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Abstrakt   
Syftet med denna studie var att undersöka uppfattningar hos lärare och pedagoger som 

arbetar i särskild undervisningsgrupp om vad som är främjande för lärandet för personer 

inom Autismspektrumtillstånd samt ta reda på hur de arbetar i praktiken för att bemöta 

dessa elevers behov. Metoden som användes för datainsamling var intervjuer av fem 

respondenter tillhörandes yrkeskategorin specialpedagoger samt lärare. Resultatet 

visade att det är flera faktorer som är betydande för vad som är främjande för lärandet 

för dessa individer. Faktorerna är inte uteslutande varandra utan hör på ett eller annat 

sätt samman och är till stor del beroende av varandra. De faktorer som framkom var 

vikten av ett gott bemötande samt att pedagogen/läraren bör besitta förmågan till att 

vara lyhörd inför eleven.  

Det krävs en tydlighet gällande sättet att kommunicera samt att vara tydlig i hur 

bekräftelse och beröm ges. Även relationers betydelse och vikten av samverkan kring 

personer inom Autismspektrumtillstånd för att främja lärandet för dessa individer 

framkom. Vidare synliggjordes vikten av anpassningar bland annat genom hjälpmedel, 

planering samt anpassning av klassrum. Avslutande faktor var den sociala träningens 

betydelse för denna kategori av individer och hur denna är bidragande för lärandet.  

 

Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, lärande, uppfattningar, praktiskt förhållningssätt, 
bemötande 
 
Keywords: Autismspectrumdisorder, learning, perceptions, practical approach, 
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Förord 
 

Vi som författare till denna studie vill tacka samtliga respondenter som gjort denna 

studie möjlig då de genom sitt deltagande bidragit med betydelsefull information 

gällande deras uppfattningar samt praktiskt förhållningssätt kring 

Autismspektrumtillstånd och lärande. Vi vill även tacka vår handledare Erika Björklund 

som funnits tillgänglig för konsultation och vägledning under denna tid. Slutligen vill vi 

rikta ett tack till våra familjer för er uppmuntran samt er förståelse då vår 

uppmärksamhet legat kring denna studie under denna tidsperiod. 

 

Annelie Stenbäck  

Åsa Jansson  
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1. Inledning 
Alldeles för ofta fördömer vi ett beteende utan att fundera kring orsaken till det 

uppvisade beteendet. För pedagoger är det av yttersta vikt att fördjupa förståelsen och 

kunskapen kring de bakomliggande orsakerna till olika beteenden (Menzinger & 

Jackson, 2009). Olika neuropsykiatriska diagnoser har sedan 90-talets slut alltmer 

tillämpats som förklaring till både svårigheter inom kognitiva området och i vissa 

sammanhang oönskade beteenden (Skolverket, 2009). Forskning visar på att knappt 

hälften av elever med funktionsnedsättning inom neuropsykiatriskt område når de mål 

inom svenska, engelska samt matematik i årskurs nio som är uppsatta för vidare 

behörighet till gymnasieskolan. Även i gymnasieskolan visar denna kategori av elever 

svårigheter i att nå målen. Denna kategori av elever utgörs bland annat av individer 

inom Autismspektrumtillstånd och Skolverket (2009) visar på behovet av en förbättring 

i bemötandet av elever inom denna kategori. Dessa faktorer tillsammans med våra 

personliga erfarenheter och intressen inom området resulterade i en vilja att undersöka 

Autismspektrumtillstånd och lärande närmare. 

1.2. Bakgrund 
Följande redovisas det material som vi tagit del av genom litteratur och vetenskapliga 

artiklar. Detta material belyser området Autismspektrumtillstånd (som fortsättningsvis 

kommer att benämnas med förkortningen AST) och lärande. 

1.2.1 Lärande 
Lärande kan inbegripas i många olika processer och skeenden och kan framstå som 

både positivt och negativt men syftar alltid till att den enskilde individen på ett eller 

annat sätt utvecklas i förmågan att hantera tillvaron och dess utmaningar (Illeris, 2007). 

Vilket även förstärks av Mylov (2000) som menar att begreppet lärande används i en 

mängd olika vardagssammanhang men till stor del i mening av utveckling. 

Ordet lärande används i omfattande utsträckning med i viss mån skiftande innebörd 

(Illeris, 2007). Fyra olika grundbetydelser av ordet lärande urskiljs av Illeris (2007) 

utifrån hur det används på ett ospecificerat sätt i vardagssammanhang. Ett av dessa är att 

lärande hänvisas till resultatet av läroprocesserna vilket innebär att lärande betyder den 

förändring som skett. 

Ordet lärande kan även peka på de psykiska processerna som leder fram till förändring, 

vilka kallas läroprocesser. En annan betydelse är de samspelsprocesser mellan individen 

och dennes materiella samt sociala omgivning som både ordet lärande och läroprocesser 
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kan hänvisas till och hur detta direkt eller indirekt ligger till grund för inre läroprocesser 

vilka kan leda till lärande i form av förändring. Avslutningsvis används betydelsen av 

lärande och lärandeprocesser, i så väl professionella så som i vardagssammanhang, på 

ett synonymt sätt med ordet undervisning vilket kan bli missvisande då det ej går att 

likställa det som undervisas med det som individen i själva verket lär sig. Med andra 

ord så kopplas lärande ofta till skola och undervisning men innebär inte att undervisning 

per automatik genererar i ett lärande hos varje enskild individ (ibid). Vi människor är 

olika inom många områden och dessa olikheter gäller även när det kommer till lärandet 

vilket Marton & Booth (2000) lyfter fram genom att beskriva fenomenet genom den 

förmåga individen påvisar till lärande i förhållande till andras lärandeförmåga. De 

menar att om ett lärande är möjligt att värdera utifrån ovanstående fenomen torde det då 

till följd av detta även finnas bättre respektive sämre lärandestrategier (ibid). Även 

Kroksmark (2006) menar att vi individer är olika gällande inlärning och att det är detta 

som är grunden till alla pedagogiska dilemman. 

 

Illeris (2007) menar att allt lärande innefattar tre dimensioner vilka måste tas i 

beaktande för att uppnå en tillfredställande insikt eller utvärdering av ett läroförlopp 

eller en lärandesituation. Dessa tre dimensioner utgörs av innehåll, drivkraft samt 

samspelsdimensionen. Innehållsdimensionen handlar om det som lärs där kunskap, 

förståelse och färdigheter är ledord men inte de enda och utgörande elementen i 

läroinnehållet. Genom denna dimension mognar förståelsen, insikten samt kapaciteten 

hos den lärande, med andra ord innebär denna dimension det som den lärande vet, 

förstår och kan. Strävan ligger här i att skapa mening för att få en kontinuerlig förståelse 

för att kunna bemästra och hantera utmaningar i det praktiska livet genom utvecklade 

färdigheter och förhållningssätt.  

Drivkraftsdimensionen handlar om motivation, känslor och vilja och resulterar i 

fördelningen av den mentala viljekraften och styrkan som krävs för lärandet. 

Drivkraftsdimensionen och innehållsdimensionen startar i samma stund genom 

sammanflätande impulser från samspelsprocessen mellan individen och dess 

omgivning. Innehållet eller resultatet av det man lärt sig influeras därför alltid till följd 

av karaktären av det psykiska engagemanget som har styrt den mentala viljekraften som 

krävs för en läroprocess, exempelvis om engagemanget varit lustfyllt eller ett 

nödvändigt ont. Denna påverkan sker även i motsatt riktning, det vill säga en ny insikt 

eller en utvecklad färdighet förändrar våra mönster kring känslor och motivation och 
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möjligtvis även vår vilja. Den tredje dimensionen är lärandets samspelsdimension 

vilken behandlar individen i samspel med social och materiell omvärld. Denna 

dimension kan ses utifrån två nivåer, dels på närliggande nivå där individen socialt 

samspelar med andra exempelvis i ett klassrum, men även på övergripande samhällelig 

nivå där villkor för samspelet dikteras. Ledorden i denna dimension är handling, 

kommunikation samt samarbete då dessa är betydande komponenter i människors 

utbyte med och förhållande till omvärlden. Här ligger strävan i att åstadkomma en social 

och samhällelig integration som upplevs som godtagbar, samtidigt som den sociala 

sidan av individen utvecklas. Dessa tre dimensioner lyfter fram vidden och 

mångsidigheten av lärandet (ibid).  

 

1.2.2 Autismspektrumtillstånd 
Autismspektrumtillstånd är ett paraplybegrepp som innefattar ett flertal diagnoser därav 

bland annat Aspergers syndrom, atypisk autism samt högfungerande autism (Fägerblad, 

2011). 

Gemensamt för dessa diagnoser tillhörande autismspektrat är nedsatt funktion inom 

samtliga eller som lägst två av områdena social interaktion, verbal samt icke verbal 

kommunikation samt begränsad föreställningsförmåga och begränsad 

beteenderepertoar. Autismspektrumtillstånd innebär främst svårigheter gällande 

följande funktioner: 

 

Theory of Mind 

Innebär förmåga att ha förståelse för att andra individer har känslor, tankar, intentioner 

samt önskningar och att ha förmåga till att kunna sätta sig in i vad dessa känslor, tankar 

etcetera kan handla om, hur de kan läsas av samt förutsägas i andras handlande 

(Nylander & Thernlund, 2013). Theory of Mind handlar således om 

föreställningsförmåga och att kunna sätta sig in i andras tankar samt förstå hur andra 

känner i olika situationer. Då det inom detta område ofta föreligger en begränsning för 

individer inom AST kan detta medföra svårigheter i sociala sammanhang såsom att 

uppfatta och följa sociala koder samt att läsa av och förstå avsikten bakom andra 

människors handlande (Fägerblad, 2011). 
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Central koherens 

Handlar om kognitiv strategi i sökandet samt tolkandet av information från omvärlden 

genom ett helhetsorienterat tillvägagångssätt i bearbetandet av denna information 

(Nylander & Thernlund, 2013; Fägerblad, 2011). En stark central koherens medför att 

individen ser till helheten och dess sammanhang istället för att se till och fastna i 

detaljer (Nylander & Thernlund, 2013). Då individer inom AST ofta innehar en svag 

central koherens medför detta att fokus istället hamnar på detaljer medan det är 

svårigheter kring att uppfatta och se kontexten i sin helhet (Fägerblad, 2011). Detta har 

även inverkan på den kommunikativa förmågan då den interaktion som äger rum vid 

kommunikation är avhängig förståelsen för både det sociala sammanhanget samt de 

medverkandes avsikter (ibid). 

 

Exekutiva funktioner 

Inbegriper de funktioner som behövs för att kunna manövrera och anpassa beteendet på 

ett funktionellt, anpassningsbart och energisnålt vis (Nylander & Thernlund, 2013). Det 

vill säga att vid en situation kunna välja en strategi och använda sig av denna så att den 

leder till det mål som satts upp och att vid förändringar vara flexibel nog att ändra 

strategi. Till dessa funktioner hör även impulskontroll och kontroll av uppmärksamhet 

bland annat genom att kunna bortse från oväsentlig stimuli. Generalisering hör även det 

till dessa funktioner och innebär att erfarenheter och kunskaper gjorda i ett visst 

sammanhang kan tas fram och nyttjas i en annan situation och ett annat sammanhang. 

Även funktioner som arbetsminne samt förmåga att planera framåt ligger under denna 

paraplyterm (ibid). En annan funktion som ingår är tidsuppfattning (Fägerblad, 2011). 

 

Perception 

Handlar om de processer som är verksam vid tolkandet av sinnesintyck såsom ljud, ljus, 

dofter och beröring. Perceptionen handlar även om att ha förmåga till att sortera och 

skönja vilka sinnesintryck som för tillfället ska registreras. Många individer inom AST 

har en perceptionskänslighet. 

 

Motorik 

Svårigheter inom detta område hör inte till diagnoskriterierna för AST men är ändock 

relativt vanliga och vad gäller de automatiserade motoriska färdigheterna, det vill säga 

färdigheter som ”sitter i ryggraden” och som utförs utan större eftertanke och 
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ansträngning, så är det vanligt att individer inom AST innehar en nedsatt 

automatiseringsförmåga. Detta resulterar i att det kan krävas och gå åt mycket energi till 

att utföra även enkla motoriska sysslor (Fägerblad, 2011). 

 

Vanligt för individer inom AST är att de har specialintressen inom ett eller flera 

områden som de är riktigt bra på och kunniga inom (Skolverket, 2009). Viktigt är att 

vara införstådd med att individer inom AST är olika med varierande personligheter då 

vissa kan vara utåtriktade samt kreativa samtidigt som andra kan vara förbehållssamma 

med ett sinne för logiskt tänkande (Fägerblad, 2011). Att individer inom AST alla är 

introverta och helst avstår från socialt utbyte med andra personer är en felaktigt 

förekommande föreställning. Intresset för socialt umgänge är hos vissa väldigt starkt 

men däremot finns svårigheter med det finstilta i samspelet med andra (ibid). Vilket 

tidigare förklarats genom begreppet Theory of Mind.   

