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Abstract 

The overall aim of this case study is to find the conditions for pupils in the nine-year 

compulsory school with Autism Spectrum Disorder (ASD) who are instructed in the ordinary 

classroom. The study explores what kind of support the schools offer these pupils. The study 

also examines the views of the teachers´, special educators´, principals´ and municipal 

representatives on what kind of support these pupils need and ought to be offered. 

The methods used were qualitative interviews and a questionnaire study.  

The theoretical basis of the study is the three different perspectives of special pedagogy. 

These perspectives represent three different views on the disorders of pupils. 

The overall result shows that the municipality offers little support for schools. The study 

shows that there is little collaboration between schools and ASD-specific support outside 

school. This study indicates that there is a lack of knowledge about ASD to meet the needs of 

these students. The conclusion is that schools need substantial knowledge about ASD to work 

in an including way with these students in a successful way. The study raises a question about 

the municipal system of allocation of resources.   
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1 INLEDNING  

”En skola för alla” och inkludering är begrepp som ständigt upprepas i den mediala och 

politiska debatten om skolan. Min erfarenhet är att skolan många gånger inte är en skola för 

alla och att skolan ofta har svårt att anpassa miljö och arbetssätt för att möta ett brett spektra 

av elever. Den vanligaste lösningen för elever som upplevs avvikande är fortfarande någon 

form av avskiljning, såsom placering i liten grupp. (Assarsson, 2007; Nilholm, C. & Björck-

Åkesson E. (red.) 2007; Skolinspektionen, 2012).  

Begreppet ”en skola för alla” infördes i den politiska debatten efter andra världskriget och 

stod för en önskan om att skapa en skola för alla barn oavsett social klass och förmåga. Idén 

sågs som förenlig med olika former av segregering som kunde motiveras av pedagogiska skäl 

exempelvis, synklass, observationsklass och hjälpklass (Hjörne & Säljö, 2008). Skolverket 

definierar idag inkludering på följande sätt.  I en inkluderande verksamhet omfattas alla 

elever i hela skolsystemet. De betraktas också som delaktiga i verksamheten (Skolverket, 

2009, s. 29). Ett annat kanske mer verksamhetsnära sätt att definiera inkludering görs av 

Lynch och Irvine, the main goal of inclusion is to meet the individual needs of all children in 

the classroom (Lynch & Irvine, 2009, s. 856). 

Den svenska skollagen är tydlig. Den svenska skolan är för alla och skolan har skyldighet att 

erbjuda alla sina elever de stöd de behöver (1 kap. 4 § SFS 2010:800). Alla elever ska också i 

möjligaste mån vara inkluderade (3 kap 7 § SFS 2010:800). 

Skolan har liksom alla andra institutioner i samhället begränsningar vad gäller ekonomiska, 

pedagogiska och personella resurser. Dessa resurser ska fördelas efter elevernas behov. Å ena 

sidan ska alla elever ges liknande erfarenheter och kunskaper och å andra sidan skall skolan 

anpassas till vars och ens individuella förutsättningar med begränsade resurser. Detta innebär 

ett socialt dilemma (Hjörne & Säljö, 2008; Nilholm, 2007).   

Den stora utmaningen med inkludering är att förändra skolan så att den kan anpassas efter 

elevers olikheter. Skolan måste följaktligen ha gedigna kunskaper och en mängd pedagogiska 

strategier för att klara av att arbeta inkluderande. Detta visar också aktuell forskning (Vislie, 

2003). 

Den 1 juli 2011 började en ny skollag att gälla. Lagen innebar en förändring för barn med 

autismspektrumtillstånd (AST). Tidigare hade dessa elever möjlighet att välja att vara 

inskrivna i särskolan oavsett om de hade en utvecklingsstörning eller inte. Efter den 1 juli 

2011 finns inte denna möjlighet längre utan eleven tillhör grundskolan och läser efter 

grundskolans kursplaner.  

AST är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Barn med AST har svårigheter eller 

begränsningar inom tre områden. Dessa är förmåga till ömsesidigt socialt samspel, förmåga 

till ömsesidig kommunikation samt föreställningsförmåga t.ex. flexibilitet och variation i 

beteenden och intressen (Socialstyrelsen, 2010). Traditionellt bygger skolans undervisning på 

att lärande sker i ett socialt och kommunikativt sammanhang. Information förmedlas 

mestadels verbalt. Eftersom AST innebär nedsatt förmåga till socialt samspel och 
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kommunikation blir den ordinarie skolmiljön många gånger problematisk för elever med AST 

(Skolverket, 2009). Skolan kan dock fungera alldeles utmärkt om miljön anpassas till det 

specifika barnets behov. Särskilt viktigt är kompetent handledning av personal, noggrann 

planering av skolgången på både kort och lång sikt och väl etablerade rutiner (Skolverket, 

2009).  Skolinspektionen gjorde 2012 en granskning av hur skolor arbetar med elever med 

AST (år 7-9). Granskningen ger en dyster bild av skolsituationen för dessa elever. Den visar 

att skolorna och personalen i stor uträckning saknar kunskap om vilka behov enskilda elever 

med AST har. Detta medför att skolorna sätter in åtgärder av generell karaktär. Åtgärderna 

följs dessutom enligt granskningen sällan upp. Skolinspektionen förespråkar 

kompetensutveckling och bättre utredningar för att sätta in mer specifika åtgärder 

(Skolinspektionen, 2012).  

