggare med åren. 
Hon har haft svårt att sova om nätterna och tidigare väckte hon ofta sin familj men nu har hon 
slutat med det eftersom hon vet att det inte är acceptabelt. Klassläraren menar att det sällan är 
några problem att få Alice att göra det hon ska i klassrummet men att det är svårt att hitta 
motivation nu när hon inte är så intresserad av stickers längre. Hon ger individuella 
instruktioner och gör en noggrann planering till Alice, dels för att hon ska veta vad hon ska 
göra men också för att hon ska veta när hon ska sluta. Ibland upplever hon att Alice, fast hon 
vet vad hon ska göra, inte kommer igång utan driver iväg i egna tankar. Hon uppger att det 
mesta går bra men abstraktioner kan orsaka problem för henne. Klassläraren berättar om hur 
Alice misslyckades på det nationella provet eftersom frågan var formulerad på fel sätt. Alice 
förstod inte varför hon skulle visa sin uträkning när hon inte gjorde någon, utan såg svaret 
direkt. Överlag menar hon att styrdokumentens och betygskriteriernas betoning på 
resonemang och reflektion kommer att vara det som ställer till problem för Alice i framtiden. 
Både klassläraren och specialpedagogen berättar om hur förvånade de är att det fungerar så 
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bra som det gör med Alice med tanke på hur det var tidigare, framför allt i förskolan men 
också i början av grundskolan. Specialpedagogen talar om hur habiliteringen hade velat få till 
stånd en diagnos på utvecklingsstörning parallellt med autismdiagnosen när Alice var tre år 
och ifrågasätter idag om Alice kanske nu passar bättre in i diagnosen på Aspergers syndrom 
än klassisk autism. Samtidigt säger de båda att man får se hur det går, hur länge det fungerar. I 
ljuset av betygskriterierna, Alices diagnos och de ökande kraven i skolan får det visa sig efter 
hand om det går.  
   Socialt talar de också båda två om hur bra det oftast fungerar jämfört med hur det var 
tidigare. Alice accepterar ny personal och vikarier även om hon oftast inte bryr sig så mycket 
om dem och det kan hända att hon gör mer underliga saker då än hon gör med sina vanliga 
lärare. Klassläraren frågar sig om det kanske beror på att hon har varit tydlig med vad som är 
acceptabelt beteende och inte. Överhuvudtaget förklarar hon flera gånger framgången med 
tydlighet och rak kommunikation. Hon talar om hur viktigt det är att alltid vara tydlig med 
vad man vill och vad som är acceptabelt, inte minst att säga. Hon menar att de ord hon 
använder till Alice för att förklara vad man får och inte får säga och göra är de ord som Alice 
klasskamrater sedan använder i liknande situationer. Alice får inte längre så många 
raseriutbrott som tidigare, istället blir hon ledsen och gråter. Klassläraren berättar om hur de, 
tillsammans med föräldrarna, har arbetat med att få Alice att förstå att det inte heller är 
acceptabelt. Det handlar om respekt för andra människor, säger hon. Specialpedagogen menar 
att raseriutbrott och gråtattacker är uttryck för Alice frustration, rädslor och stress i situationer 
hon av en eller annan anledning känner att hon inte behärskar. Det kan handla om små saker 
som sedan eskalerar och resulterar i ett utbrott. Hon upplever också att Alice under utbrotten 
förlorar en del av sitt verbala språk och då kan det hända att hon morrar, slåss eller skriker. 
Alice har inte längre någon assistent men klassläraren menar att hennes klass i någon mån i 
praktiken fungerar som en sådan. De ser till att hon är med, går till rätt ställe och har med sig 
rätt böcker. Särskilt väl fungerar det med Emma, och hon menar att under förutsättning att de 
får gå kvar i samma klass kommer Alice antagligen att klara av övergången till högstadiet 
ganska bra. Både klassläraren och specialpedagogen uppger att det har varit bra, både för 
Alice och för klassen, att hon har gått i vanlig skola. Specialpedagogen betonar vikten av 
Alices kontakt med andra barn och betydelsen av att hon får se hur de gör saker och ting 
medan klassläraren talar mest om den betydelse integreringen har haft för de andra eleverna, 
att de har fått en helt annan social kompetens än sina jämnåriga.  
   Klassläraren efterlyser mer tid. Att hon hade haft tid att sitta mer med Alice för att se hur 
hon tänker och förstår saker och ting och betonar hur bra det har varit för henne som lärare att 
ha Alice i klassen eftersom hon hela tiden har varit tvungen att rannsaka sig själv och söka 
efter nya vägar och sätt att förklara på. Specialpedagogen talar om hur hon upplever att 
autismdiagnosen ibland kan komma i vägen för Alice. Att människor i sin kontakt med henne 
istället för att utgå från Alice faller tillbaka på sina eventuella kunskaper om handikappet 
autism och tror att de vet vad som är bäst för henne.                           
 