 

1.2. 3 Autismspektrumtillstånd och Lärande 
Skolverket (2009) belyser i sin rapport om skolan och Asperger Syndrom (som numer 

är en del av begreppet Autimspektrumtillstånd) balansen mellan utmaning och trygghet 

som signifikativt för den dynamik som utgör nästan all form av utveckling. Av 

rapporten framgår hur balansen i detta sammanhang ställer särskilda krav på planering, 

framförhållning, kontinuitet samt ledning och relationer för att elever inom denna 

kategori ska tillhandahålla en så bra utbildning som möjligt. Fägerblad (2011) påpekar 

hur samarbete mellan hem och skola är väsentligt för att elever inom AST ska 

tillhandahålla en god skolgång. Hon för även fram vikten av att läraren innehar 

kunskaper gällande funktionsnedsättningens innebörd och att det är i bemötandet av den 

enskilde eleven som denna kompetens skall överföras.                 

 

McCrimmon, Altomare, Matchullis & Jitlina (2012) lyfter i sin studie fram att stora 

krav ställs på pedagogen att ta fram den bästa metoden för varje elev för optimal 

individuell utveckling, genom att se till varje elevs styrka samt behov.  

Rubin & Laurent (2004) påpekar vikten av social kommunikativ kompetens och med 

detta menas att det är viktigt att tänka på hur pedagogen samverkar med eleven samt hur 

miljön är anpassad med inlärningsstöd vilket har visat sig ge betydande och långsiktig 

påverkan för barnet i sin utveckling. Detta synliggörs i och med utvecklandet av ett 
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omfattande utbildningsprogram för barn och ungdomar inom AST. Artikeln beskriver 

en pedagogisk strategi (SCERTS Model) vilken inkluderar läroplansbaserad bedömning 

som inriktar sig på prioritering för både eleven och samverkande pedagog. Genom att 

arbeta utifrån denna pedagogiska strategi är pedagogens roll att utveckla ett mer 

avancerat språkbruk, sociala koder för passande beteende i olika sociala sammanhang, 

utvecklad förståelse för andras perspektiv och emotionellt tillstånd samt ge verktyg för 

att utveckla förmågan till förberedelse och planering. Lärande kan ses genom olika 

perspektiv, beroende på vilken teori man väljer att utgå ifrån. Lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv bygger enligt Säljö (2010) på människors handlingar 

inbyggda i sociala situationer. Erfarenhet och kunskap ligger till grund för hur individen 

tro sig behöva anpassa sig i olika sociala sammanhang. Tankeverksamhet, 

kommunikation samt kroppslig handling är även de etablerade sociala situationer. 

Människors agerande påverkas med andra ord genom socialt samspel. Lärande handlar 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv således om att förse sig med verktyg och metoder 

för att förstå omvärlden (ibid).   

 

Gobbo & Shmulsky (2012) påvisar att det inte bara är de sociala aspekterna som är av 

vikt, även de rumsliga miljöerna har stor inverkan för elever inom AST. Exempelvis 

genom att betänka elevens placering i klassrummet utifrån att minimera yttre stimuli 

samt att möjlighet ges till att kunna välja att sitta i avskildhet om så önskas. Vidare 

lyfter de fram vikten av att göra klassrumssituationerna så förutsägbara som möjligt för 

att eleven skall känna sig trygg i vad som komma skall. Även bekräftelse och beröm 

nämns som viktiga ingredienser för framgångsrik inlärning (ibid). Skolverket (2009) 

lyfter även de fram vikten av hjälpmedel och anpassningar då de menar att hjälpmedels 

begreppet måste expanderas till att inbegripa stöd vad gäller kognitiva 

funktionsnedsättningar. Detta för att underlätta i att förutspå händelser, planera 

handlingar samt material, se samband och förbindelser samt social samverkan och 

dialog, då det är viktiga aspekter i mötet med elever inom AST. Angående bemötandet 

av elever inom AST lyfter Skolverket (2009) fram hur skolpersonalens tillvägagångssätt 

i sitt bemötande av eleven har en inverkan på det sociala klimatet och hur detta påverkar 

övriga klasskamraters acceptans inför eleven med AST. Denna acceptans är beroende av 

läraren som förebild i hur den bemöter eleven inom AST genom att ha en positiv 

relation till denne.  Även betydelsen av hur bemötandet samt flexibilitet är av vikt för 

att nå framgång gällande social och rumslig inkludering poängteras (ibid). 
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I en studie av Menzinger och Jackson (2009) vars syfte var att undersöka barn inom 

kategorin AST och deras reaktion och känslighet för sensoriskt stimuli såsom ljud och 

ljus med avseende att upptäcka behjälpliga strategier för att hantera dessa stimuli 

påvisades ett flertal viktiga aspekter att förhålla sig till. Strategier som framkom var 

vikten av att inrätta en trygg och säker plats för varje elev där behovet fanns, även 

behovet av tydlighet kring elevens individuellt utformade program synliggjordes. 

Utvärdering och reflektion av den gångna dagen framkom vara av central betydelse för 

pedagogerna för att på så vis kunna förbereda för morgondagen på effektivt sätt. Även 

betydelsen av att använda visuella hjälpmedel i kommunikation med eleverna för att 

förstärka det talade ordet samt vikten av att förhålla sig konsekvent och förutsägbar 

gentemot eleven synliggjordes som viktiga strategier (ibid). Att användning av visuella 

hjälpmedel i kommunikationen för att komplettera det talade ordet är betydande för 

individer inom AST kan förstås genom Säljö (2010) då han beskriver mediering, språk 

och kommunikation. Han menar att språkliga uttryck ofta upplevs som abstrakta och 

ogripbara till skillnad från materiella objekt och handlingar som är av mer konkret 

karaktär. Säljö (2010) beskriver hur språket är unikt som komponent i det mänskliga 

lärandet, mer allmänt, i människors färdigheter kring att lagra och kommunicera 

lärdomar med varandra.  

Ord och språkliga yttranden medierar följaktligen yttervärlden för individer på så sätt att 

den framträder som meningsfull. Kommunikation med andra individer medför en 

delaktighet i hur vi uppfattar och skildrar vår omvärld, och är användbar i vårt samspel 

med andra i olika verksamheter (ibid). Även Bjar och Liberg (2003) lyfter fram vikten 

av att pedagogen är tydlig samt hur de kan vara behjälpliga av användandet av artefakter 

såsom bild och tecken vid kommunikationen med barn med funktionsnedsättning.  

Att kommunikationen fungerar på ett annat sätt vid funktionsnedsättningar rörande 

kognition eller begåvning är något som Holm Ivarsson (2010) lyfter fram i samband 

med användandet av MI metoden i undervisning och skolmiljö. Även hon påvisar 

behovet av att använda sig av visuellt stöd men synliggör även behovet av struktur, 

ordval samt anpassning till individens kommunikativa förmågor i samtalet.  

Att ha i åtanke vid undervisning av elever inom AST är den kraft och energi som eleven 

lägger ner på att sortera och begränsa stimuli utifrån, vilket leder till att orken inte är 

konstant under dagen (Skolverket, 2009). Även tidsaspekten är en faktor att ta hänsyn 

till i sammanhanget då arbetstempot kan vara långsamt på grund av bristande ork vilket 
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kan leda till att elever inom AST inte ges samma möjlighet att hinna med utbildningen 

på utsatt tid (ibid).  

När Skolverket (2009) eftersökte varför skolor valde att organisera undervisningen på 

det sätt som gjordes för elever inom AST kunde detta till viss del härledas till elevens 

motivation, specialintresse, tidigare skolerfarenhet samt möjlig tilläggsproblematik. Då 

många elever med AST har specialintressen kan detta tas med i olika 

undervisningssituationer då det kan höja elevernas sociala status genom att lyfta fram 

och påvisa det som dessa elever är riktigt bra på (ibid). Att motivation är fundamental 

gällande all inlärning och att detta är väsentligt i fråga om att bibehålla 

uppmärksamheten är något som Fägerblad (2011) belyser då hon menar att känslan av 

lust inför något styr inlärningen samt minnesfunktionen. Detta styrks av Gärdenfors 

(2010) som menar att motivationen är en viktig del gällande lärande och att detta leder 

till ökad förståelse. Personer med brister gällande exekutiva funktioner har ofta 

svårigheter inom området arbetsminne, som handlar om att kvarhålla information för att 

fullgöra uppgifter, fortsätta med och hålla fast vid aktiviteter (Fleischer & Merland, 

2008).  Detta kan leda till att man inte minns vad man håller på med och varför man gör 

det man gör. Sämre arbetsminne innebär därmed att mer kraft går åt till att komma ihåg 

uppgiften och fullfölja det arbete som påbörjats (ibid). Fägerblad (2011) lyfter i 

samband med arbetsminne fram vikten av upprepning, meningsskapande och 

sammanhang som verktyg för elever inom AST gällande förankring av kunskap. 

Användandet av dessa verktyg leder till att eleven minns informationen bättre vilket 

möjliggör effektivare inlärning (ibid).  

Även den pedagogiska teoretikern Bruner, tillhörande kognitivistiskt perspektiv, menar 

att kunskap måste vara meningsfull och motiverande för att uppfattas som relevant för 

den enskilda eleven (Egidius, 2009). 

 

Stöd, kunskap kring funktionshindret, anpassning av skolmiljö samt kontinuitet är 

viktiga aspekter att förhålla sig till och påvisas genom en landsomfattande undersökning 

som Autism-och Aspergerförbundet (2013) gjorde om skolan. Denna undersökning 

fokuserade bland annat på att se över hur skolsituationen var organiserad samt om 

barnen fick tillräckligt med stöd, hur skolfrånvaron ser ut samt anledningar till frånvaro. 

I resultatet framkom att 53 procent av föräldrarna ansåg att deras barn fick det stöd som 

barnen behövde i skolan medan 27 procent inte ansåg att barnet fick tillräckligt med 

stöd. Samtidigt signalerar antalet elever med icke godkända betyg i ämnen som svenska, 
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engelska och matematik om bristfälligt stöd och förmåga att lära ut och nå eleverna då 

hela 50 procent av respondenterna uppger att de ej blivit godkända i dessa ämnen. 

Resultaten kring skolfrånvaro visar på att 16 procent av föräldrarna uppger att barnen 

har varit frånvarande från skolan mer än fyra veckor i sträck till följd av skolsituationen. 

De största anledningar som framkommer till frånvaron är bristande kompetens inom 

autism hos personalen, brister gällande anpassning av skolmiljö samt frånvaro av 

adekvat stöd i skolan. Andra orsaker som nämns är frånvaro av nyckelperson eller att 

denne har slutat samt mobbning (ibid). Stöd i skolan är betydelsefullt för alla elever, för 

vissa mer än andra (Holmsten, 2002). Svårigheter som framträder i en viss miljö 

behöver inte per automatik förväntas framträda i annan miljö. Pedagogens förmåga att 

anpassa miljön är därför utslagsgivande för hur stort hinder dessa svårigheter innebär 

för elevens lärande (ibid). 

 

1.3  Problemformulering 
Lärande kopplas ofta till skola och undervisning, dock innebär inte undervisning per 

automatik att det pågår ett lärande hos varje enskild individ (Illeris, 2007). Forskning 

visar att personer inom AST innehar svårigheter inom områden såsom social 

interaktion, kommunikation samt intresse och beteende (Gerland, 2010). Då skola och 

undervisning till stor del förknippas med att pedagog och elev interagerar samt 

kommunicerar fram ett lärande ställer det ökade krav på den undervisande pedagogen i 

mötet med en elev inom AST (Skolverket, 2009). Detta leder till tankar kring hur 

undervisning anpassas för att tillgodose lärandet för personer inom kategorin AST. 

 
1.4 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka uppfattningar hos lärare och pedagoger som arbetar i särskild 

undervisningsgrupp om vad som är främjande för lärandet för personer inom 

Autismspektrumtillstånd samt ta reda på hur de arbetar i praktiken för att bemöta dessa 

elevers behov. 

 

1.5  Frågeställningar 
Hur ser uppfattningarna hos pedagogerna som undervisar i särskild undervisningsgrupp 

ut kring vad som är främjande för lärandet för personer inom AST? 

 
Hur struktureras lärandesituationen av pedagogen för elever inom AST för att tillgodose 

deras individuella behov? 
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2. Metod 
Följande presenteras tillämpad undersökningsmetod, urval och undersökningsgrupp 

samt tillvägagångssätt för undersökningen. Likaledes klargörs reliabilitet samt validitets 

aspekter följt av innebörd av och förhållningssätt till etiska principer.   