Flera studier visar att elever med AST har betydligt lägre måluppfyllelse än andra elever. En 

av dessa är en enkät och intervjustudie som Skolverket redovisade 2001. Studien visar att 

knappt hälften av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning når målen i svenska, 

matematik och engelska i grundskolans år 9. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är 

svårigheter som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. AST ingår i dessa 

funktionsnedsättningar. Andra exempel är ADHD och tvångssyndrom- OCD. 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att få djupare kunskap om stödinsatser beträffande skolan för elever 

med autismspektrumtillstånd (AST) i en specifik kommun. Syftet är vidare att få en djupare 

förståelse för hur undervisningen för elever med AST som går i ordinarie klass organiseras 

och bedrivs vid kommunens skolor samt för lärares, specialpedagogers, rektorers och 

resurssamordnares uppfattning om hur skol- och undervisningssituationen skulle kunna 

förbättras.  

Frågeställningar  

 Vilket stöd kan skolpersonal få från kommunen centralt och andra aktörer för att 

bedriva en bra undervisning för elever med AST samt sker samarbete med andra 

aktörer? 

 Hur organiseras stöd i skolan för de elever med AST som undervisas i ordinarie klass? 

 Hur bedrivs undervisningen för elever med AST som undervisas i ordinarie klass? 

 Hur skulle skol- och undervisningssituationen kunna förbättras för elever med AST 

enligt lärare, specialpedagoger, rektorer och resurssamordnare? 

3 BAKGRUND 

Avsnittet inleds med en beskrivning av AST, en sammanställning av organisationer som 

arbetar för barn med AST samt riktlinjer i styrdokument som anger hur undervisning ska 

utformas för elever i behov av särskilt stöd. Därefter belyses viktiga faktorer för att stödja 

elever med AST utifrån aktuell forskning; samverkan, trivsel, kompetens, stöd och 
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undervisningsgrupp. Avslutningsvis beskrivs hur sökningen av aktuell forskning gått till och 

hur artiklarna valt ut. 

3.1 AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND 
AST innefattar flera olika neuropsykiatriska tillstånd med gemensamma begränsningar inom 

tre områden; social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga.  

Begreppet har använts länge men har i och med införandet av en ny version av DSM, DSM-5, 

i maj 2013 blivit än mer omdiskuterat. DSM står för Diagnostic and Statistics Manual of 

Mental Disorders och ges ut av American Psychiatric Association (APA).  DSM- 5 

sammanför alla de diagnoser man tidigare använt inom autismtillstånd till en gemensam. 

Förändringen har genomförts för att man menar att autismtillstånden skiljer sig avsevärt från 

andra utvecklingsrelaterade tillstånd men inte självklart från varandra. Förändringen har också 

genomförts därför att man tror att det kommer förenkla arbetet med denna grupp 

(Socialstyrelsen, 2010). 

Trots att det skiljer sig avsevärt hur AST gestaltar sig från individ till individ går det att 

urskilja tre olika typer av beteendemönster hos personer med AST vad beträffar samspel med 

andra; personer som är påtagligt avskärmade och passiva respektive personer som är aktiva 

men udda. Ett annat beteendemönster är att vara överdrivet formell och högtravande. Utöver 

dessa nämnda finns skillnader som beror på begåvningsnivå och språklig förmåga. Det är 

vanligt att personer med AST har ytterligare någon medicinsk eller psykiatrisk problematik 

eller funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2010). 

Förmågan till socialt samspel är påtagligt nedsatt hos personer med AST. Detta är en av de 

stora utmaningarna med detta funktionsnedsättningen då personer med AST ofta har problem 

med att läsa av andra människor. Svårigheterna innefattar ansiktsuttryck, kroppsspråk, tonläge 

och förmåga att se en annan människas perspektiv på en situation osv. Detta medför att det 

ofta blir svårt att umgås med jämnåriga personer. Det är viktigt att vara medveten om att detta 

inte betyder att personer med AST inte har ett socialt intresse (Gillberg & Peters 1999/2001, 

Socialstyrelsen, 2010). 