8.3 Årskurs 7 
Ämnesläraren beskriver Alice som en intressant elev som på samma gång är mycket begåvad 
och har stora problem. Mentorn utgår från Alices problem och ser även specialintressena som 
hinder i undervisningen. Ämnesläraren förklarar Alices annorlunda tänkande med att hon ser 
saker och ting konkret och hela tiden vill förklara och förstå hur världen är konstruerad och 
fungerar. Han upplever att hon blir stressad av för mycket ljud och rörelser men att tydlighet 
och struktur hjälper henne. Mentorn tar också upp tydlighet och struktur men i ett 
sammanhang som gränsar till disciplin. För henne handlar tydigheten om att ställa krav på 
Alice och vara rak och bestämd.  
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   Mentorn och ämnesläraren ser olika på Alice och Emmas vänskap. Mentorn har försökt sära 
på dem eftersom hon upplever att Emma ägnar för mycket tid åt Alice istället för att fokusera 
på sina egna studier och att det inte är bra för någon av dem. Ämnesläraren däremot ser Alice 
och Emmas kontakt som någonting positivt för dem båda två men han är medveten om att han 
är ganska ensam om den synen.     
   Ämnesläraren menar att Alices krav på att allt ska vara korrekt ställer högre krav på honom 
som lärare medan mentorn ser Alices kommentarer som ett disciplinärt problem. Alice måste 
lära sig att det inte är okej. Även ämnesläraren menar att de andra eleverna ibland kan tro att 
Alice ser dem som korkade när de inte förstår eller vet allt hon vet, att hon har svårt att sätta 
sig in i vad andra förstår, men han ser det inte på samma sätt som ett problem. Han menar att 
det finns två sidor av problemet. Å ena sidan har Alice svårt att förstå hur hennes 
kommentarer upplevs av de andra eleverna och att sätta sig in i hur de känner men å andra 
sidan menar han att de andra eleverna inte heller visar något intresse för att förstå Alice och 
hennes känslor. De väljer att se henne som onormal.      
   Mentorn talar om Alice neuropsykiatriska funktionshinder, om hennes 
autismspektrastörning, hur det innebär stora problem och att man alltid måste vara medveten 
om problembilden i förhållande till de ambitioner man har med Alices skolgång. Hon betonar 
vikten av tydlighet och disciplin och menar att det viktigaste är att vara bestämd med vad som 
är tillåtet och inte. Hon talar flera gånger om de andra elevernas skolsituation och betonar 
vikten av att se till att de inte påverkas negativt av Alices närvaro. Ämnesläraren däremot 
nämner aldrig autismen med ord. Han beskriver Alice som en intressant elev med ett 
annorlunda sätt att tänka.     
   Mentorn menar att det egentligen vore bättre för Alice att gå i en särskild 
undervisningsgrupp. Hon berättar om sitt arbete med Alice, att hon instruerar henne särskilt 
och ger henne ett detaljerat schema varje vecka och säger att Alice oftast gör sin planering 
men att hon kan ha svårt att både komma igång och hålla uppe motivationen, särskilt vid 
upprepning eller enformigt arbete. Hon menar också att även om Alice har lätt för vissa saker 
har hon svårt att dra slutsatser och reflektera och ifrågasätter om inte hennes specialintressen 
tar upp för mycket tid. Tid som hon borde lägga på att träna på sådant hon har svårt för. 
Ämnesläraren däremot ser specialintressena som någonting positivt, som en väg att få Alice 
intresserad av nya saker, något han upplever att hon annars kan ha svårt för. Även 
ämnesläraren menar att Alice har svårt att reflektera, uppskatta och resonera kring saker och 
ting medan hon har lätt att memorera fakta och detaljer. Både mentorn och ämnesläraren 
upplever att Alice har svårt att se det meningsfulla i upprepning.    
   Mentorn uppger att hon ibland låter Alice gå undan och sitta ensam i ett grupprum för att 
hon inte ska bli störd av de andra eleverna men också för att hon inte ska störa dem med sitt 
nynnande. Klassläraren upplever inte på samma sätt att Alice låter på hans lektioner. Han 
uppger att han har strukturerat undervisningen på ett annat sätt i Alices klass än han annars 
brukar göra. Att han styr hårdare och kräver mer lugn och tystnad av eleverna. Han har alltså 
förändrat sin undervisning efter Alice medan mentorn uppger att hon gör som vanligt men att 
hon i mån av tid gör detaljerade scheman och ger personliga instruktioner till Alice. Något 
han upplever som impopulärt hos vissa elever, föräldrar och kollegor.   
 
8.4 Generella skillnader och likheter 
Den kanske tydligaste generella aspekten i berättelserna om Alice, det inslag som återkommer 
med störst regelbundenhet147, är förklaringarna om tydlighet. Alla intervjuade pedagoger rör 
på något sätt vid ämnet även om de gör det i olika sammanhang och med olika perspektiv. 