 

2.1 Undersökningsmetod 
Empirin har i denna studie huvudsakligen samlats in genom intervjuer. Denna 

undersökningsmetod valdes till följd av vår efterfrågan gällande respondenternas 

subjektiva uppfattningar av vad som är främjande för lärandet för personer inom AST. 

Detta val av metod stöds genom Trost (2010) som menar att kvalitativ metod förefaller 

sig lämplig då intresse föreligger i ett försök till förståelse för individers tankar, känslor 

samt erfarenheter. I efterhand tillkom data via e-mail från en av respondenterna med 

ytterligare tillägg som komplement till dennes intervju.   

 
2.2 Urval och undersökningsgrupp 
Den yrkeskategori som genom sin professionalitet besitter kunskap inom vårt 

forskningsområde och därigenom lämpar sig för att besvara vårt syfte var 

specialpedagoger samt lärare som undervisade elever inom AST i särskild 

undervisningsgrupp. Med hänseende till den förhandsinformation vi hade om 

respondenterna gjordes ett subjektivt urval, vilket innebär att forskaren innehar kunskap 

om de urvalsunderlag som urvalet görs ifrån och således kan införskaffa adekvat 

tolkning av situationen (Holme & Solvang, 1997). Undersökningsgruppen utgjordes 

därigenom av två specialpedagoger samt tre lärare arbetandes i särskild 

undervisningsgrupp. Undersökningsgruppens storlek beslutades till följd av Trost 

(2010) som lyfter fram hur urvalet vid intervjuer bör begränsas till ett antal om fyra till 

fem intervjuer. 

  

2.3 Tillvägagångssätt 
För att hitta våra respondenter använde vi oss av internet och sökte oss fram till olika 

skolor som genom sin respektive hemsida visade på att de hade någon form av 

undervisning för elever inom vårt forskningsområde. Fyra skolor kontaktades per 

telefon där en kort presentation av oss samt syftet med studien gavs följt av en förfrågan 

om de ville delta i en intervju som skulle generera material till vår studie. Valet att 

kontakta fyra skolor gjordes då vår ambition låg i att få tillgång till respondenter ej 

tillhörande samma arbetslag då vi såg detta som en möjlighet att få vidare uppfattningar. 
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Anledningen till detta var att människors uppfattningar formas även kollektivt 

vilket styrks genom Svedberg (2007) som för fram tankar kring kollektivt medvetande 

där det menas att grupper innehar gemensamma värderingar samt moral, vilket kan leda 

till att respondenter i samma arbetslag har liknande uppfattningar och sätt att se på 

saker. I den första kontakten med skolorna gjordes en överenskommelse om att 

återkomma för besked om ett intresse till deltagande förelåg. I vår andra telefonkontakt 

delgav två skolor intresse för att delta och därigenom avtalades tid och plats för 

intervjutillfället. Till de respondenter som tackade ja till vår förfrågan sändes enligt 

överenskommelse ett missiv (bilaga 1) via e-mail. I missivet klargjordes syftet med 

studien samt respondenternas rättigheter vid deltagande. Intervjuerna ägde rum på 

respondenternas respektive skolor vilket är i enlighet med Trost (2010) som menar att 

det är av vikt att respondenten känner trygghet i miljön. Vi som forskare valde att 

genomföra intervjuerna tillsammans vilket innebar en situation med två intervjuare och 

en respondent. Detta val gjordes till följd av att vi genom att vara två intervjuare skulle 

kompensera för vår ovana att intervjua genom att en tilldelades uppgiften att intervjua 

medan den andra hanterade tekniken genom ljudupptagning via diktafon samt gjorde 

anteckningar. Samma uppdelning gällandes ansvarsfördelning gjordes vid samtliga 

intervjutillfällen för att öka reliabiliteten. Detta val i att vara två intervjuare gjordes även 

utifrån Trost (2010) som menar att det lämpar sig att vara två vid intervjuer av 

positionsinnehavare, det vill säga individer som intervjuas i egenskap av representant 

för en verksamhet, då detta kan förefalla sig artigt. Vi valde att genomföra en pilotstudie 

för att på så vis öka validiteten genom att försäkra oss om att de frågor vi valt att ställa 

verkligen besvarade det vi efterfrågade, det vill säga att vår mätning verkligen mätte det 

vi hade för avsikt att mäta. Intervjuerna genomfördes i avskilda samtalsrum belägna på 

skolorna där miljön var relativt lugn och ostörd samt i frånvaro av andra åhörare vilket 

även det är i enlighet med Trost (2010) angående förhållningssätt vid 

intervjuförfaranden. I inledningsskedet för intervjuerna åter uppgavs studiens syfte samt 

att respondenterna delgavs information gällande sina rättigheter att när som helst 

avbryta deltagandet samt att välja att ej besvara frågan om så önskas. I detta skede 

efterfrågades återigen respondentens samtycke till användning av ljudupptagning via 

diktafon. Intervjuerna genomfördes med stöd av en strukturerad intervjuguide (bilaga 2) 

vilket Kvale (2009) förespråkar i fråga om att underlätta intervjuförfaranden. Denna 

intervjuguide inövades flitigt i syfte att ha möjlighet att lägga all fokus och 

uppmärksamhet på respondenten då Trost (2010) menar att detta förenklar 
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intervjuförfarandet samt avlägsnar risken för att som forskare mista fokus från 

respondenten.   

 
2.4 Databehandling 
Empirin bearbetades i ett flertal steg för att förenkla analys, reliabilitet och 

framställning av resultatet (Cohen, Manion & Morrison, 2011). Detta gjordes dels 

genom att de inspelade intervjusamtalen lyssnades igenom ett flertal gånger och dels 

genom att intervjuerna transkriberades exakt efter ordalydelsen för att slutligen avläsa 

det transkriberade materialet ett flertal gånger. Den tillkomna empirin via e-mail 

granskades och sammanställdes med det transkriberade materialet. Analysen av empirin 

gjordes genom att meningskoncentrering tillämpades på så vis att respondenternas långa 

och omfattande utsagor verbaliserades mer koncist i form av komprimerat material av 

central betydelse, vilket innebar att delar av materialet som ej ansågs relevant utifrån 

syftet uteslöts. Utifrån resultatet av meningskoncentreringen genomfördes 

meningskodning som innebär att ett eller ett flertal nyckelord kopplas till ett textstycke 

(Kvale, 2009). Många av dessa nyckelord gick in i varandra eller rent av bestod av 

samma innebörd som exempelvis orden flexibel och anpassningsbar. De ord som var av 

samma innebörd fördes samman för att sedan adderas och på så vis synliggjordes de 

flest förekommande nyckelorden som bland annat bestod av bemötande, lyhördhet, 

tydlighet och anpassning. Efter det utfördes meningskategorisering vilket innebär att 

empirin delas in i olika kategorier utifrån de nyckelord som framtagits (ibid), vilket 

sedan kom att utgöra rubriker i resultatdelen. Denna databehandlingsmetod gjordes med 

syfte att på ett mer överskådligt och begripligt sätt synliggöra respondenternas 

uppfattningar och praktiska förhållningssätt genom att lyfta fram de centrala begrepp 

som kommer till uttryck genom nyckelorden, det vill säga det som symboliserar den 

underliggande tonen av vad som återkommande framförs som viktiga aspekter genom 

hela materialet. Det resultat som presenterades kategorivis utifrån de centrala begrepp 

som framkom var inte uteslutande varandra utan hörde på ett eller annat sätt samman 

och var till stor del beroende av varandra. 

Presentationen av resultatet skedde sedan i löpande text med inslag av citat med syfte att 

skapa en mer läsvänlig text i enlighet med Trost (2010) men även för att levandegöra 

innehållet. 
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2.5 Reliabilitet och Validitet  
Reliabilitet rör sig om att en mätning är tillförlitlig på så sätt att samma resultat vid 

annan tidpunkt skall kunna uppnås (Trost, 2010). Detta har tagits i beaktande på så vis 

att de intervjuer som genomförts har haft samma intervjuguide som utgångspunkt samt 

att samtliga intervjuer har samma förfarande rörande transkribering och analys av datan. 

Validitet rör sig om att det som avses mätas i själva verket är det som mäts (Trost, 

2010).  Hänsyn har tagits till detta genom att vi vid utformandet av intervjufrågorna 

regelbundet återkopplat dessa frågor gentemot syftet för att på så vis försäkra oss om att 

de är av relevant karaktär i förhållande till syftet. Även valet att genomföra pilotstudie 

kommer till följd av validitetsaspekten.  

 

2.6 Etiska överväganden 
Vi har i denna studie verkat i överensstämmelse med Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer 

genom God forskningssed. Vi som forskare har enligt dem ett åliggande ansvar i att 

informera respondenterna om deras rättigheter samt våra skyldigheter vid deltagandet av 

en studie. Dessa etiska aspekter, betydelsen av dem samt hur vi förhållit oss till dem 

delges nedan. 

2.6.1 Informationskravet 
Respondenterna ska delges syftet med studien samt ges annan information som kan 

vara väsentlig gällande beslutet att medverka i studien eller ej. Att medverkan när som 

helst kan avbrytas och är av frivillig karaktär är något som respondenterna ska göras väl 

medvetna om. 

Detta gjordes genom missivet (bilaga 1) som skickades ut samt vid intervjutillfället.  

2.6.2 Samtyckeskravet 
Ansvaret att inhämta respondentens samtycke till att medverka i undersökningen åligger 

forskarna. Detta samtycke inhämtades vid första kontakten via telefonsamtal med 

respondenterna samt genom missiv och vid inledande av intervjuerna. 

 

2.6.3 Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om deltagare i intervjustudier skall hanteras med största konfidentialitet och 

ej vara disponibla för utomstående och respondenternas identitet skall ej kunna 

urskiljas. Vi har i denna studie förhållit oss till detta genom att delge respondenterna 

denna information i missivet (bilaga 1) samt säkerställt anonymitet vid både 
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urvalsbeskrivning och resultatdel. Vi har även handlat i enlighet med detta krav genom 

att vi förvarat datan på så sätt att inga obehöriga har givits den tillträde. 

2.6.4 Nyttjandekravet 
Respondenterna ska delges om att intervjumaterialet endast skall nyttjas i 

forskningsändamål specifikt för denna studie, vilket upplystes om i missivet (bilaga 1). 

Intervjumaterialet har av oss endast tillämpats i avseende att besvara studiens syfte.  

 

3. Resultat 
Följande redovisas det resultat som framkommit gällande pedagogers uppfattning om 

vad som är främjande för lärandet för personer inom Autismspektrumtillstånd samt 

deras praktiska förhållningssätt. Resultatet presenteras utifrån intervjuanalys med fokus 

på meningen genom kategorier framtagna med hjälp av meningskodning samt 

meningskoncentrering. 

 
3.1 Bemötande 
Dessa pedagogers och lärares uppfattning kring vad som är ett gott bemötande av elever 

inom AST för att samverkan ska bli så god som möjligt lyfts fram bland annat genom 

ärlighet gentemot syftet i arbetet. Vikten av tydlighet är en gemensam uppfattning för 

samtliga respondenter och hur man bör ha detta i åtanke i sitt bemötande för att ej ge 

tvetydiga signaler utan försöka hålla kommunikationen så klar och tydlig som möjligt. 

Gällande kommunikationen är ett bra bemötande att använda så få ord som möjligt, vara 

visuell och ej för verbal samt undvika ironi eller skämt som personen inte förstår. Att 

vara tydlig ger möjlighet till förutsägbarhet, trygghet samt minskar på intryck för eleven 

och tydlighet kring vilka regler som gäller är även det något som lyfts fram som viktigt 

att ha i åtanke. En annan gemensam uppfattning gällande vad som är ett gott 

bemötande för respondenterna är vikten av att vara lugn och lyhörd. 

Att vara lyhörd genom att möta eleven där den befinner sig, vara lite av en detektiv och 

försöka hitta de intressen personen har för att försöka få en bra kontakt som gör att 

eleven känner sig lyssnad på. Bemötandet bör utmärkas av att vara lugn genom att inte 

vara påflugen utan istället vara avvaktande och vänta in eleven. Att i stressade 

situationer där eleven tappar sina förmågor vara den som behåller lugnet och känslor i 

schack och visar på trygghet och agerar förebild. En annan uppfattning som synliggörs 

gällande ett gott bemötande är vikten av att vara införstådd med den bakomliggande 
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orsaken till ett uppvisat beteende samt att visa på medmänsklighet och att vara någon de 

kan vända sig till.   