Ett annat område som medför bekymmer för personer med AST är språklig kommunikation. 

Många av barnen med AST börjar aldrig tala. Ofta har de som börjar tala svårigheter med 

språket. En del lär sig bara enstaka ord, andra använder sig av så kallat eko tal. Eko tal 

innebär att fraser eller ord upprepas som om de har lärt sig utantill. Något som ytterligare 

försvårar kommunikationen är att personer med AST ofta inte förstår meningen med 

kommunikation. En del utvecklar ett lillgammalt språk. En annan svårighet med språklig 

kommunikation är att personer med AST tolkar språket konkret och bokstavligt. De kan 

därför ha svårt att förstå liknelser eller ironi. Ofta har personer med AST svårt att tala fritt och 

svara på öppna frågor (Gillberg & Peters 1999/2001, Socialstyrelsen, 2010). 

Det är vanligt att personer med AST har specialintressen. Ofta är dessa intressen ganska 

avancerade. De har ofta gedigna faktakunskaper som de lär sig utantill. En svårighet med 
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dessa specialintressen är att de upptar så mycket tid att det begränsar annan möjlighet till 

utveckling (Socialstyrelsen, 2010). 

Barn med AST har ofta en begränsad föreställningsförmåga som påverkar hur barnet leker 

och vilka intressen barnet har (Socialstyrelsen, 2010). 

Det är vanligt med olika typer av tvångsmässiga beteenden eller rutiner inom denna grupp. En 

förändring eller ett avbrott i rutinerna upplevs ofta som oerhört jobbigt. Förändringar som inte 

är planerade innebär oro och frustration. Ibland har personer med AST rörelsetics exempelvis 

att vifta med händerna eller springa på tå, så kallade motoriska stereotypier. Stereotypierna 

förstärks ofta vid starka känslolägen både positiva och negativa (Gillberg & Peters 1999/2001, 

Socialstyrelsen, 2010). 

Personer med AST är ofta känsliga för ljud. Det kan både vara specifika ljud och en svårighet 

att filtrera bort bakgrundsljud. Detta kan leda till att eleverna blir distraherade eller väldigt 

trötta. Det kan också innebära att eleven inte hör när denne blir tilltalad i allt annat ljud på 

grund av svårigheter att filtrera bort bakgrundsljud (Ashburner, Ziviani & Rodger, 2008).  

Utöver dessa aspekter beskrivs personer med AST ofta som att de tänker annorlunda. De har 

ett annat sätt att ta in, bearbeta och tolka information. Personer med AST har en nedsatt 

förmåga till mentalisering. Förmåga till mentalisering innebär att man förstår hur andra 

människor tänker och vad som styr andras reaktioner och handlingar. Förmåga till 

mentalisering är en förutsättning för att kunna samspela ömsesidigt med andra. Personer med 

AST har också svårigheter med exekutiva funktioner. Exekutiva funktioner är exempelvis 

förmågan att kunna planera, organisera och hålla tillbaka impulser. Personer med AST är 

duktiga på att uppfatta detaljer men har svårt att se sammanhang och helheter. De har en svag 

central koherens. Detta medför att de har svårt att generalisera kunskaper och kunna använda 

dem i ett annat sammanhang (Socialstyrelsen, 2010). 

Områden som ofta är problematiska för personer med AST (Socialstyrelsen, 2010). 

 Motoriska problem. Många har ett stelt rörelsemönster och har inte riktigt 

automatiserat rörelser. Detta medför att de kan ha svårt att gå på ojämnt 

underlag och kliva över t.ex. trösklar. 

 Känslighet för stress. Personer med AST är överlag mer känsliga för olika 

typer av stress. 

 Hantering av sinnesuttryck. Känslighet för ljus, ljud och smaker är vanligt 

liksom svårigheter att ta in flera sinnesintryck samtidigt eller filtrera bort 

bakgrundsljud t.ex. en fläkt. 

 Psykiska symtom är vanligare vid AST. 

 Svårigheter med sömnen.  Personer med AST har ofta svårt att komma till ro. 

 Mat. De allra flesta har någon form av svårighet förknippad till mat. Det kan 

exempelvis vara att de bara äter enstaka matsätter eller ett visst märke av 

livsmedel. De kan också yttra sig genom att de inte kan äta mat som är blandad 

på tallriken. En del har svårt att lära sig använda bestick. 
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 Hygien. Barn med AST har ofta svårt att sköta sin hygien. De kan sakna känsla 

för hur ofta man bör tvätta sig. 