                                                 
147 Riceoeur (1981) i Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2007) Tolkning och reflektion (2:ed) Lund: Studentlitteratur 
s. 257 
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Klasslärarna och mentorn använder tydligheten för att rättfärdiga ett disciplinerande 
förhållningssätt till Alice medan assistenten och ämnesläraren mera talar om tydlighet i 
kombination med lyhördhet som en strategi i undervisningen. Förklaringen om tydlighet och 
rak kommunikation härrör antagligen från specialpedagogen, som var med och utformade 
Alices åtgärdsprogram innan hon skulle börja första klass och är en rekommendation som 
återkommer i råd om pedagogik vid autism. Utifrån intervjuerna är det rimligt att anta att 
tydligheten till en början var avsedd att kombineras med ett lyssnande och lyhört 
förhållningssätt. Det formulerades under en period då Alices problem var större än medan den 
här undersökningen genomfördes, då hon inte hade något eget talspråk, var svår att 
kommunicera med och också var mer utåtagerande än under undersökningsperioden. I ljuset 
av detta är det förståeligt att man formulerade en rekommendation som går ut på att hålla all 
kommunikation med Alice så kortfattad som möjligt och alltid vara bestämd när man säger 
nej. Det som är svårt att förklara är hur den rekommendationen sedan lever kvar och i det 
dagliga livet i skolan förstås som en metod att tilltala Alice med order och inte lyssna på 
henne. Man skulle kunna säga att den rekommendation som specialpedagogen ger tolkas av 
klasslärarna och senare mentorn på ett sätt och av framför allt assistenten men också av 
ämnesläraren, på ett helt annat. Båda tolkningarna har sin grund i åtgärdsprogrammet men det 
är klasslärarnas förklaringsmodell som blir den dominerande. Under tidigare år i grundskolan, 
när arbetslaget är mer sammanhållet, blir den här dominanta diskursen så kraftfull att 
assistenten med sitt annorlunda arbetssätt stöts ut och ses som ett problem. Den här 
förklaringsmodellen blir som en myt148, en kollektiv sanning utan riktig vetenskaplig 
underbyggnad. Under senare år när sammanhållningen mellan lärarna är svagare känner 
ämnesläraren av sina kollegors ogillande men han kan ändå göra som han vill. Något som 
också kan förklaras med att han helt enkelt är äldre än assistenten och har mer erfarenhet. Den 
enda som egentligen har någon kunskap om eller erfarenhet av att arbeta med barn med 
autismdiagnos är specialpedagogen och hennes förklaringar och får därigenom stor 
genomslagskraft. Ändå förklarar lärarna Alices problem och sin egen roll i förhållande till 
henne utifrån sina egna tolkningar av specialpedagogens råd. Den som har minst erfarenhet 
och litar mest till sin intuition är assistenten medan klasslärarna och i viss mån 
specialpedagogen, stödjer sina argument med biomedicinska låneord149. Man talar om Alices 
neuropsykiatriska störning, om hennes problembild och om hennes sjukdom för att förklara 
det som händer och som förbehåll när man talar om framtiden och Alices möjligheter i skolan 
och samhället. Här lyser den biomedicinska förklaringsmodell som är så dominant idag 
igenom i deras språk som en polyfon aspekt. Ett intressant perspektiv i detta är att de som 
uppger sig ha åtminstone liten erfarenhet av specialpedagogik och arbete med barn med 
diagnoser (klasslärarna och mentorn) också är de som är mest benägna att använda 
medicinska låneord och förklaringsmodeller.  
   Ett annat återkommande narrativt motiv i flera av pedagogernas berättelser är den 
kronologiska dramatisering150 som bygger på formuleringar om Alice utifrån en jämförelse 
med hur man säger att hon var tidigare och förutsägelser om hur det kommer att bli senare 
under skoltiden. Det är bara assistenten och ämnesläraren som inte använder sig av den typen 
av gestaltning vilket kan förklaras med att de vid intervjutillfället inte hade känt Alice lika 
länge som de andra. Något som i och för sig gäller även mentorn men hon använder sig ändå 
av liknande formuleringar och bygger då på den information hon har fått av specialpedagoger, 
föräldrar och tidigare lärare. Klasslärarna, specialpedagogen och i viss mån mentorn betonar 
hur långt Alice kommit i sin utveckling och hur förvånade de är över detta. Ingen hade trott 
att det skulle gå, säger de och specialpedagogen berättar om hur habiliteringen hade velat sätta 