Respondenterna uppger hur de går tillväga i praktiken i sitt bemötande genom att vara 

lyhörd och uppmärksamma reaktioner och signaler från eleven. Lyhördheten kommer 

även till uttryck genom att vara avvaktande i början för att försöka stämma av och se 

hur barnet är. En respondent uppger hur hon brukar bekräfta högt de reaktioner och 

agerande hon ser hos eleven för att på så vis påvisa att hon är medveten om hur denne 

verkar uppleva situationen.  Anpassningsförmåga är något som en annan respondent 

lyfter fram som ett verktyg hon använder sig av i praktiken genom att hon försöker att 

tänka sig in i hur personen inom AST kan tänkas uppfatta olika situationer för att sedan 

anpassa sig efter det. Att finna en väg fram till personen genom dennes intressen är 

något som delges vara av vikt i bemötandet av personer inom AST. Att se till den 

bakomliggande orsaken till exempelvis ett utåtagerande beteende och försöka utröna 

vad som utlöste beteendet innan de fördömer det som ett felaktigt beteende är ett 

förhållningssätt som nyttjas i praktiken. Även hur de bemöter ett sådant beteende genom 

att vänta tills eleven har lugnat ned sig för att försöka lösa och reda ut situationen är 

något som delges som praktiskt förfarande. 

 

3.2 Lyhördhet 
Samtliga respondenter anser att personer inom AST är motivationsstyrda. För att kunna 

vara öppen inför vad som ligger i motivationen och anpassa det pedagogiska arbetet 

utefter detta krävs lyhördhet. I denna lyhördhet ligger mycket detektivarbete för att 

uppmärksamma vad som ligger i elevernas intresse för tillfället, då det inte är säkert att 

eleverna delger detta då många håller mycket inom sig. 

Det som är signifikativt för respondenternas utsagor kring innebörden av att vara 

motivationsstyrd är att det behövs en vilja inför något, ett intresse i, samt att det ska 

resultera i en vinst för eleven för att denne skall känna sig motiverad. 

 

“Det innebär att jag gör saker om jag känner mig motiverad, om jag vet att jag ska få göra 

något som jag tycker är väldigt roligt då gör jag det.”  

 

Vissa är väldigt motivationsstyrda och ett klart syfte med uppgiften som gör eleven 

motiverad måste finnas. Med rätt motivation kan man komma långt med dessa elever 

men det gäller att hitta den. Om man hittar ett intresse för något specifikt hos någon elev 
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kan man föra in det i undervisningen för att eleven på så vis ska bli mer motiverad inför 

uppgiften. Denna motivationsstyrning påverkar undervisningen mycket i och med att 

respondenterna måste hitta rätt motivator för sina elever så att de blir motiverade. En 

respondent berättar hur de på skolan där hon arbetar använt sig av att lägga in uppgifter 

som inkluderar elevers specialintresse i ämnen så som bild och matematik för att 

använda sig av motivationen. 

 

“Man får hitta de intressen som motiverar dem för de är ju oftast väldigt, väldigt 

intelligenta på just det området som de kan så mycket om”.  

 

Att försöka anpassa sig och försöka hitta en motivation hos eleven genom att påminna 

eleven om dennes tidigare lyckanden är något som delges. Vid låsningar inför uppgifter 

anges flexibilitet och påhittighet för att kunna få eleven att inta ett perspektivbyte och på 

så sätt hitta en motivation. För att undvika låsning uppges vikten av att vara lyhörd 

genom att lyssna till eleven och eventuellt ta bort någonting för att ge mer tid åt något 

annat. Exempelvis genom att om pedagogen känner till att något som känns tungt för 

eleven skall göras kan denne försöka föra in ett samtalsämne som motiverar eleven så 

att eleven fyller på energi för att bättre ta sig an den betungande uppgiften. I 

undervisning krävs att pedagogen är lyhörd genom att lära sig läsa av eleven och vara 

flexibel och möta eleven där den befinner sig och jobba därifrån. 

 

3.3 Tydlighet 

3.3.1 Kommunikation 
Samtliga respondenter uppfattar att personer inom AST har svårigheter med 

kommunikationen och beskriver hur detta kan arta sig exempelvis genom missförstånd, 

då de har svårigheter med att läsa av ansiktsuttryck, svårt att förstå ord och uttryck samt 

oftast tolkar ord och meningar bokstavligt. Detta kan exemplifieras genom hur vi 

människor ger uppmaningar så som “Slå in talet på miniräknaren”, vilket kan uppfattas 

som att man vill att personen bokstavligen ska slå in siffrorna på miniräknaren vilket 

inte är det som avses, detta kan leda till missuppfattningar. Svårigheter uppkommer 

även för dessa individer när omgivningen pratar för mycket och med alldeles för många 

ord. Individer inom AST är oftast väldigt ärliga och raka i sin kommunikation och säger 

vad de tycker och tänker men har samtidigt svårigheter i att förstå hur det tas emot 
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vilket kan leda till att många av dessa individer har svårigheter med att få vänner men 

även att behålla dessa. 

Svårigheter med kommunikationen kan även komma till uttryck genom att eleven ej ber 

om hjälp då den behöver det utan blir sittande. Gällandes uppfattningen om hur 

kommunikationen bör anpassas i samspelet mellan pedagog/lärare och individer inom 

AST framkommer vikten av tydlighet. 

Vi människor har en tendens att vara ironiska och använda uttryck som är jättekonstiga 

om man skulle bena ut dem. Vi människor säger inte alltid vad vi menar, det skulle bli 

mycket lättare i kommunikationen med individer inom AST om alla var tydligare. 

Dessa pedagoger och lärare anpassar sin kommunikation genom att använda sig av 

andra sätt än enbart verbal kommunikation exempelvis visuella strategier. Det talade 

ordet förstärks visuellt genom exempelvis kom ihåg lappar samt bildstöd, både i 

undervisning och vid genomgångar. Respondenterna uppger att de arbetar mycket med 

sociala berättelser och ”ritprat” som förstärkning vid situationer och händelser barnet 

inte förstår. 

Anpassning sker även genom att pedagogerna/lärarna tänker på att prata tydligt och att 

inte för många instruktioner ges på samma gång. En respondent delger hur denne som 

pedagog/lärare anpassar kommunikationen genom att tänka på vilka frågor denne 

ställer. 

 

“Jag ber inte eleverna skriva en sammanfattning utan jag ställer vissa frågor som ger 

samma resultat. Jag utformar det på ett annat sätt.” 

 

Respondenterna uppger att individer inom AST ofta har svårigheter med turtagning i 

samtalet, det vill säga att samtalet har en tydlig gång genom att när en pratar så lyssnar 

den andre, och att detta är något som övas kontinuerligt i undervisningen.  

En respondent uppger hur denne praktiskt förhåller sig genom att vänta in svaret från 

eleven något längre än vad som är vanligt då många av deras elever har något som de 

kallar för långsam framplockning. Denna långsamma framplockning kan förklaras som 

att vi människor har en byrå i vår hjärna som innehåller många små lådor innehållandes 

olika information beroende på vilken låda de ligger i. För neurotypiska individer sker 

denna framplockning, det vill säga val av rätt låda innehållandes rätt information vid rätt 

tillfälle, automatiskt och utan större energiåtgång men för individer inom AST sker 

denna framplockning långsammare och med betydligt större energiåtgång. 
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Respondenten berättar hur många av dennes elever funderar länge på vilken låda de ska 

dra ut och hur svaret kan dröja upp mot 10-15 sekunder och menar att det i detta 

sammanhang gäller att inte vara för ivrig då det kan störa eleven i dess tankegångar.  

 

Respondenten berättar även hur de använder sig av ett kommunikationsverktyg som 

heter KAT- kittet (Kognitiv Affektiv Träning) vilket är ett visuellt verktyg som bidrar 

med struktur till samtalet. En del i detta material är ”Mina cirklar” i detta finns fem 

cirklar i olika storlekar ritade utanför varandra. För att exemplifiera funktionen av detta 

verktyg berättar respondenten att om de har ett barn som har svårt att gå till idrotten, 

vilket inte är ovanligt, så klipper de ut små lappar som rör idrottssituationen 

exempelvis: omklädningsrummet, dusch, redskapsgymnastik, bollsport etcetera. Dessa 

lappar klipps sedan ut så eleven kan lägga dessa beroende på hur denne känner för de 

olika orden, så att exempelvis ordet duscha, om eleven tycker duscha är fruktansvärt 

hemskt läggs det ordet i den yttersta cirkeln. Om eleven tycker att bollsporter är roligt 

då läggs det ordet på den innersta cirkeln och detta hjälper dem så de kan analysera hur 

eleven upplever situationen kring idrotten och genom detta få fram vad det är i denna 

situation som är det som upplevs som ett motstånd. Märker pedagogen/läraren att det 

exempelvis är duschningen som är det som ligger bakom detta motstånd så görs nya 

cirklar och nya lappar med ord angående duschning exempelvis: duschning, schampo, 

balsam, handduk, att inte ha kläder på sig, andra inne i omklädningsrummet etcetera, för 

att hitta motståndet i själva duchsituationen. Om denna analys påvisar motstånd 

gällande att vistas med andra i omklädningsrummet så erbjuds denna elev möjlighet till 

att duscha och byta om enskilt och inte alltid men oftast är problemet löst genom detta 

kommunikationsverktyg.  

 

3.3.2 Bekräftelse och beröm 
Gällandes respondenternas uppfattningar kring området bekräftelse och beröm 

framkommer tydlighet även här som en viktig aspekt.  

En respondent lyfter fram vikten av att ge rätt sorts bekräftelse och beröm samt att vara 

tydlig i varför berömmet gavs. Denne menar att när beröm ges ska det vara tydligt i och 

med att eleven har gjort någonting som eleven kan se och förstå så att det inte ges 

slentrianmässigt. Respondenterna anser inte att individer inom AST är i större behov av 

bekräftelse och beröm än andra individer och genom en respondent lyfts betydelsen av 

att se till varje individs enskilda behov och inte utifrån diagnosen fram.    
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3.4 Relationer 
Respondenternas utsagor vittnar alla om relationers betydelse och vikten av samverkan 

kring personer inom AST för att främja lärandet för dessa individer. Att se till helheten 

och att skolverksamheten endast är en liten men viktig del i ett större sammanhang 

bestående av bland annat familj, habilitering och skola och att samverkan mellan dessa 

är av stor betydelse. I och med detta lyfter en respondent fram vikten av att lyssna på 

föräldrarna och deras erfarenheter av sitt barn. Ur relationssynpunkt lyfts även 

betydelsen av kontinuitet gällande personal fram genom en av respondenterna genom 

hur de i möjligaste mån undviker att ta in vikarie. Då många av dessa elever har haft det 

tufft och blivit svikna åtskilliga gånger exempelvis genom lärare som inte orkat med 

dem och eleven kan bära på en av känsla av att ha blivit bortknuffad från sin gamla 

skola så lyfts vikten av att skapa relationer fram. Innan en god relation är upprättad så är 

förutsättningarna för inlärning betydligt mindre och ett arbete kring att skapa förtroende 

mellan elev och lärare lyfts fram genom följande citat. 

“Vi måste jobba med att skapa förtroende med eleven, att den litar på oss och då har vi på 

något vis ett litet konto som vi kan plocka ifrån när vi ska undervisa”  

Även relationer elever emellan och hur det är viktigt att sprida en atmosfär som är 

tillåtande och accepterande inför varandras agerande i förhållande till dagsformen för att 

kunna slappna av och känna trygghet tillsammans delges. 

 

“Äntligen kan jag vara mig själv... ja sådana kommentarer, att de inte behöver vara si eller 

så hela tiden.” 

 

3.5 Anpassningar 

3.5.1 Klassrummet som optimal lärandemiljö 
Uppfattningar som framkommer om hur klassrummet bör anpassas för att vara en god 

lärandemiljö för personer inom AST är att det ska vara lugnt och begränsat från yttre 

stimuli vad gäller alla sinnen. Denna anpassning kan ske genom ljudisolering men även 

genom att dämpa ljud exempelvis genom att sätta möbeltassar på stolarna. För att 

minska på synintryck och därigenom begränsa yttre stimuli är frostade fönsterglas en 

lösning, en respondent berättar hur de anpassat genom att använda rullgardiner för att 

minska ljusinsläpp. För att minska synintryck nämns hur väggar bör vara fria från 
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onödiga intryck genom att undvika att sätta upp teckningar och annat. Även att ha så 

få detaljer som möjligt på tavlan samt att alla saker har sina bestämda platser och inga 

saker som inte används skall ligga framme är något som delges för att begränsa yttre 

stimuli. Anpassning bör ske i fråga om belysning/arbetsbelysning vilket gör det 

fördelaktigt med en dimmer för att ges möjlighet att ställa in ljusstyrkan efter önskemål.  