Orsaken till AST är biologiska, medfödda eller tidigt uppkomna avvikelser i vissa delar av 

centrala nervsystemet. Detta leder till en annorlunda eller nedsatt funktion i hjärnans 

kognitiva funktioner. Kognitiva funktioner är de funktioner som tar in, bearbetar och förstår 

information. Kognitiva funktioner som är nödvändiga för att utveckla en social och språklig 

kommunikation samt föreställningsförmåga och flexibilitet är påverkade vid AST 

(Socialstyrelsen, 2010). AST är inte tillfälligt och därmed inte heller möjligt att bota. Ett bra 

omhändertagande ger däremot goda chanser till god livskvalitet. 

AST är ovanligt, men vanligare än man tidigare trott. Totalfrekvensen av AST är knappt 1 

procent av barn i skolåldern (Gillberg & Peters 1999/2001; Socialstyrelsen, 2010). I och med 

att kunskaperna har ökat om diagnoskriterierna har också fler personer med AST upptäckts 

(Socialstyrelsen, 2010; Skolverket, 2009). AST är betydligt vanligare hos pojkar än hos 

flickor.  En orsak kan vara att AST inte yttrar sig på samma sätt hos flickor som hos pojkar. 

Flickor har generellt något bättre utvecklade språk- och sociala färdigheter, vilket kan göra 

det svårare att känna igen och upptäcka AST hos flickor (Gillberg & Peters 1999/2001; 

Socialstyrelsen, 2010). 

Det är högre risk för att ett barn med AST utvecklar allvarliga psykiska symptom t.ex. 

panikattacker, tvångssyndrom, depressivitet och svåra självskadebeteenden än för andra barn. 

Enligt Socialstyrelsens kunskapssammanfattning från 2010 har detta två orsaker; att barnen 

inte fått tillräckligt med stöd och förståelse för sina svårigheter från omgivningen samt att de 

utöver AST lider av psykisk sjukdom som de behöver behandling för. För att stöd och 

behandlingsinsatser ska fungera är det avgörande att behandlingen anpassas efter barnets 

svårigheter. Stöd som bygger på mer allmän kunskap fungerar inte alltid för denna grupp. En 

särskild individanpassad behandling som bygger på kommunikation behövs eftersom barn 

med AST ofta har en nedsatt förmåga att kommunicera (Socialstyrelsen, 2010). 

År 2007 genomförde Autism- och Aspergerförbundet en medlemsundersökning för elever 

med AST. Resultatet visar att dessa elever i mycket lägre utsträckning uppnår kunskapsmålen 

än andra elever (http://www.autism.se/default.asp?nodeid=15036). 

3.2 ORGANISATIONER SOM ARBETAR FÖR BARN MED AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND  
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att alla ska få förutsättningar att nå 

målen i skolan oavsett funktionsnedsättning. SPSM erbjuder specialpedagogiskt stöd såsom 

utbildning, undervisning i specialskolor, läromedel och statsbidrag. Tanken är att SPSM:s 

kompetens och stöd ska komplettera det som finns i kommunerna (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2012). På myndighetens hemsida finns mycket information och tips om hur 

man kan arbeta med barn med AST i skolan. Där finns också information om föreläsningar, 

informationsmaterial och undervisningsmaterial. Skolor kan också ansöka om ekonomiska 

medel för att genomföra specifika satsningar på elever i behov av särskilt stöd. SPSM kan 

också ge stöd i specifika fall i form av handledning och utbildning. 

http://www.autism.se/default.asp?nodeid=15036
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Autism- och Aspergerförbundet är ett förbund med distrikt över hela Sverige som verkar för 

att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med AST. Förbundet arbetar 

exempelvis med att öka förståelsen för AST genom att sprida information om 

funktionsnedsättningen. Förbundet arbetar för en skola där verksamheten anpassas till 

individen. För att detta ska bli möjligt, menar förbundet att det bland annat krävs 

autismspecifik kompetens, då autism är en funktionsnedsättning som är specifik, ovanlig och 

svår att förstå utan särskild kunskap. Förbundet verkar också för anpassad undervisning, 

deltar i det internationella arbetet samt ger uppslag till forskning och följer upp aktuell 

forskning. År, 2013 har Autism- och Aspergerförbundet ca 13 000 medlemmar fördelade på 

24 distrikt. Förbundet äger ett utbildningsföretag som drivs utan vinstintresse. 

(http://www.autism.se/default.asp?nodeid=15036) 

Autism- och Aspergerförbundet har så kallade skolombud som är aktiva i skolfrågor inom det 

distrikt/län där de bor. Skolombuden ansvarar för att vara uppdaterade i hur skolsituationen 

ser ut för elever med autism i det egna distriktet (Mejlkontakt med person med övergripande 

ansvar 2013-10-11). 

På ett av de stora universitetssjukhusen i Sverige har det öppnats ett kunskapscentrum för 

autism, ADHD och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar (KIND). Centret är 

bland annat till för att skolor ska kunna söka hjälp. 