                                                 
148 Scott, C. (2004) s. 41 
149 Ibid. s. 114 
150 Ibid. s. 44 
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en utvecklingsstörningsdiagnos på Alice när hon fick sin autismdiagnos men att föräldrarna 
motsatte sig det. Samtidigt formulerar de sig med förbehåll inför framtiden. Det går så länge 
det går, säger de, man måste hela tiden se allting i relation till hennes diagnos. När det gäller 
symbolaspekten151 använder ingen av pedagogerna vid en första anblick symboler eller 
metaforer men vid ett noggrannare studium kan man fråga sig om inte formuleringar som ”de 
här barnen” och ”det här barnet” kan ses som en slags distanserande metafor. Genom att 
uttrycka sig opersonligt om Alice kan man tillämpa en generell sanning om hur barn med 
autism generellt är, och vad som är rätt metodik i sammanhanget, på henne. Det blir då upp 
till Alice att passa in i förklaringsmodellen för det autistiska barnet

152. Samtidigt uttrycker 
specialpedagogen en oro för just detta, att man ser mer till inlästa sanningar om barn med 
autism än till den individ man arbetar med.  
   Flera av pedagogerna tar upp Alices motstånd mot repetition och upprepning som hon 
upplever som meningslös. Om hon själv väljer sin sysselsättning kan hon hålla på hur länge 
som helst men om hon inte förstår vad som är syftet med uppgiften kan det vara svårt att få 
henne att acceptera den. Hur motståndet ska hanteras skiljer sig däremot. Både mentorn och 
specialpedagogen säger att den här typen av uppgifter är bra för barn med autism, och att de 
ofta tycker om dem. Klasslärarna och mentorn menar att det är en fråga om disciplin. Alice 
ska helt enkelt lära sig att göra samma uppgifter som alla andra. Assistenten och i viss mån 
ämnesläraren ifrågasätter det meningsfulla i liknande uppgifter och menar att det är bättre att 
utgå från Alices intressen och göra på ett annat sätt.  
   Disciplinfrågan återkommer gång på gång i intervjuerna och till sist grundar den sig i den 
övergripande berättelsen om Alice: Vad är syftet och ambitionen med integreringen av Alice? 
Även här skiljer sig pedagogernas berättelser. Assistenten och ämnesläraren, och i viss mån 
även specialpedagogen, utgår från Alice och hennes behov. De menar att målet är att skolan 
ska anpassa sig efter Alice på ett sådant sätt att hon uppfyller sin hela potential. De ser 
skolans form och metoder som det främsta hindret i Alices utveckling. Klasslärarna, mentorn 
och i viss mån specialpedagogen däremot ser Alices problem som biomedicinska. I den här 
berättelsen är syftet med integreringen att Alice med kompensatorisk hjälp och stöd ska bli så 
normal som möjligt, så lik de andra som möjligt. Det här ska uppnås framför allt med hjälp av 
disciplinerande och beteendemodifierande åtgärder och genom att hon hela tiden ska göra 
samma saker som alla andra, på samma sätt som de. Alternativt ska hon gå undan och göra 
samma saker enskilt. Det är den senare berättelsen om Alice som är den dominanta.       
          
8.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis framträder några generella motiv och aspekter särskilt i berättelserna om 
Alice.  
   För det första handlar det om hur man ska tilltala och bemöta Alice. Specialpedagogens råd 
om tydlighet, struktur och rak kommunikation förstås på olika sätt av olika pedagoger.  
   För det andra kan man se en dramaturgisk strategi hos flera av de intervjuade att förklara 
och dramatisera Alice problem i förhållande till hur det var tidigare och hur det (möjligen) 
kommer att bli i senare årskurser.  
   För det tredje syns en skillnad i hur de intervjuade beskriver och förklarar Alices problem. 
Några av pedagogerna ser det som ett annat sätt att tänka medan de flesta betonar den 
biomedicinska förklaringsmodellen.  
   Slutligen skiljer sig berättelserna i grunden genom sitt övergripande syfte. Vad är syftet och 
ambitionen med integreringen av Alice och hur ska det uppnås? De flesta menar att det 
övergripande målet är att Alice ska göra allt alla andra gör, på samma sätt och syftet är att hon 