Att ej ha för stora klasser är något som delges som en anpassning samt anpassa elevens 

placering i klassrummet utefter elevens individuella behov. Det ska finnas tillgång till 

skärmar om eleven vill sitta avskilt och det ska även finnas möjlighet till att komma 

undan och ha det tyst en stund om så önskas. En respondent berättar hur de anpassat sitt 

klassrum genom att de har små ljudisolerade mini-kontor för varje elev där de kan sitta 

och arbeta i lugn och ro och i avskildhet när behovet finns. Även användandet av 

hörselkåpor för att begränsa ljudnivån för eleven är något som framkommer som något 

som används i praktiken.   

Gällande anpassningar lyfts även vikten av självbestämmande fram genom en 

respondent som delger att miljön är superviktig, anpassning bör ske men hon anser 

samtidigt att det är svårt att ange hur ett klassrum ska anpassas för att vara en optimal 

lärandemiljö då hon tycker det är förlegat att anta diverse saker utifrån elevens diagnos. 

Hon lyfter istället fram vikten av att fråga eleverna om hur de vill ha det och hon 

berättar om hur de anpassat genom att eleven får fylla i en kartläggning när de börjar 

hos dem för att få reda vilka anpassningar eleven är i behov av. Alla elever kräver olika 

lösningar så anpassningar bör ske utefter elevens förutsättningar. Det är av vikt att 

minska stressnivån och reducera elevens eventuella känslor av att inte kunna, genom att 

anpassa miljön på så sätt att eleven istället känner att de har förmågan och att den kan. 

Dessa nämnda anpassningar är även de som respondenterna på olika sätt uppger att de 

tagit fasta på och förhåller sig till i praktiken. En annan aspekt som framkommer är att 

eleverna skall ges kontinuitet genom att ej behöva förflytta sig mellan olika klassrum 

utan att detta istället ligger på pedagogen/läraren och att det är denne som kommer och 

går till lektionerna. 

 

3.5.2 Planering av skoldag 
Uppfattningarna som återspeglas genom respondenterans utsagor är vikten av att 

skoldagen planeras genom kontinuitet på så vis att dagen ser så lika ut som möjligt för 

att vara förutsägbar för eleven. Det får inte bli för annorlunda från dag till dag, det ska 

finnas en röd tråd genom veckan. Eleven ska känna sig bekväm i strukturen då det är 
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tydligt vad de ska göra varje dag och det är viktigt att det inte finns en massa tid över då 

de inte vet vad de ska göra, det ska vara tydligt så eleverna vet vad de har att välja på 

för aktiviteter. Det ska alltid vara tydligt planerat för eleven så att eleven vet svaren på 

frågorna: Var ska jag vara? Med vem ska jag vara? Hur länge ska jag vara där? Vad ska 

jag göra? 

Respondenterna delger att det ska vara en jämn fördelning mellan teori och praktik och 

de tunga ämnena bör förläggas på förmiddagen då eleven är piggare. Att skolarbetet 

görs på skoltid så att läxor ej behöver skickas med hem samt skriv och läshjälp 

från personal samt möjlighet till muntligt prov om eleven så önskar är något som en 

respondent påpekar som en viktig anpassning. Att tid för återhämtning är inplanerad på 

schemat är något annat som respondenterna lyfter fram som en anpassning. Även 

flexibel morgonstart är något som några respondenter nämner som en anpassning. 

 

”Flexibel morgonstart, man kommer när man är klar, pedagogen är inte principfast vad 

gäller tiden utan visar uppskattning när eleven väl kommer.” 

 

En respondent berättar att det är jätteviktigt att vara lyhörd inför dagsformen hos eleven, 

personalgruppen måste vara jätteflexibel i anpassningen vad gäller schema. Hon menar 

att det inte fungerar att vara fyrkantig och traditionsenlig i sin undervisning men att 

det är viktigt att man håller på strukturen vad gäller schemat men samtidigt är flexibel 

och lyhörd för elevens dagsform genom att anpassa undervisningstiden. Respondenterna 

belyser även vikten av pedagogernas flexibilitet i planeringen av skoldagen gällande hur 

de ser på elevernas frukostvanor. 

 

“Om jag fick bestämma skulle jag vilja att eleven fick komma hit och behövde den äta 

frukost så hade den möjlighet att göra det.” 

 

En respondent belyser att skoldagen bör planeras så att eleverna blir trygga i sin 

skoldag. Denna trygghet kan komma till följd av att de har bestämda platser i 

klassrummet men även i matsalen så att de vet vart de ska gå och sätta sig och att eleven 

vet vad de kan välja mellan för olika aktiviteter att göra på rasten samt att de vuxna 

hjälper till och stöttar och vägleder i detta men även stödja vad gäller kompisrelationer.  

Respondenterna återger hur de förhåller sig praktiskt i sin planering av skoldagen 

genom att dagen är planerad efter ett schema, det finns en tydlig struktur och 
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undervisningen är individanpassad. En respondent återger hur de har gemensam samling 

vid skolstart med skriftlig genomgång på tavlan där de går igenom hur lektionen 

kommer att se ut samt att de samlar eleverna efter lektionen för återkoppling. En annan 

respondent uppger att eleverna efter avslutade arbetsmoment gör en utvärdering för att 

få fram elevernas synpunkter. De uppger även att de arbetar med arbetspass för de 

elever som har anpassad skolgång vilket innebär att de har plockat bort några ämnen. 

Respondenterna uppger att de är flexibla gällandes barnets kunskapsnivå och anpassar 

ämnesundervisningen därefter. 

 

“Ämnesmässigt finns ett ramschema som gäller alla men i ämnet kan planeringen 

vara individanpassad. Vi anpassar genom att vara oerhört flexibla, vi planerar utifrån 

elevernas dagsform helt enkelt, vi får göra anpassningar hela tiden.” 

 

Respondenternas praktiska förhållningssätt gällande hur skoldagen bör planeras 

överensstämmer väl med deras uppfattningar då de bland annat uppger att de har 

flexibel morgonstart och de stöttar på rasterna genom att eleverna ges förslag på olika 

aktiviteter som de kan göra. Anpassningar sker även genom att eleverna sitter på samma 

plats i matsalen.  

Andra aspekter som lyfts fram gällande praktiskt förhållningssätt i planering av 

skoldagen är att tid läggs in för att se till att eleverna kommer ut i friska luften då de 

upplever att många av eleverna inte kommer ut om dagarna. Av den anledningen utförs 

organiserade promenader där det ofta ges tillfällen till bra samtal, rörelse samt tillgång 

till luft och ljus. 

Anpassningar vid planering av skoldagen sker till stor del genom tydlighet och struktur 

så vid utflykter och sådant som bryter rutinerna ser de till att det är förberett så att 

eleven vet vad som ska hända.  

 

3.5.3 Hjälpmedel 
Respondenterna ser datorer och Ipads som bra hjälpmedel för dessa elever. 

Synen på datorn som ett hjälpmedel återges bland annat genom exempelvis de program 

på datorerna som eleverna använder sig av då de kan få en text uppläst istället för att 

själv behöva läsa. Ipad är bland annat behjälplig genom appar inom exempelvis 

matematik och anses fördelaktig då den kan bäras med sig av eleven och den ses som ett 

bra hjälpmedel för både pedagog och elev.  
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Respondenterna berättar även att de använder sig av Alphasmart som är en enklare form 

av dator som visar endast två meningar i taget på displayen samt har få val vad gäller 

exempelvis textstorlek. 

Även mobiltelefonen lyfts fram som ett bra hjälpmedel. Active Board är en interaktiv 

tavla som används som hjälpmedel för både pedagogen och eleven där 

användningsområdet är stort. Då det fungerar att skriva på den, titta på filmer samt 

användas som schema. De berättar även att de använder sig av visuella tidshjälpmedel 

så som Timstock och Time Timer vid olika aktiviteter då många av eleverna har svårt 

med tidsuppfattningen. 

Ett annat hjälpmedel som används är visuellt bildstöd, som är bilder som används för att 

förtydliga något, exempelvis vid rast aktiviteter då bilder på de olika aktiviteterna 

förtydligar vad som finns att göra för eleven på rasten. Respondenterna berättar även 

hur de använder sig av så kallat ”ritprat” och sociala berättelser som hjälpmedel vilket 

innebär att de genom att rita visualiserar situationer för att öka förståelsen.  

En annan aspekt som framförs är vikten av att hitta ett hjälpmedel som faller in i elevens 

smak så att denne vill använda sig utav det, vilket respondenten menar inte är det 

lättaste. 

En aspekt av vikt som respondenternas utsagor skildrar gällande anpassningar och 

hjälpmedel är värdet kring deras egna förhållningssätt genom anpassning och 

bemötande.  

 

“Ja vi har ju alltså väldigt stora möjligheter att kunna hjälpa dem och jag ser ju att i och 

med att vi har så många vuxna i klassrummet är nästan det bästa hjälpmedlet!”  

 

3.5.4 Tillvägagångssätt vid genomgångar och instruktioner  
Anpassningar som framkom gällande tillvägagångssätt vid genomgångar och 

instruktioner var vikten av visuellt stöd samt att det är strukturerat, tydligt och 

individanpassat. Det är individuellt hur strukturerat och tydligt det behöver vara. 

Dagsschemat synliggörs tydligt på tavlan och detta gås igenom steg för steg gemensamt 

men vissa elever har även behovet av enskild instruktion som stöd på sin bänk. 

Undervisningen anpassas genom att bryta ner instruktionerna i delmoment, även 

bildstöd används och anpassningar sker genom att individuella instruktioner ges. 

Respondenterna berättar hur Activeboard används som visuellt stöd till texter i alla 
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ämnen, och att denna förtydligar både ord och begrepp för eleven genom bildstöd vilket 

leder till en bättre inlärning. 

Det är viktigt att allt är väldigt tydliggjort så eleven slipper lägga onödig energi på att 

inte förstå uppgiften, därför är det viktigt att det står exakt hur eleven ska göra, början 

och sluttid samt hur mycket eleven ska skriva. Att ha i åtanke är att undvika att vara för 

öppen i instruktioner exempelvis genom att ge direktiv så som: reflektera, skriv, berätta 

om vilket kan uppfattas som abstrakta direktiv. För denna kategori av individer lämpar 

sig instruktioner av fakta karaktär vilket är av konkret karaktär och det är av vikt att det 

finns en tydlig begränsning så att eleven vet exakt hur mycket som ska göras. Även 

vikten av att lägga in pauser i arbetsinstruktionen så att det är tydligt för eleven när den 

kan vila ifrån arbetet framförs.  

Vid genomgångar och instruktioner lyfts pedagogens lyhördhet fram inför elevens 

förmåga till att komma igång med uppgiften och om denne har förstått uppgiften rätt.  

 

3.6 Den sociala träningens betydelse 
Respondenterna berättar hur de arbetar extra med socialträning bland annat genom 

ämnet Livskunskap som berör olika områden i livet så som: Verktyg i vardagen, Mig 

själv med andra och Mig själv och lärandet. Verktyg i vardagen kan vara: att gå och 

handla, att ringa och beställa tid någonstans, ringa till en kompis eller hur man går 

tillväga när man åker buss.  

Området Mig själv med andra då lär eleven sig hur den ska fråga om den vill vara med 

och leka. Att lära sig gränssättning, hur man säger stopp till någon vilket kan vara svårt, 

hur man skaffar kompisar och hur man behåller kompisar vilket ofta är svårt för dessa 

elever. Verktyg i lärande kan bland annat handla om kommunikation exempelvis att stå 

upp inför klassen och prata och hålla föredrag. En respondent delger hur de i ämnet 

Livskunskap arbetar med olika teman utifrån elevernas önskemål, detta kan exempelvis 

beröra områden som kunskap om diagnosen, hygien, vänskap, tandvård, rakkurs, 

puberteten, kärlek, sex, framtidsfrågor med mera. Hon lyfter fram att detta sker i 

samarbete med rätt yrkeskategori så som habilitering, folktandvård, 

ungdomsmottagning, skolsköterska, vaktmästare och studievägledare med tanke på att 

det är viktigt för eleverna att få information från sakenlig person för att informationen 

ska vara trovärdig. 

Respondenterna belyser hur detta arbete med social träning sker integrerat hela tiden 

och hur hela dagen ses som en inlärningssituation. Detta arbete sker i olika situationer 
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där det behövs exempelvis vid händelser av olika slag så diskuteras situationen och 

känslor för de inblandade och pedagogen vägleder eleven mot ett lämpligt beteende och 

här är användandet av ”ritprat” värdefullt. De arbetar även med att öva på vad som är ett 

förväntat beteende i olika situationer och sammanhang. En respondent berättar hur de 

använder sig av spel i inlärningssyfte men även med syfte att utveckla det sociala 

samspelet. Den sociala träningen kommer även till uttryck genom skrivna instruktioner 

inom olika områden exempelvis gällandes hygienfrågor. 