(http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=34093&l=sv)  

KINDs målsättningar är bl.a. att  

 utveckla och sprida kunskap om nya behandlingsformer av pedagogisk karaktär. 

 samordna utbildningen i nära samarbete med berörda verksamheter inom grund- och 

vidareutbildning. 

 kartlägga och analysera utbildningsbehov hos olika yrkesgrupper inom hälso- och 

sjukvård, skola, socialtjänst m.fl. och erbjuda utbildningar av hög kvalitet i enlighet 

med forskning och beprövad erfarenhet. 

 hjälpa lokala utbildningssamordnare när det gäller att planera och genomföra 

kvalitetssäkrad kompetensutveckling och fortbildning. 

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Det anordnar diverse kurser och utbildningsdagar som skolpersonal 

kan ta del av mot ersättning.(http://attention-riks.se/ 2013-09-11). Attention har 

lokalföreningar över hela landet. Lokalföreningarna drivs ideellt och många gånger är det 

personer med erfarenhet av egen funktionsnedsättning som arbetar i dessa föreningar. De 

verkar genom att föreläsa om sin egen vardag för att öka förståelse och kunskap om 

funktionsnedsättningen (telefonsamtal med ombudsman på Attentions centrala kansli 2013-

11-19). 

Autismforum är ett kunskapscenter för autism och Aspergers syndrom. De som är aktiva inom 

autismforum samlar, bearbetar och förmedlar kunskap genom en webbplats, ett bibliotek och 

öppna föredrag. Autismforum bedrivs av X- läns landsting 

(http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/ 2013-11-15). 

http://www.autism.se/default.asp?nodeid=15036
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=34093&l=sv
http://attention-riks.se/
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/
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3.3 RIKTLINJER I STYRDOKUMENTEN  
I och med decentraliseringen av skolan under 1990- talet förändrades det svenska 

skolsystemet. Staten behöll ansvaret för att ange riktlinjer och mål för skolan, men att 

genomföra och realisera dessa blev istället kommunernas ansvar. Detta innebar en stor 

förändring för skolan som verksamhet. Det medförde också en problematik i fråga om 

inkludering eftersom kommunerna tolkar styrdokumenten på olika sätt. Dessutom har 

kommunerna olika ekonomiska förutsättningar (Assarsson, 2007; Göransson, Nilholm & 

Karlsson, 2011).  

Salamancadeklaration anger att alla elever oavsett funktionsnedsättning ska vara välkomna 

och väl omhändertagna i den ordinarie skolan. Skolan ska utveckla en pedagogik med barnet i 

centrum som med framgång ska ge undervisning åt alla barn (Svenska Unescorådet, 2006). 

I skollagen är tydligt inskrivet att utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov. Därför 

kan undervisningen aldrig utformas på samma sätt för alla. Elever ska ges stimulans så att de 

utvecklas så långt som möjligt och undervisningen ska sträva efter att uppväga skillnader i 

elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (SFS 2010:800, 1 kap., 4§). 

Lgr 11 anger också tydligt att skolan ska arbeta inkluderande. Under rubriken värdegrund och 

uppdrag står följande: 

Undervisning ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. (Lgr 11, 2011, s.8) 

3.4 SAMVERKAN 
Arbetet med elever med AST involverar många personer som samverkar med varandra i olika 

konstellationer. Det är av yttersta vikt att dessa kan kommunicera med varandra på ett 

fungerande sätt. Flera undersökningar (Eldar & Wolf‐Zukerman, 2010; Lynch & Irvine, 2009) 

visar att för att detta ska fungera behöver skolan ha en fungerande organisation. I Sverige 

motsvarar denna organisation, elevhälsoteamet. Det handlar både om att ha regelbundna 

möten med relevanta personer och att ha en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan dessa 

personer.  En annan viktig komponent i detta arbete är fungerande och tydliga beslutssystem 

och rutiner (Eldar & Wolf‐Zukerman, 2010). Undersökningar visar att det lätt uppstår 

problem när det inte är tydligt vem som ansvarar för vad i klassrummet, exempelvis vad gäller 

resurspersonen och läraren. Det finns undersökningar som visar att rektorer som har ett väl 

fungerande elevhälsoteam på sin skola och där verksamheten är uppbyggd kring arbetslag är 

de som är mest positivt lösningsinriktade (Skolverket, 2006). Personerna som arbetar runt 

eleven med AST behöver många gärna regelbundna tillfällen att samtala och samarbeta runt 

eleven (Eldar & Wolf‐Zukerman, 2010). 