                                                 
151Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2007) s.250  
152 Scott, C. (2004) s.44 
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till slut, med stöd, ska bli så lik de andra som möjligt och med beteendemodifierande åtgärder 
lära sig att passa in i skolan och i samhället. Andra menar tvärt om att skolan själv är det 
största hindret för Alice och ifrågasätter meningen med att hon ska göra samma saker som alla 
andra.      
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9. Diskussion 
I diskussionsavsnittet diskuterar jag resultaten av analysen utifrån litteraturen om autism, 
inkludering och narrativ teori och metod.  
   Som jag visade i den sammanfattande analysen kan van se att de intervjuade pedagogerna 
kan fördelas i två grupper baserade på deras berättelser om Alice. I grunden handlar det om 
vilken syn de intervjuade pedagogerna har på Alice, på inkludering och på specialpedagogik i 
stort. De som har ett kategoriskt perspektiv och därmed ser problemen som medicinska153 
efterlyster också mer detaljerade symptombeskrivningar och mer specialiserat stöd från 
specialpedagoger och habiliteringen. Det här är samma personer som mest dramatiserar 
Alices utveckling och betonar hur mycket lättare arbetet är idag än tidigare samtidigt som 
man formulerar förbehåll inför framtiden. Samma pedagoger tolkar råden om tydlighet och 
struktur som ensidig kommunikation och ser målet med inkluderingen som en ambition att 
Alice ska lära sig att bli som vilket barn som helst. Två av intervjupersonerna berättar 
däremot om Alices problem ur ett relationellt perspektiv. De berättar om hennes styrkor och 
specialintressen och trycker på betydelsen av att möta Alice där hon är, lyssna på henne och 
använda hennes intressen i undervisningen. De talar också om att arbeta med Alices känslor 
och uppmuntra henne att ta kontakt och kommunicera med andra elever. Vad gäller 
specialpedagogen är det svårare att fastställa ett enda synsätt eftersom hon i sin berättelse 
visar tecken på både det kategoriska och relationella perspektivet men en möjlig tolkning 
skulle kunna vara att hon i grunden har en kategorisk syn på Alices problem men att hon ser 
miljön som en möjlig väg att lindra problemen. Det kategoriska synsättet dominerar 
fortfarande inom skolan154. Även bland intervjupersonerna i den här uppsatsen dominerar det 
kategoriska perspektivet, inte minst därför att de personer som har störst inflytande över Alice 
skolgång placerar sig här i sina berättelser. Särskilt tydligt är det här i tidigare år. Både 
specialpedagogen och klassläraren hänvisar till ett policybeslut man tog i arbetslaget, i 
samband med att åtgärdsprogrammet formulerades, när Alice började förskolan. Här slog man 
fast att ettordskommandon var det som skulle användas i kontakten med Alice och att man 
alltid måste vara tydlig och säga nej. Det här blev en sanning i kollegiet och när assistenten 
sedan börjar arbeta med Alice på ett annat sätt blir det ett problem och hon slutar till slut 
därför att hon upplever sig ifrågasatt och motarbetad. I sjuan är perspektiven lika skilda men 
eftersom arbetslagets betydelse under senare år är mindre än under tidigare, och samsynen 
mindre utarbetad, kan ämnesläraren på ett annat sätt assistenten utforma sin undervisning fritt, 
även om även han uppger att han känner sig ifrågasatt. Samtidigt har det säkert betydelse att 
assistenten var ung och relativt oerfaren samt att hennes roll som assistent innebär en 
mellanposition, något hon också nämner i sin berättelse.   
   Betydelsen av tydlighet och struktur går igen i litteraturen om autism men frågan är vad 
man lägger in i orden.  
   Samtida forskning om de kognitiva problem som kan ligga till grund för den symptombild 
som används vid diagnosticering av autism fokuserar på tre centrala områden. Det handlar 
dels om Theory of Mind, eller mentalisering155, alltså om barnets förmåga till förstå och 
tillskriva andra känslor och tankar, dels om central koherens (WCC) som beskriver barnets 
syn på världen som fragmentarisk, kaotisk och detaljbaserad156 och dels om exekutiva 
funktioner157, något som kan beskrivas som inre arbetsmoral och helhetssyn. Utifrån 
intervjuerna kan vi se att Alice har problem inom alla de här områdena. Hon har fortfarande i 
sjuan ibland svårt att förstå att andra elever inte alltid vet och förstår samma saker som hon 
                                                 