Respondenterna uppfattar att den sociala träningen bidrar till att eleverna blir mer 

sociala med varandra både i undervisningssituationer men även under raster. Eleverna 

visar på större trygghet och vågar göra mer saker exempelvis våga ringa till en kompis 

och fråga om de skall leka, eller att klara av att gå till affären själv och betala, åka buss 

själv, att få godkända betyg och hålla föredrag. En respondent anser att den sociala 

träningen bidrar till önskvärda beteenden i sociala sammanhang. Tre av respondenterna 

berättar hur de uppfattar att den sociala träningen bidragit till en utveckling även 

gällande det allmänna lärandet för eleverna. Vilket har kommit till uttryck genom att 

eleverna visar sig mer avslappnade och mindre stressade och hur de klarar av att delta i 

situationer som de annars inte skulle klara av.  

 

“Den sociala träningen bidrar till att eleven bättre förstår sin omgivning vilket i sin tur 

leder till att den också bättre kan ta till sig inlärningen, så det är klart.. det hänger ihop.” 

 

En respondent menar att då dessa elever läser enligt samma läroplan som övriga 

grundskoleelever så ställs det större krav på denna grupp till följd av 

funktionsnedsättningen men i och med det stora arbetet med den sociala träningen så ser 

respondenten hur detta även främjar elevens lärande. Eleverna blir bättre på att 

samarbeta och de utvecklar sina förmågor som gör att de utvecklas kunskapsmässigt.  

 

4. Analys och diskussion 
Följande sker analys och diskussion av resultatet för studien genom att paralleller dras 

gentemot tidigare forskning för att sedan följas av metoddiskussion. Avslutningsvis 

presenteras konklusion av studien, avslutande tankar samt förslag till vidare forskning.  
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4.1 Analys och diskussion av resultat 

4.1.1 Bemötande 
Uppfattningar som synliggörs genom respondenternas utsagor gällande ett gott 

bemötande är betydelsen av att vara införstådd med den bakomliggande orsaken till ett 

uppvisat beteende vilket är i enlighet med Menzinger & Jackson (2009) som menar att 

det är av yttersta vikt för pedagoger att fördjupa förståelsen och kunskapen kring de 

bakomliggande orsakerna till olika beteenden. Detta styrks även genom Fägerblad 

(2011) som menar att det är en viktig förutsättning att läraren innehar kunskaper 

gällande funktionsnedsättningens innebörd och att det är i bemötandet av den enskilde 

eleven som denna kompetens skall överföras. På liknande sätt framför Autism- och 

Aspergerförbundet (2013) vikten av kunskap kring funktionshindret för att möjliggöra 

för en god skolgång för dessa elever. 

Angående bemötandet av elever inom AST lyfter Skolverket (2009) fram hur 

skolpersonalens tillvägagångssätt i sitt bemötande av eleven har en inverkan på det 

sociala klimatet och hur detta påverkar övriga klasskamraters acceptans inför eleven 

med AST. Denna acceptans är beroende av pedagogen/läraren som förebild i hur den 

bemöter eleven inom AST genom att ha en positiv relation till denne. Detta speglar en 

situation gällande inkludering men vi anser ändock att denna inverkan genom 

pedagogen/läraren agerande förebild och hur detta bidrar till ett tillåtande klimat kan 

vara förekommande även i särskild undervisningsgrupp. I förhållande till detta dras 

paralleller till det som återges genom en respondents beskrivning av hur viktigt det är 

med även relationer elever emellan för att sprida en atmosfär som är tillåtande och 

accepterande inför varandras agerande för att eleverna skall kunna slappna av och känna 

trygghet tillsammans. Denna respondent påvisar genom sitt uttalande gällande hur 

elever utbrister att de äntligen kan slappna av och vara sig själva, att denna uppfattning 

även brukas i praktiken och vi ser detta som ett möjligt resultat utifrån att 

pedagogen/läraren agerat förebild och på så vis influerat till denna accepterande 

atmosfär. 

Anpassningsförmåga är något som en annan respondent lyfter fram som ett verktyg hon 

använder sig av i praktiken genom att hon försöker att tänka sig in i hur personen inom 

AST kan tänkas uppfatta olika situationer för att sedan anpassa sig efter det. Vikten av 

ett flexibelt bemötande gentemot elever inom AST framförs även av Skolverket (2009). 
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Denna flexibilitet återspeglas genom det som framkom ur respondenternas berättelser 

om hur bemötandet bör utmärkas av att pedagogen/läraren bör vara lugn genom att inte 

vara påflugen utan istället vara avvaktande och vänta in eleven. Att i stressade 

situationer där eleven tappar sina förmågor vara den som behåller lugnet och känslor i 

schack och visar på trygghet och agerar förebild.  

 

4.1.2 Lyhördhet 
Respondenterna återger sina uppfattningar kring hur det i undervisning krävs att 

pedagogen är lyhörd genom att lära sig läsa av eleven samt vara flexibel och möta 

eleven där den befinner sig och jobba därifrån. Vid låsningar inför uppgifter anges 

flexibilitet och påhittighet för att kunna få eleven att inta ett perspektivbyte och på så 

sätt hitta en motivation. Vilket samstämmer med det som McCrimmon, Altomare, 

Matchullis & Jitlina (2012) lyfter fram i sin studie hur det ställs stora krav på pedagogen 

att ta fram den bästa metoden för varje elevs optimala individuella utveckling, genom 

att se till varje elevs styrka samt behov. Detta kopplas till det Marton & Booth (2000) 

för fram gällande förekomsten av bättre respektive sämre lärandestrategier och i och 

med denna anpassning som respondenterna återger ses en lärandestrategi av 

framgångsrik karaktär. 

 

I vårt resultat tydliggörs lyhördheten som väsentlig i fråga om att ta till vara på samt 

upptäcka den enskilda elevens motivator. En respondent tydliggör att med rätt 

motivation kan man komma långt med dessa elever men att det gäller att hitta den. Att 

motivationen är en framgångsfaktor för lärandet styrks genom Gärdenfors (2010) som 

menar att motivationen är en viktig del gällande lärande och att detta leder till ökad 

förståelse. Även Fägerblad (2011) belyser hur motivation är fundamental gällande all 

inlärning och att detta är väsentligt i fråga om att bibehålla uppmärksamheten då hon 

menar att känslan av lust inför något styr inlärningen.  

Samtliga respondenter ser denna kategori av individer som motivationsstyrda och det 

som är signifikativt för respondenternas utsagor kring innebörden av att vara 

motivationsstyrd är att det behövs en vilja inför något, ett intresse i, samt att det skall 

resultera i en vinst för eleven för att denne skall känna sig motiverad. Uppfattningen är 

den att vissa är väldigt motivationsstyrda och ett klart syfte med uppgiften som gör 

eleven motiverad måste finnas. Denna uppfattning härledes till att det krävs att eleven 

ser en mening i det som skall utföras för att känna sig motiverad vilket är i 
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överensstämmelse med Illeris (2007) som påvisar genom innehållsdimensionen hur 

kunskap, förståelse samt färdighet kommer tillföljd av meningsskapande. Även genom 

drivkraftsdimensionen påvisas motivation, känslor och vilja som viktiga aspekter som 

resulterar i fördelningen av den mentala viljekraften och styrkan som krävs för lärandet 

(ibid). 

Detta är något som även styrks av den pedagogiska teoretikern Bruner som menar att 

kunskap måste vara meningsfull och motiverande för att uppfattas som relevant för den 

enskilda eleven (Egidius, 2009).  

En respondent berättar hur de på skolan där hon arbetar använt sig av att lägga in 

uppgifter som inkluderar elevers specialintresse i ämnen så som bild och matematik för 

att använda sig av motivationen. Denne framför vikten av att hitta de intressen som 

motiverar eleven då de oftast är väldigt intelligenta på detta specifika område. Detta 

praktiska förhållningssätt speglar det som Skolverket (2009) belyser gällande skolors 

val av organisering av undervisningen för elever inom AST vilket påvisades komma till 

följd av bland annat elevens motivation och specialintresse. 

 

4.1.3 Tydlighet 
Gällandes uppfattningen om hur kommunikationen bör anpassas i samspelet mellan 

pedagog/lärare och individer inom AST framkommer vikten av tydlighet. 

Respondenterna delger hur de anpassar sin kommunikation genom att det talade ordet 

förstärks visuellt genom exempelvis kom ihåg lappar samt bildstöd, både i undervisning 

och vid genomgångar. Denna anpassning ser vi även genom tidigare forskning då Bjar 

och Liberg (2003) lyfter fram vikten av att pedagogen är tydlig samt hur de kan vara 

behjälpliga av användandet av artefakter såsom bild och tecken vid kommunikationen 

med barn med funktionsnedsättning. 

Respondenterna uppger att de arbetar mycket med sociala berättelser och ”ritprat” som 

förstärkning vid situationer och händelser barnet inte förstår. 

Säljö (2010) beskriver hur språket är unikt som komponent i det mänskliga lärandet.  

Ord och språkliga yttranden medierar följaktligen yttervärlden för individer på så sätt att 

den framträder som meningsfull. Kommunikation med andra individer medför en 

delaktighet i hur vi uppfattar och skildrar vår omvärld vilket talar för vikten av att dessa 

anpassningar görs för att denna kategori av individer skall uppfatta omvärlden som 

begriplig och meningsfull.  



 

29 
 

Holm Ivarsson (2010) påvisar gällande kommunikation vid kognitiva 

funktionsnedsättningar behovet av att använda sig av visuellt stöd men synliggör även 

vikten av ordval samt anpassning till individens kommunikativa förmågor i samtalet. 

Denna anpassning genom ordval synliggörs även tillföljd av det som en respondent 

delger gällandes hur denne som pedagog/lärare anpassar kommunikationen genom att 

tänka på vilka frågor denne ställer och hur de är utformade. Holm Ivarsson (2010) 

framför även vikten av struktur i kommunikationen och detta ser vi genom det 

respondenterna berättar om hur individer inom AST ofta har svårigheter med turtagning 

i samtalet och att detta är något som övas kontinuerligt i undervisningen. Denna struktur 

i kommunikationen synliggörs även genom en respondent som återger hur det visuella 

kommunikationsverktyget KAT-kittet används för att strukturera samtalet. 

Skolverket (2009) menar att det är av vikt att ha i åtanke vid undervisning av elever 

inom AST den kraft och energi som eleven lägger ner på att sortera och begränsa 

stimuli. Detta synliggörs genom en respondent som återger hur denne är tydlig i sin 

kommunikation på så vis att denne inväntar elevens svar till följd av det som 

respondenten benämner som “långsam framplockning”. Då denne menar att individer 

inom AST utför denna framplockning långsammare och med betydligt större 

energiåtgång än neurotypiska individer. 

 

Gällandes respondenternas uppfattningar kring området bekräftelse och beröm 

framkommer tydlighet även här som en viktig aspekt. Den tydlighet som 

respondenterna påtalar gällande detta är vikten av att ge rätt sorts bekräftelse och beröm 

samt att vara tydlig i varför berömmet gavs. Här menas att berömmet ska vara tydligt i 

och med att eleven har gjort någonting som denne kan se och förstå innebörden av så att 

det inte ges slentrianmässigt. Detta kan förstås genom det en respondent återger 

gällandes uppfattningen om hur kommunikationen bör anpassas i samspelet mellan 

pedagog/lärare och individer inom AST där denne menar att vi människor inte alltid 

säger vad vi menar och att det  skulle vara lättare om alla var tydligare i sin 

kommunikation. Det kan även anknytas till de nedsättningar som framkommer om hur 

denna kategori av individer har svårigheter gällande förmågan att tolka information från 

omvärlden och bearbeta denna information samt att förstå avsikten bakom andras 

handlande.(Nylander & Thernlund, 2013; Fägerblad, 2011). De tankar vi här vill 

förmedla kan exemplifieras genom följande situation. Om en neurotypisk person 

exempelvis i form av elev, ges slentrianmässigt beröm genom att idrottsläraren 



 

30 
 

säger: ”Åh vad duktig du är!” så kanske detta mottas genom en förståelse för att den 

som gav berömmet enbart hade för avsikt att vara snäll och vänlig. Medan personen 

inom AST, då denna har svårigheter i att förstå avsikter och intentioner till andras 

beteenden kan uppleva detta beröm som förvirrande. Särskilt då denne elev vid senare 

betygsutdelning tilldelas betyget E som kanske i dennes värld inte är synonymt med 

“duktig” och i och med detta uttalande från läraren istället förväntade sig betyget A.  