Det är värdefullt att lärare och personal träffas för att diskutera och berätta hur de arbetar med 

elever med AST, för att inspirera och ge varandra tips på metoder som är verkningsfulla. Att 

träffas och dela erfarenheter bidrar till en mer öppen, positiv och tolerant inställning hos 

personalen. Detta leder i sin tur till bättre relationer till hemmet också bättre. När föräldrar 

känner att det finns förståelse och kunskap för deras barns funktionsnedsättning minskar deras 
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oro (Chatfield & Higginson, 2012). Positiva och fungerande relationer till hemmet är en viktig 

faktor för ett fungerande arbete med en elev (Eldar & Wolf‐Zukerman, 2010; Lynch & Irvine, 

2009. 

Skolverkets rapport från 2006 visar att många elever upplever att kommunikationen mellan 

lärarna om elevens funktionsnedsättning inte har fungerat. Kommunikationen handlar om 

olika former av anpassningsåtgärder som tekniska hjälpmedel, enskild undervisning, olika 

typer av individuella arrangemang mm. Brister i kommunikationen har enligt dessa elevers 

utsagor lett till att de känt att deras funktionsnedsättning blivit något att skämmas för då 

lärarna inte förstått bakgrunden.   

Det är viktigt att lyssna på den enskilda eleven när det gäller akademiska framsteg men också 

elevens upplevelse av skoldagen när man utvärderar och planerar undervisning. Students are 

their own measure of success (Lynch & Irvine, 2009, s. 847). Det är också betydelsefullt att 

anpassa kunskapsinnehållet och sättet att undervisa till den enskilda eleven för att denne ska 

lyckas (Koegel et al., 2012; Lynch & Irvine, 2009). 

3.5 TRIVSEL 
Elever med AST trivs sämre i skolan än sina elever utan funktionsnedsättning. Eleverna med 

funktionsnedsättning upplever ofta det mer ändamålsenligt att få sin undervisning i en liten 

grupp där lärarna har kunskap om den specifika funktionsnedsättningen. Många av eleverna 

känner sig ensamma eller utsatta för mobbing i de vanliga klasserna (Falkmer, M., Granlund, 

Nilholm & Falkmer, T., 2012; Skolverket, 2006). Samtidigt ser eleverna den lilla gruppen 

som en nödlösning och känner sig inte delaktiga i det som de andra eleverna gör. Det finns 

mycket att utveckla i den svenska skolan vad gäller pedagogisk differentiering. Eleverna i 

berättar själva att om läraren hade anpassat undervisningen till deras individuella 

förutsättningar och behov skulle deras skolgång ha varit betydligt mer positiv (Skolverket, 

2006).  

3.6 KOMPETENS 
Ett sätt att säkerhetsställa att elever med AST blir bemötta med hänsyn till sin 

funktionsnedsättning är att informera och utbilda personer som ska arbeta med eleverna. Det 

är bra om personal och elever har denna kunskap redan när de möter elever med AST för 

första gången. Forskning (Chatfield & Higginson, 2012; Eldar & Wolf‐Zukerman, 2010) visar 

att kunskap är en framgångfaktor i arbetet med elever med AST.  Detta innefattar alla som är i 

kontakt med eleven; lärare som undervisar eleven, teamet med vuxna som arbetar med eleven 

(motsvarande elvehälsoteamet i Sverige), klasskamraterna och deras föräldrar. Det som 

föreslås är omfattande. Det handlar om att förklara barnets funktionsnedsättning, tydliggöra 

vad inkludering innebär, sätta förväntningar på de inblandade samt att skapa en tydlig 

rollfördelning. Aktuell forskning visar att det saknas kunskap om AST i skolor både vad 

gäller lärare och resurspersoner (Koegel, L., Matos-Freden, Lang & Koegel, 2012).  

Ett väl fungerande elevhälsoteam är viktigt för att elever med funktionsnedsättning och elever 

med AST ska få den hjälp och det stöd de behöver. I ett väl fungerande elevhälsoteam finns 
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kunskap, kontaktnät utåt och möjlighet till informationsöverföring. Teamet kan också vara ett 

forum för diskussioner och kompetensutveckling. Införandet av elevhälsoteam har medfört att 

personalen på skolan på ett enklare sätt finner strategier för att möta mångfalden av behov i 

skolan (Skolverket, 2006). Elevhälsan är en ovärderlig resurs för lärarna för arbetet med de 

handikappolitiska målen enligt lärarna själva (Skolverket, 2006). Kompetensen som finns i 

elevhälsoteamet på skolan styr till viss del vilka behov hos eleverna som blir synliggjorda 

samt vilka åtgärder som sätts in för att möta dessa behov.  Samma rapport visar att i skolor 

med lärare som känner sig trygga i sin lärarroll och i sitt arbetslag finns ett väl fungerande 

elevhälsoteam med flera olika yrkeskategorier representerade.  