153 Persson, B. (2001) s. 27 
154 Persson, B. (1998) i Emmanuelsson I., Persson, B. & Rosenqvist, J. (2001) s. 23 
155 Howlin, P. Baron-Cohen, S. & Hadwin, J. (1999) s.5  
156 Socialstyrelsen s.15 
157 Dahlgren, S. O. (2004) s.16  
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själv, vilket kan leda till konflikter. Samtidigt är hon intresserad av känslor och vill få andras 
känslor och beteenden förklarade för sig, vilket assistenten tar upp som ett sätt att träna 
hennes mentaliseringsförmåga, något som också rekommenderas i litteraturen158. Klasslärarna 
däremot talar om vikten av att säga nej och tala om för Alice när hennes beteende är 
oacceptabelt, trots att forskning visar att det är meningslöst att försöka avvärja ett utbrott hos 
ett barn med autism med disciplinära åtgärder. Det här går igen också i det de berättar om 
Alices utbrott. Genom intervjuerna kan man se att när Alice var frustrerad eller missnöjd i 
andra klass skrek hon eller sade ifrån med för starka ord, i femman har hon lärt sig att det är 
oacceptabelt och gråter istället men det är inte heller tillåtet. Skolans attityd i frågan är helt 
enkelt att hon ska vara tyst och göra som hon blir tillsagd. Hela tiden är det en medveten 
strategi från lärarna att säga ifrån för att hon så småningom ska förstå vad som är acceptabelt 
och inte. I takt med att hon blir mer självmedveten uttrycker hon också mer skuld, skam och 
dåligt samvete inför sina handlingar. I sjuan får hon inte utbrott på samma sätt men istället har 
hon blivit tyst och inbunden. Många personer med autism utvecklar stress- och 
ångestsymptom, dels en reaktion på omvärlden men kanske också som en följd av att inte 
kunna uttrycka sina känslor. Det är lätt hänt att vända sig inåt.      
   Powell & Jordan159 betonar att barn med autism har behov av att få hjälp att lära sig även 
sådana saker som andra barn lär sig av sig själva, till exempel att känna igen känslor och hur 
man ska bete sig i olika situationer. När det kommer till relationen mellan Alice och Emma 
ser de intervjuade pedagogerna återigen olika på den. Utifrån intervjuerna kan man anta att 
vänskapen mellan flickorna vuxit fram under åren. I andra klass hade de ingen särskilt nära 
relation men assistenten nämner Emma som en person hon upplever når fram till Alice och 
uppger att hon uppmuntrar deras samtal och samarbete. I femte klass berättar klassläraren att 
Emma är den som tar mest hand om Alice och att hon accepterar nästan vad som helst, 
beröring och tilltal, från henne. Mentorn ser på deras relation som ett problem och har försökt 
hindra den. Hon upplever att Alice inte själv tar ansvar för att komma i tid och ta med sig sina 
böcker när Emma kommer ihåg åt henne och att Emma ägnar sig för mycket åt att förklara för 
Alice istället för att fokusera på sina egna studier. Ämnesläraren däremot ser det helt 
annorlunda. Han menar att den sociala kontakten är bra för Alice och att även Emmas 
studieresultat blir bättre av att hon repeterar en extra gång när hon förklarar för Alice. Här kan 
man se en skillnad i synen på Alice. Social samvaro och kommunikation är ett grundläggande 
behov hos alla människor, det finns ingen anledning att anta att behovet skulle vara mindre 
hos personer med autism. Däremot finns det hos dessa barn ett hinder i det att de dels inte 
upplever världen på samma sätt som andra och dels kanske inte upplever behovet av kontakt 
med andra människor på samma sätt som andra barn. Det betyder inte att behovet inte finns 
där. Snarare finns det skäl att tänka sig att autismen innebär en avsevärd känsla av ensamhet 
och att en pedagogik som minimerar sociala kontakter gynnar det autistiska hos Alice snarare 
än Alice själv. Samtidigt måste all uppmuntran till social kontakt ske utifrån individens 
initiativ och behov. Samma diskussion kan föras om lek och fantasi. Det är grundläggande 
element i barns utveckling och även om många barn med autism inte leker och fantiserar på 
samma sätt som andra barn så betyder inte det nödvändigtvis att de inte leker160. Alice leker 
och fantiserar ofta och gärna men bland klasslärarna är det ett problem. Assistenten 
uppmuntrar Alice fantasier men försäkrar sig samtidigt om att hon själv vet att det är just 
fantasier.      
   Alices syn på världen som bestående av detaljer kommer kanske tydligast fram i 
beskrivningarna av hennes specialintressen. När Alice ritar en häst i andra klass börjar hon 
med skelettet, fortsätter med muskler och hud för att till slut avsluta med fäll, man och svans. 