Gobbo & Shmulsky (2012) nämner bekräftelse och beröm som viktiga ingredienser för 

framgångsrik inlärning för elever inom AST. Detta är något som respondenterna i 

studien instämmer med på så vis att de anser att dessa elever är i behov av bekräftelse 

och beröm i samma utsträckning som andra, medan en respondent lyfter fram vikten av 

att se till varje individs enskilda behov och inte utifrån diagnosen. 

 

4.1.4 Relationer 
Respondenternas utsagor vittnar alla om relationers betydelse för personer inom AST 

för att främja lärandet för dessa individer vilket är i enlighet med Skolverket (2009) som 

belyser vikten av kontinuitet och relationer för att elever inom AST skall tillhandahålla 

en så bra utbildning som möjligt. Autism och Asperger förbundet (2013) påvisar även 

de betydelsen av kontinuitet gällande personal vilket även synliggörs genom 

respondenternas återgivelser kring hur de i möjligaste mån undviker att ta in vikarie 

tillföljd av relationens betydelse för inlärningen. I vårt resultat gällande relationer 

framkom även vikten av samverkan mellan eleven och dennes familj samt olika 

instanser såsom habilitering och skola vilket även Fägerblad (2011) påpekar då hon 

menar att samarbete mellan hem och skola är väsentligt för att elever inom AST ska 

tillhandahålla en god skolgång. 

 

4.1.5 Anpassningar 
Skolverket (2009) belyser balansen mellan utmaning och trygghet och hur balansen i 

detta sammanhang ställer särskilda krav på planering och framförhållning för att elever 

inom denna kategori ska tillhandahålla en så bra utbildning som möjligt. 

Uppfattningarna som återspeglas genom respondenternas utsagor är vikten av att 

skoldagen planeras genom kontinuitet på så vis att dagen ser så lika ut som möjligt för 

att vara förutsägbar för eleven. Det får inte bli för annorlunda från dag till dag, det ska 

finnas en röd tråd genom veckan vilket överensstämmer med Gobbo & Shmulsky 
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(2012) som lyfter fram vikten av att göra klassrumssituationerna så förutsägbara som 

möjligt för att eleven skall känna sig trygg i vad som komma skall. Även Menzinger & 

Jackson (2009) påtalar vikten av att förhålla sig konsekvent och förutsägbar gentemot 

eleven. Respondenterna delger att dagen ska planeras så att det blir en jämn fördelning 

mellan teori och praktik och att de tunga ämnena bör förläggas på förmiddagen då 

eleven är piggare.  

Att som pedagog/lärare vara lyhörd inför dagsformen hos eleven och vara flexibel vad 

gäller anpassningen av schemat genom att anpassa undervisningstiden är en uppfattning 

som framkommer. Hur denna tidsaspekt är en faktor att ta hänsyn till i sammanhanget 

då arbetstempot kan vara långsamt på grund av bristande ork är något som styrks genom 

Skolverket (2009).  En respondent uppger att eleverna efter avslutade arbetsmoment gör 

en utvärdering för att få fram elevernas synpunkter vilket tillika Menzinger & Jackson 

(2009) belyser genom att framhålla vikten av utvärdering och reflektion för 

pedagogerna för att på så vis kunna förbereda för morgondagen på effektivt sätt.  

 

I resultatet framkommer vikten av att undvika att vara för öppen i instruktioner 

exempelvis genom att ge direktiv så som: reflektera, skriv, berätta om vilket kan 

uppfattas som abstrakta direktiv. Vidare påvisas hur det för denna kategori av individer 

bättre lämpar sig med instruktioner av konkret karaktär och att det är av vikt att det 

finns en tydlig begränsning så att eleven vet exakt hur mycket som ska göras. 

Respondenterna delger även hur undervisningen anpassas genom att bryta ner 

instruktioner i delmoment samt hur de använder sig av bildstöd. 

Hur instruktioner av konkret karaktär samt användandet av visuella hjälpmedel är det 

mest adekvata för denna kategori av individer kan kopplas till Säljö (2010) som menar 

att språkliga uttryck ofta upplevs som abstrakta och ogripbara.   

Respondenterna berättar hur de vid genomgångar och instruktioner är lyhörd inför 

elevens förmåga till att komma igång med uppgiften och om denne har förstått 

uppgiften rätt. Detta kopplas till tidigare forskning som påvisar hur personer med brister 

gällande exekutiva funktioner ofta har svårigheter i att kvarhålla information för att 

fullgöra uppgifter vilket innebär att mer kraft går åt till att komma ihåg uppgiften och 

fullfölja det arbete som påbörjats (Fleischer & Merland, 2008). 

Gobbo & Shmulsky (2012) påvisar att även de rumsliga miljöerna har stor inverkan för 

elever inom AST. Exempelvis genom att betänka elevens placering i klassrummet 

utifrån att minimera yttre stimuli samt att möjlighet ges till att kunna välja att sitta 
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i avskildhet om så önskas. Detta är något som även skildras genom respondenternas 

utsagor till följd av de anpassningar som gjorts gällande ljud, ljus och tillgång till 

skärmar för avskildhet samt tillgång till enskilda rum vid behov. Även frostade 

fönsterglas samt rullgardiner för minskat ljusinsläpp samt uppfattningen om att det är 

önskvärt med en dimmer och att väggarna bör vara fria etcetera är anpassningar som 

begränsar påverkan från yttre stimuli. Vikten av att ges möjlighet till att kunna sitta i 

avskildhet om så önskas styrks även genom Menzinger & Jackson (2009) som belyser 

betydelsen av att inrätta en trygg och säker plats för varje elev där behovet finns. 

Skolverket (2009) påvisar hur svårigheter som framträder i en viss miljö inte per 

automatik behöver förväntas framträda i annan miljö. Pedagogens förmåga att anpassa 

miljön är därför utslagsgivande för hur stort hinder dessa svårigheter innebär för elevens 

lärande. Denna ståndpunkt kan anknytas till det som respondenterna delger då de menar 

att alla elever kräver olika lösningar så anpassningar bör ske utefter elevens 

förutsättningar. Samt att det är av vikt att minska stressnivån och reducera elevens 

eventuella känslor av att inte kunna, genom att anpassa miljön på så sätt att eleven 

istället känner att de har förmågan och att den kan.  

 

Skolverket (2009) menar att det behövs kognitiva hjälpmedel bland annat för att 

underlätta i att förutspå händelser, se samband och förbindelser vilket är något som 

synliggörs även i de anpassningar som framkom genom respondenterna kring hur 

dagsschemat visas tydligt på tavlan och hur detta gås igenom steg för steg gemensamt 

samt hur vissa elever även gavs enskild instruktion som stöd på sin bänk. Detta kopplas 

till det som Fägerblad (2011) lyfter fram angående arbetsminne och hur upprepning, 

meningsskapande och sammanhang är av vikt i förankrandet av kunskap för elever inom 

AST. Användandet av dessa verktyg leder till att eleven minns informationen bättre 

vilket möjliggör för effektivare inlärning (ibid). Behovet av kognitiva hjälpmedel lyfts 

även fram genom det respondenterna berättar om gällande de visuella tidshjälpmedel 

som nyttjas vid olika aktiviteter tillföljd av elevernas svårigheter gällande 

tidsuppfattning. 

Genom resultatet påvisades bland annat betydelsen av användandet av visuella strategier 

för att förtydliga ord och begrepp för eleven vilket leder till en bättre inlärning. Hur 

visuella hjälpmedel i kommunikation med elever används för att förstärka det talade 

ordet synliggörs även genom Menzinger & Jackson (2009). En annan intressant aspekt 

som respondenternas utsagor skildrar gällande anpassningar och hjälpmedel är värdet 
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kring deras egna förhållningssätt genom anpassning och bemötande. Det intressanta i 

detta är inte själva anpassningen och bemötandet i sig utan hur respondenterna för fram 

sig själva i egenskap av hjälpmedel genom sitt förhållningssätt i fråga om anpassning 

och bemötande. 

Dessa uppfattningar gällande anpassningar som kommer till uttryck genom 

respondenternas utsagor samt deras berättelser kring deras praktiska förfaranden i 

frågan om att anpassa miljön och hur detta är av vikt för denna kategori av individer, ses 

även genom Holmsten (2002) som menar att pedagogens förmåga att anpassa miljön är 

utslagsgivande för hur stort hinder dessa svårigheter innebär för elevens lärande. 

4.1.6 Den sociala träningens betydelse 
Respondenterna delger alla hur de arbetar med social träning och att det i detta ingår att 

öva på vad som är ett förväntat beteende i olika situationer och sammanhang. Även 

användandet av spel i inlärningssyfte samt med avsikt att utveckla det sociala samspelet 

nämns. Detta kan härledas till lärandets samspelsdimension som behandlar individen i 

samspel med social och materiell omvärld och där ledorden är handling, 

kommunikation samt samarbete och där strävan ligger i att åstadkomma en social och 

samhällelig integration som upplevs som godtagbar, samtidigt som den sociala sidan av 

individen utvecklas (Illeris, 2007). 

Denna sampelsdimension som enligt Illeris (2007)  är en viktig dimension av lärandet 

kan härledas till det som i resultatet framkommer om hur den sociala träningen bidrar 

till önskvärda beteenden i sociala sammanhang samt till att eleven bättre förstår sin 

omgivning vilket i sin tur leder till att denne också bättre kan ta till sig inlärningen.  

Även Rubin & Laurent (2004) lyfter fram pedagogens roll att utveckla ett mer avancerat 

språkbruk, sociala koder för passande beteende i olika sociala sammanhang, utvecklad 

förståelse för andras perspektiv och emotionellt tillstånd. Hur respondenterna anammat 

denna roll genom arbetet med den sociala träningen ses till följd av det 

som framkommer ur respondenternas utsagor om hur den sociala träningen bidrar till att 

eleverna blir bättre på att samarbeta samt utvecklar sina förmågor vilket resulterar i att 

de utvecklas kunskapsmässigt. Denna form av lärande kan ses utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv som handlar om att förse sig med verktyg och metoder för att förstå 

omvärlden (Säljö, 2010). Detta kopplas även till innehållsdimensionen vilken handlar 

om det som lärs där kunskap, förståelse och färdigheter är ledord och där förståelsen, 

insikten samt kapaciteten mognar hos den lärande (Illeris, 2007). Strävan ligger i denna 

dimension i att skapa mening för att få en kontinuerlig förståelse för att kunna bemästra 
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och hantera utmaningar i det praktiska livet genom utvecklade färdigheter och 

förhållningssätt (ibid).        

 

4.2  Metoddiskussion 
Beslutet att använda oss utav intervjuer är något som vi anser som ett bra val i relation 

till syftet då vi efterfrågade uppfattningen av någonting och intervju då är att föredra 

enligt Trost (2010). Urvalet gjordes utifrån den särskilda yrkeskompetens som var den 

som var i störst kontakt med denna kategori av elever och detta urval anser vi vara väl 

lämpat även i efterhand. Undersökningsgruppens storlek genom de fem respondenter 

som deltog ser vi i efterhand som högst lämpligt då vi anser datan vara fyllig och 

utförlig men vi har samtidigt en förståelse för att denna omfångsrika data är ett resultat 

av de väl genomarbetade intervjufrågorna.  Intervjuerna ägde rum på respondenternas 

respektive skolor vilket är i enlighet med bland annat Trost (2010) som menar att det är 

av vikt att respondenten känner trygghet i miljön. Att intervjuerna genomfördes i för 

respondenterna välkänd och trygg miljö är något som vi bedömer som ett lämpligt 

förfarande då vi upplevde respondenterna som avslappnade och trygga. Valet att 

genomföra intervjuerna gemensamt som gjordes till följd av att kompensera för vår 

ovana att intervjua, ses i efterhand som ett bra val då detta medförde en avslappning för 

oss då vi genom att vara två personer med varsitt ansvarsområde till fullo kunde 

fokusera på den uppgift som förelåg oss. Vi hade i åtanke att anpassa språkbruket vid 

intervjufrågorna för att likna en vardaglig konversation för att försöka skapa ett 

avslappnat samtal vilket vi anser blev följden då vi upplevde konversationen som just 

vardaglig och avslappnad. En pilotstudie genomfördes för att undersöka 

intervjufrågornas validitet och denna visade på hög validitet då den besvarade det vi 

avsåg att mäta. Vi anser intervjufrågorna vara väl bearbetade och ser i efterhand dem 

som väl fungerande då vi åstadkom en fyllig och detaljrik data som lämpade sig väl för 

att besvara syftet med studien. Endast en fråga upplevdes av några av respondenterna 

som svårbegriplig och fick vidare förklaras vilket vi i efterhand kan förstå och tar med 

oss vid skapandet av intervjufrågor vid eventuella framtida studier. Denna fråga var den 

som handlade om vad respondenten uppfattade att den sociala träningen generar i, i 

förhållande till elevens lärande. Vi anser att vi klargjorde frågan på så vis att vi 

upplevde att respondenterna förstod den bättre men är samtidigt väl medvetna om att 

detta kan minska validiteten. Vi betraktar vårt val att använda oss av ljudupptagning via 
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diktafon vara av ovärderlig karaktär då vi ser det som en omöjlighet att få ner detta 

omfång av data på ett likvärdigt sätt utan detta hjälpmedel.  