En framgångsfaktor för att arbete med elever med AST i ordinarie grupp skolan har en 

kompetent ledare, rektor. Viktiga förutsättningar för detta är att rektor är kunnig och 

uppdaterad inom området men också förstående. Rektorn ska fungera som visionär (Lynch & 

Irvine, 2009). En rektor ska kunna organisera, utforma, leda och implementera är att 

undervisningssituationer för alla elever (Chatfield & Higginson, 2012; Eldar & Wolf‐

Zukerman, 2010).  En stark och kunnig rektor har betydelse för att personalen har en positiv 

inställning till AST (Chatfield & Higginson, 2012). Ett positivt förhållningssätt från lärare är i 

sin tur betydelsefullt för om elever med funktionsnedsättning lyckas i skolan (Skolverket, 

2006). 

På skolor där specialpedagogen anses vara en viktig befattningshavare flyttas fokus från den 

enskilde eleven som problem till möjligheten att jobba med hela gruppen. Specialpedagogen 

hjälper också lärarna att jobba med det egna förhållningssättet samt är ett stöd i arbetet med 

pedagogisk differentiering och utvecklingen av miljön i klassrummet. Specialpedagogen 

hjälper lärarna att få tillgång till aktuell forskning och nyutkommen litteratur (Skolverket, 

2006). 

Kunskap om funktionsnedsättningen och ett positivt förhållningssätt leder till att lärare blir 

mer benägna att anpassa sin undervisning och anpassa klassrumsstrategier för att möta de 

elever med AST som har särskilda behov (Skolverket 2006). För att kunna utforma 

undervisning och arbetssätt att passa eleven behöver lärare både ha kunskap om elevens 

situation och om hur funktionsnedsättningen påverkar elevens sätt att tänka och förstå 

(Koegel et al., 2012). Internationell forskning pekar på detta då den (Chatfield & Higginson, 

2012; Eldar & Wolf‐Zukerman, 2010) visar att lärare som har kunskap om 

funktionsnedsättningen och får stöd själva i arbetet med elever med AST har ett öppnare och 

mer positivt förhållningssätt till funktionsnedsättningen och att till att undervisa eleverna i sin 

grupp. Det visar sig också att det är viktigt att lärare tillhandahåller material i förväg om det är 

något eleven behöver för att lyckas med sitt arbete (Eldar & Wolf‐Zukerman, 2010).  

Det är avgörande att lärare kunskap om AST elevers kognitiva förmåga för att dessa elever 

ska kunna delta och kommunicera på ett fungerande sätt. En svensk undersökning (Falkmer, 

M., Granlund, Nilholm & Falkmer, T., 2012) visar att elever med AST upplever att de har 

svårt att förstå lärarens instruktioner. Lärare har vidare svårare att förstå dem än deras 

klasskamrater. Elever med AST känner sig oftare mobbade, mindre omtyckta och mindre 

förstådda av sin lärare än jämnåriga klasskamrater. De känner sig mer osäkra i skolmiljön och 
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upplever den svårare än vad jämnåriga skolkamrater gör. Detta visar även hur viktigt det är att 

läraren är medveten om hur eleven uppfattar sin skolsituation. Läraren behöver hjälpa eleven 

att få ökad självkännedom. En ökad självkännedom kan hjälpa eleven att hitta strategier eller 

vägar att kompensera för sin sociala funktionsnedsättning.  

3.7 STÖD 
En resursperson till barn med AST är enligt Eldar & Wolf‐Zukerman (2010) många gånger 

mycket värdefull. Resursen tar tillvara barnets intressen och finns där när förmågan inte 

riktigt räcker till. Det är av stor betydelse att resursen är väl insatt i barnets problematik. 

Resursen ska ha förmågan att bedöma när eleven behöver hjälp och när eleven klarar sig på 

egen hand. Resursen ska också våga utmana eleven för en optimal utveckling. När det gäller 

elever med AST är förberedelse en av resurspersonens huvuduppgifter. Resursen är viktig för 

att effektivisera kommunikationen mellan de som arbetar runt barnet såsom rektor, lärare, 

föräldrar och annan personal. För att ha ett fungerande arbete med en resurs i klassrummet 

krävs alltså ett nära och gott samarbete mellan resursen och läraren (Eldar & Wolf‐Zukerman, 

2010). Flertalet av de elever som haft stöd av resursperson är nöjda med det. Flera elever 

beskriver att resursen påminner läraren om vad eleven behöver t.ex. inläst material eller 

speciella arrangemang inför exempelvis idrottsdagar (Skolverket 2006). Elever med 

funktionhinder önskar enligt en undersökning från 2006 fler vuxna i skolan. Fler vuxna under 

skoldagen både under lektioner och på raster, behövs för att eleverna ska känna sig trygga. 