                                                 
158 Powell, S. & Jordan, R. (1998) s.55 
159 Ibid s.32 
160 Ibid s.55 
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Även i årskurs åtta upplever ämnesläraren att hon har en förkärlek för detaljer och fakta och 
minns det mesta hon läser. Flera av de intervjuade uppger att Alice har svårt att acceptera 
bullriga och högljudda miljöer, tillexempel idrotts- och musiklektionerna, något som kan bero 
på svårigheter att sortera intrycken. I sjuan har man löst detta genom att göra en begränsning i 
Alices timplan: hon går inte längre på de lektionerna och kommer alltså inte att få fullständiga 
betyg. En intressant detalj i sammanhanget är den beskrivna musiklektionen i årskurs två, där 
assistenten uppger att Alice när hon fick ägna sig åt någonting hon tycker om klarade av att 
befinna sig i den svåra miljön och dessutom lade märke till vad som sades på ett helt annat 
sätt än hon annars gjorde. Kanske kan det vara så att Alice upplever det som allra svårast att 
sortera intryck och stå ut med den kaotiska omvärlden om hon måste vara sysslolös? Kan det 
vara så att man genom specialintressena kan hjälpa Alice att strukturera intrycken i 
omgivningen? Något som talar för detta är också det några av pedagogerna berättar om Alices 
nynnande. Utifrån intervjuerna verkar det som om Alice nynnar när hon upplever att hon blir 
störd av yttre intryck, för att kunna fokusera på det hon gör. Ämnesläraren uppger att hon inte 
gör det när lektionen är lugn och hon vet vad hon ska göra. Annars finns det en tanke i flera 
böcker om pedagogik vid autism att barn med autism behöver lära sig att vara tysta och lyssna 
för att kunna fokusera på undervisningen, en syn som också går igen i till exempel intervjun 
med mentorn. Hon menar att nynnandet är någonting som Alice helt enkelt ska lära sig är 
oacceptabelt och sluta med. Resultaten i uppsatsen antyder snarare att nynnandet är en strategi 
Alice har att fokusera och sortera intryck, en strategi som kanske med stöd och ledning skulle 
kunna bytas mot en annan, men som behövs och inte bara kan förbjudas.                         
   När det gäller de exekutiva funktionerna, eller enkelt uttryckt, arbetsdisciplinen161, vittnar 
de flesta av intervjupersonerna om att Alice har problem. I yngre år menar assistenten att 
Alice är väldigt fokuserad om hon tycker att uppgiften är rolig men gör motstånd när hon 
tycker att något är tråkigt eller upplever det som meningslöst. I femte klass uppger 
klassläraren att Alice arbetar på bra men att hon gärna driver iväg och tänker på annat om hon 
får tillfälle. I sjuan menar mentorn på samma sätt att Alice tappar tråden och glömmer bort 
vad hon håller på med medan ämnesläraren menar att det handlar om meningsfullhet. Om 
Alice förstår varför hon ska utföra en uppgift, vad det ska vara bra för, så är det inga problem. 
Kanske är det så att det är en väg in i problemet. Om vi ska vara helt ärliga så är ganska 
mycket av det vi gör i skolan meningslöst, åtminstone till det yttre. De flesta barn accepterar 
det utan att ifrågasätta, men det gör inte Alice. Hon vill veta varför. Någonting som borde 
vara positivt men mest ses som ett problem. En allmän sanning i skolan är också att 
upprepning leder till reflektion, vilket kanske är sant för de flesta barn men inte nödvändigtvis 
för barn med autism. För Alice är upprepning bara just upprepning. För att upprepningen ska 
leda till reflektion behövs någonting annat. Upprepningen är något som hon själv och flera av 
pedagogerna säger att hon avskyr men ändå ska förmås att acceptera. Ändå är den ensidiga 
upprepningen någonting som förs fram som god pedagogik vid autism, både i ett par av 
intervjuerna och i viss litteratur162. Kanske grundar man rådet på den fokusering och 
noggrannhet många personer med autism kan ägna åt en arbetsuppgift om de uppfattar den 
som meningsfull på ett eller annat sätt men upprepning utan känsla av mening är bara ett 
tvång.      
   En intressant fråga är hur det kan komma sig att de pedagoger som har den mest kategoriska 
synen på Alices problem samtidigt är de som betonar vikten av disciplin och att Alice ska lära 
sig vad som är acceptabelt beteende och inte. Annars skulle man kanske ha kunnat tro att de 
som har den mest biomedicinska synen också skulle ha störst förståelse för Alices problem 
och beteenden men så är inte fallet. Istället är det de som mest trycker på betydelsen av att 
lära henne vad som är tillåtet och inte och ligger närmast synen på autism som ett 
                                                 
161 Dahlgren, S.O. (2004) s.16 
162 Se t.ex Beckman, V. m.fl. (1994) eller Alin Åkerman & Liljeroth, I. (1998) 
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beteendeproblem, vilket kan tyckas märkligt. Samtidigt är det också de som mest talar om hur 
Alice ska bemötas som vilken elev som helst och gå i klassen på samma villkor som alla 
andra och här kommer vi till en avgörande fråga. Vad handlar diskussionen om inkludering 
och integrering av barn med särskilda behov egentligen om? Det ligger nära till hand att se 
orden om gemenskap och tillhörighet som just bara ord. Ord som hjälper kommunerna att 
spara pengar. Därför är det svårt att diskutera en skola för alla. Ska vi diskutera ideologin eller 
konsekvenserna? Det är svårt att argumentera med humanistiska ideal om allas lika värde och 
allas rätt till lika utbildning men för att idealen ska omsättas i verklighet krävs att 
verksamheten förändras. Integreringstanken i sig förutsätter en systemförändring: ”Skolan ska 
vara organiserad utifrån det faktum att barn är olika. I motsats till en förståelse av integrering 
som anpassning till oförändrade system.”163  
   Om projektet en skola för alla aldrig på allvar genomförs utan används som en ursäkt att 
krympa verksamheten och spara pengar kommer det misslyckas och skulden för 
misslyckandet riskerar att läggas på barnen som misslyckas med att bli integrerade. I 
förlängningen kan det leda till att samhället överger tanken på en skola för alla och 
enhetsskolan spricker. Redan idag finns det om inte i retoriken så i verksamheten en tendens 
till särskiljning genom urval bland privatskolorna. Vissa skolor finner helt enkelt ingen plats 
till elever som beräknas ”störa” klassen för mycket medan andra privata huvudmän helt 
fokuserar på barn med särskilda behov. 
   Intervjupersonerna talar om tillhörighet och gemenskap men i praktiken säger de flesta av 
dem att skolan är som den är och Alice ska få stöd så att hon passar in i den och blir så lik de 
andra som möjligt. När de talar om hur Alice är som vilket barn som helst och går i klassen på 
samma villkor som alla andra ligger det nära till hands att tolka det som en omskrivning av 
inställningen att Alice ska göra samma saker som alla andra, på samma sätt som de.       
   Egentligen är disciplineringen som riktas mot Alice inte särskilt exceptionell. Samma 
faktorer finns i socialiseringen av alla barn till skolelever men för de flesta barn går det nästan 
omärkligt. Maktutövningen är förklädd i vänlighet och disciplineringen behöver sällan 
formuleras i ord. Alice förstår inte de maktförhållanden och sociala koder som avgör vad man 
får göra och hur man ska bete sig i skolan och därför blir maktutövningen synlig på ett helt 
annat sätt än när det gäller andra barn.   
   