Datan bearbetades utifrån analys med fokus på meningen genom meningskoncentrering, 

kodning samt kategorisering vilket vi anser vara en bra analysmetod då vi på så vis 

komprimerade rådatan genom att utesluta överflödiga delar för att få fram essensen av 

materialet genom att lyfta fram de centrala begrepp som kom till uttryck genom 

nyckelorden. 

Vi har utfört denna studie med reliabilitetsapekten i åtanke genom att vi försökt vara så 

tydlig som möjligt i våra beskrivningar för att på så vis möjliggöra för att samma 

resultat vid annan tidpunkt skall kunna uppnås. Denna aspekt har även tagits i 

beaktande till följd av samma förfarande gällande intervjuguide, transkribering samt 

analys av data.  

Vi har genom hela studiens gång förhållit oss till de etiska aspekterna genom att vara 

tydlig med information till respondenterna angående deras rättigheter samt våra 

skyldigheter och materialet har enbart tillämpats av oss i avseende att besvara studiens 

syfte. Dessa etiska aspekter har för oss ständigt varit närvarande för att undvika etiska 

överträdelser av någon form. I efterhand tillkommen data i form av mail från respondent 

har getts samma dignitet som övrig data och är därigenom av lika stor betydelsegrad för 

resultatet. Vi bedömer resultatet för denna studie vara av hög validitet då det stämmer 

väl överens med tidigare forskning och bedömer den metod och teknik som använts 

vara väl passande.  

    

 

5. Konklusion 
Syftet med denna studie var att undersöka uppfattningar hos lärare och pedagoger som 

arbetar i särskild undervisningsgrupp om vad som är främjande för lärandet för personer 

inom Autismspektrumtillstånd samt ta reda på hur de arbetar i praktiken för att bemöta 

dessa elevers behov. Resultatet visade att det är flera faktorer som är betydande för vad 

som är främjande för lärandet för individer inom AST. Dessa faktorer utgörs av 

Bemötande, Lyhördhet, Tydlighet, Relationer, Anpassningar samt Den Sociala 

Träningens Betydelse. Faktorerna är inte uteslutande varandra utan hör på ett eller annat 

sätt samman och är till stor del beroende av varandra. För att främja lärandet för 

personer inom AST krävs ett bemötande som utmärks av ärlighet, lugn, tydlighet, 

lyhördhet, anpassningsbarhet samt medmänsklighet. Det fordras en lyhördhet vilket 
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kommer till uttryck genom att dessa individer uppfattas som motivationsstyrda och att 

det då är av vikt att vara lyhörd för att kunna hitta dessa motivatorer för den enskilda 

individen. 

Det krävs även en tydlighet gällande sättet att kommunicera samt att vara tydlig i hur 

bekräftelse och beröm ges. En annan faktor är relationers betydelse och vikten av 

samverkan kring personer inom AST för att främja lärandet för dessa individer. 

Ytterligare faktor är vikten av anpassningar som bland annat yttrar sig vad gäller 

begränsning av yttre stimuli såsom exempelvis ljud och ljus. Att anpassa genom att ej 

ha för stora klasser och att minska på stressnivån för dessa individer genom att planera 

så att dagen upplevs förutsägbar, tydlig och strukturerad. Även här träder vikten av att 

vara flexibel fram. För att främja lärandet används kognitiva hjälpmedel bland annat 

tidshjälpmedel samt visuellt bildstöd som hjälper till att förtydliga det talade ordet. 

En aspekt av vikt som respondenternas utsagor skildrar gällande anpassningar och 

hjälpmedel är värdet kring deras egna förhållningssätt genom anpassning och 

bemötande. Avslutande faktor kring vad som är främjande för lärandet för individer 

inom AST är den sociala träningens betydelse. Genom den sociala träningen ses 

en utveckling även gällande det allmänna lärandet för eleverna. Vilket har kommit till 

uttryck genom att eleverna visar sig mer avslappnade och mindre stressade. De blir 

bättre på att samarbeta och bättre på att förstå sin omgivning vilket i sin tur leder till att 

eleven också bättre kan ta till sig inlärningen och utvecklas kunskapsmässigt.  

 

6. Avslutande tankar 
Tankar har under genomförandet av denna studie väckts kring hur enormt viktigt det är 

att undervisningen och den pedagogiska verksamheten anpassas efter den enskilda 

individens förutsättningar och behov. Då skollagen (2010:800) säger i kapitel 3 gällande 

barns och elevers utveckling mot målen genom 3 § ”Alla barn och elever ska ges den 

ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att 

de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål.” är det följaktligen av vikt att dessa anpassningar sker. Vi är därmed 

helt i enlighet med Kroksmark (2006) som menar att det som är gemensamt för 

människan är att ingen är till fullo den andra lik och att det enda gemensamma drag som 

finns gällande människors lärande är att inlärning sker på olika sätt samt att det är dessa 

olikheter som är grunden till alla pedagogiska dilemman, och att det därför är av vikt att 

anpassa pedagogiken så att alla ges förutsättningar till att nå de uppsatta målen. Med 
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andra ord, att pedagogiken måste individualiseras för att kunna främja lärandet för alla 

individer är ett slående faktum. 

7. Förslag till vidare forskning 
I denna studie utgår vi ifrån pedagogers/lärares uppfattningar kring vad som är 

främjande för lärandet för individer inom Autismspektrumtillstånd. För att bredda 

undersökningen skulle elevperspektivet kunna tillföras genom att utföra intervjuer av 

även eleverna. Jämförelser skulle sedan kunna göras mellan de bådas uppfattningar för 

att se hur väl de överensstämmer med varandra. Då tidigare forskning synliggör 

problematiken kring skolgången för denna kategori av individer (Autism-och 

Asbergerförbundet, 2013) är det av vikt att fortsatt och fördjupad forskning sker för att 

uppmärksamma vad som möjliggör för en god skolgång, fylld av kvalitet, trygghet samt 

en god pedagogisk verksamhet. Tankar väcks även kring om de genom denna studie 

framkomna faktorer om vad som är främjande för lärandet är faktorer som återspeglas 

genom den undervisning som äger rum i en inkluderande verksamhet? Finns kunskapen 

hos lärare/ pedagoger om dessa faktorer i den allmänna skolan? Finns tiden och 

möjligheten genom personaltillgång, resurser och fortbildning att se till varje elevs 

behov för att främja lärandet? Dessa frågeställningar skulle kunna tillämpas genom 

framtida forskning för att undersöka huruvida en inkluderande skola är ett bra alternativ 

för dessa individer eller ej gällande vad som är främjande för lärandet.   
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Bilagor 
Bilaga 1- Missiv 
 

Missiv                                                                                                    Gävle 2014-11-20 

Till dig som fått en förfrågan om att delta i en intervju. 

Vi är två studenter på det Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle. Vi 

skriver just nu vårt examensarbete i pedagogik där vårt syfte är att undersöka 

uppfattningar hos pedagoger som undervisar i särskild undervisningsgrupp om vad som 

är främjande för lärandet för personer inom Autismspektrumtillstånd samt ta reda på hur 

de arbetar i praktiken för att bemöta dessa elevers behov. Du som mottagare av detta 

missiv tillfrågas härmed om att delta i en intervju som är tilltänkt att inkluderas i 

ovanstående undersökning för att sedan utgöra en del av det färdiga examensarbetet. Vi 

ser det som önskvärt att få spela in intervjun via ljudupptagning. Ditt deltagande är 

frivilligt. Om du väljer att delta har du rätt att när som helst avbryta och avsluta ditt 

deltagande utan att ange skäl för detta.  

Det material som samlas in kommer att behandlas och redovisas konfidentiellt på så 

sätt att svaren inte kommer att kunna härledas till pedagogerna eller till arbetsplatsen. 

Det är endast undertecknad som har tillgång till undersökningsmaterialet. Materialet 

från intervjun kommer att förvaras på Högskolan i Gävle under ett år innan det förstörs. 

Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på DiVA som är högskolans databas för 

forskning och uppsatser. Om du väljer att delta vill vi ha ditt svar via mail senast den 

27/11-2014.   

På förhand tack för din medverkan! 

 

Varmt välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. 

 

Åsa Jansson                                                                    Annelie Stenbäck       

Mobil:  xxxxxxx                                                             Mobil: xxxxxxx   

E-mail: xxxxxxx                                                             E-mail: xxxxxxx 

 

Handledare: Erika Björklund 

Högskolan i Gävle 

E-mail: xxxxxxx 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor 

Denna intervju kommer att handla om AST och lärande, hur lång erfarenhet har du 

inom detta område? 

 

Vilken utbildning har du? 

 

Hur tänker du i ditt bemötande av eleven inom AST för att samverkan mellan er ska bli 

så bra som möjligt? 

Kan du berätta om en situation som du tycker speglar ett bra bemötande? 

Kan du berätta om en situation som du tycker speglar ett dåligt bemötande? 

 

Vi har sett att uppfattningen är att många inom AST har svårigheter med 

kommunikationen. 

Hur är din uppfattning av detta? 

Anpassar du ditt sätt att kommunicera med elever tillhörande denna kategori? 

Om svaret är ja: Kan du ge exempel på hur ett sådant samtal kan se ut? 

Om svaret är nej: Hur tänker du kring det?  

 

Hur går du tillväga vid genomgångar och instruktioner inför uppgifter med elever inom 

AST?  

Anpassas detta på något speciellt sätt?  

Om svaret är ja: Kan du ge ett konkret exempel på hur detta kan se ut? 

Om svaret är nej: Varför inte? 

  

Vi har sett att uppfattningen är att många inom AST är motivationsstyrda. 

Hur är din uppfattning av detta? 

Kan du förklara vad motivationsstyrd innebär för dig? 

Hur påverkar detta undervisningen för elever inom AST? 

Använder du dig av denna motivationsstyrning i praktiken med elever inom AST? 

Om svaret är ja: Kan du berätta om en sådan situation?  

Om svaret är nej: Hur tänker du kring det? 
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Hur är din uppfattning av hur klassrummet bör se ut för att vara en optimal lärandemiljö 

för en elev inom AST? 

Berätta om hur ni anpassat ert klassrum för elever inom AST? 

Placering, ljud, ljus, klassrumsplacering det vill säga hur eleverna sitter i klassrummet 

mm. 

Hur är din uppfattning om hur en skoldag bör planeras för att främja lärandet för elever 

inom AST? 

Hur planerar ni skoldagen för dessa elever?  

Är denna planering individanpassad? 

Om svaret är ja: Kan du ge exempel på hur dessa olika anpassningar kan se ut?  

Om svaret är nej: Hur tänker du kring detta? 

 

Finns det några hjälpmedel hos er för elever inom AST? 

Om svaret är ja: Vilka?  

För vem är dessa hjälpmedel användbara? Använder läraren hjälpmedel? Eleven? 

Var använder ni er av dessa hjälpmedel? I skolan? hemma? I andra situationer?  

Hur använder ni er av dessa hjälpmedel i praktiken? (Vid förberedelser, i klassrummet 

eller vid läxläsning? I andra situationer?) 

Om svaret är nej: Finns det något som du upplever skulle vara användbart som 

hjälpmedel för er lärare samt elever inom AST?  

Kan du ge exempel på någon situation som speglar ett behov av något hjälpmedel? 

 

Arbetar ni extra med social träning i er undervisning?  

Om svaret är ja: Hur ser den i så fall ut?  

Kan du ge exempel på detta? 

Vad uppfattar du att den genererar i, i förhållande till elevens lärande?   

Kan du ge ett konkret exempel på en situation där du sett en utveckling i en elevs 

allmänna lärande som du tolkar som ett resultat från den sociala träningen?  

Om svaret är nej: Hur tänker du kring detta? 

 

Anser du att elever inom AST är i extra behov av bekräftelse och beröm för att nå 

framgång i inlärningen?  

Om svaret är ja: Kan du berätta om en sådan situation som du varit med om? 

Om svaret är nej: Berätta hur du tänker kring detta? 
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Finns det några ytterligare viktiga aspekter som du uppfattar som framgångsrika för 

inlärningen för elever inom AST? 
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