   
 

 
 
 
 

                                                 
163 Göransson, K. (2007) Man vill ju vara som alla andra. Göteborg: Specialpedagogiska institutet 
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10. Konklusion  
Berättelserna om Alice är som vi har sett olika och bygger på olika uppfattningar om henne 
och hennes möjligheter i en skola för alla. De intervjuade pedagogernas berättelser kan delas 
in i en av två kategorier utifrån intervjupersonernas syn på Alices problem: om de ser 
problemen i ett kategoriskt eller relationellt perspektiv. Det är det kategoriska perspektivet 
som dominerar under hela Alices skolgång (de år den här uppsatsen baseras på) och det är 
utifrån det förhållningssättet den dominerande berättelsen om Alice formuleras. Den 
biologiska förklaringsmodellen i kombination med en beteendemodifierande pedagogisk 
strategi utgör grunden för skolans berättelse om Alice. Den kliniska förklaringen både lyser 
igenom och efterfrågas i den här berättelsen, trots att de medicinska specifikationerna kanske 
egentligen är en fråga för psykiatriker och habilitering. Alice är som hon är. I ett pedagogiskt 
perspektiv borde skolan kunna se till hennes individuella förutsättningar och behov istället för 
att lita till en utomstående medicinsk expertis. Samtidigt är det inte särskilt förvånande. 
Skolan har länge haft dåligt självförtroende och litat till utomstående yrkesgrupper och 
experters råd och förklaringar, det gäller inte bara det medicinska området.      
   Specialpedagogens råd om tydlighet och rak kommunikation tolkas i verksamheten, i 
skolans berättelse om Alice, som ett-ords kommunikation och disciplin, vilket i förlängningen 
kan leda till att man både utsätter Alice för negativ stimulans (kaotiska intryck och höga krav 
i kombination med förbud att uttrycka frustration) och isolerar henne socialt och därigenom 
förstärker hennes autism. Alice, och hennes autism, bekräftas och konstrueras alltså, på sätt 
och vis, genom berättelsen om henne. Här kan vi fråga oss, lite tillspetsat, om inte det rent av 
är så att lite kunskap är sämre än ingen kunskap alls. De intervjupersoner som själva uppger 
att de ingenting vet om autism eller pedagogik vid autism litar till sin intuition och uppger att 
de i sitt arbete utgår från Alice själv. De som själva uppger att de vet lite grann om det baserar 
sina handlingar och uppfattningar om vad som är rätt på sina generella kunskaper om vad som 
är rätt för personer med autism. Särskilt intressant blir detta i ljuset av den rådande tanken 
med specialpedagoger som handledare för annan personal. Utifrån resultaten i den här 
uppsatsen kan man snarare anta att den specialpedagogiska kunskap som förs vidare ut i 
verksamheten blir verktyg för att rättfärdiga en redan befintlig praktik.             
    
I en parallell uppsats skriver jag om Alices skolgång under samma period utifrån 
observationer, informella samtal och pedagogiska anteckningar. Om den här uppsatsen har 
handlat om pedagogernas berättelser om Alice handlar den istället om den verklighet 
berättelserna beskriver i ett fenomenologiskt perspektiv.  
 
Något som senare skulle vara intressant att studera vidare är det som visar sig i beskrivningen 
av musiklektionen i årskurs två när Alice genom sina intressen inte bara tolererar en svår 
omgivning utan till och med får hjälp att sortera och delta i det som sker. Det vore intressant 
att undersöka om det här är en framkomlig pedagogisk strategi även generellt? 
   
Jag vill avsluta uppsatsen med Alices egna ord. Med det svar hon gav mig när jag under ett av 
våra sista samtal frågade henne hur hon själv såg på sin autism:  
 
- Autismen är ett spöke. Ett spöke som hindrar mig från att göra sådant jag vill och får mig att 
säga saker jag inte menar. När dom andra tittar på mig är det autismen dom ser. Ingen ser mig.  
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