Eleverna önskar också att de vuxna ska vara mer aktiva och röra sig där eleverna är, 

exempelvis i korridorena på skolan eller i kön till bussen på väg hem (Skolverket, 2006). 

3.8 UNDERVISNINGSGRUPP 
Av skollagen framgår tydligt alla elever i möjligaste mån ska vara inkluderade i den svenska 

skolan (3 kap 7 § SFS 2010:800). Enligt Skolverkets rapport från 2006 är ”liten grupp” den 

åtgärd som oftast sätts in. Trots att eleverna inte saknar begåvningsmässiga förutsättningar för 

att gå i ordinarie grupp. Detta gäller även internationellt (Nilholm, C., & Björck-Åkesson E. 

(red.), 2007).  Detta kan bero på svag pedagogisk differentiering i klassrumsundervisningen 

samt brist på specialpedagog eller ett mindre väl utnyttjande av specialpedagogernas breda 

kompetens (Skolverket, 2006). 

Gruppens storlek och sammansättning har för de allra flesta elever stor betydelse för hur 

skolsituation upplevs. En liten grupp upplevs av eleverna som en möjlighet till ro, till att lära 

och till möten med vuxna som lyssnar och bryr sig. Eleverna i undersökningen vittnar om att 

de funnit en tillhörighet i den mindre gruppen (Skolverket, 2006). Eleverna kan också känna 

en ängslan över att den lilla gruppen med dess speciella sammansättning inte är bra. Ängslan 

kommer sig av att de små grupperna kan vara stökiga och otrygga (Skolverket, 2006). Många 

av eleverna som gått i liten grupp är nöjda med sin vistelse där. Oftast stannar eleverna i den 

lilla gruppen under hela sin grundskoletid, då skolan ofta inte erbjuder något annat alternativ 

(Skolverket, 2006).  

Enligt Skolverkets rapport från 2009 finns det på många håll en stark efterfrågan på 

särskiljande lösningar. Enligt informanterna i undersökningen beror detta på en önskan från 
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föräldrar och elever att undvika fler misslyckanden. Samtidigt är det ett utryck för att skolan 

inte riktigt klarar av inkluderingen (Skolverket, 2009). 

Flera studier pekar på att barn med AST utvecklas bäst när det gäller sociala och 

kommunikativa färdigheter i ordinarie grupp tillsammans med andra elever (Eldar & Wolf‐

Zukerman, 2010). Exempel på färdigheter som utvecklats positivt är kompisrelationer, 

förmåga till samarbete, att arbeta självständigt, att klara av att någon ställer krav på en och 

klara av att det blir en förändring. Däremot visar den nämnda studien sämre resultat vad gäller 

kunskapsinhämtning för elever med AST som undervisas i ordinarie grupp jämfört med en 

separat grupp. 

Det finns också studier som visar på motsatsen dvs. att barn med AST utvecklas mer positivt 

när det gäller sociala färdigheter såsom uppförande och hyperaktivitet i separata 

undervisningsgrupper jämfört med i ordinarie grupp (Osborne, Reed, & Waddington, 2012; 

Reed & Waddington, 2009). Studierna visar vidare att elever med AST kan utvecklas positivt 

vad gäller det sociala i ordinarie grupp, men inte bättre än i separat grupp. Studierna menar att 

detta kanske skulle kunna bero på att det saknas kompetens att ta emot barn med AST i 

ordinarie grupp och understryker att styrdokumentens krav på inkludering inte får leda till att 

vi glömmer bort att tänka på hur vi ska hjälpa och stötta barn med AST på bästa sätt 

(Osborne, Reed, & Waddington, 2012; Reed & Waddington, 2009). 

3.9 LITTERATURSÖKNING 
Den 18 september sökte jag på ERIC genom Umeå universitetsbibliotek med sökorden 

”inclusion” och ”autism”. Jag avgränsade sökningen genom att begränsa tidsspannet från 

2005 till 2013. Jag fann 218 artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  Det första steget 

till selektering var att utifrån titlarna välja de artiklar som avser elever med AST som är 

inkluderade i den ordinarie skolan. Detta resulterade i 18 artiklar. Dessa 18 artiklar 

skumlästes. 10 artiklar valdes ut och lästes därefter noggrant. 5 av dessa 10 artiklar har 

använts. Den sista artikeln är en forskningsöversikt. I referenslistan till en av artiklarna 

(Osborne, Reed, & Waddington, 2012) hittade jag ytterligare en artikel.  Den 4 november 

sökte jag på Swepub genom Umeå universitetsbibliotek med sökorden ”inclusion” och 

”autism”. Jag avgränsade min sökning genom att ange ett tidsspann från 2005 till 2013. Jag 

fann 15 artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. En av dessa var relevant för min 

undersökning. 

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

De teoretiska utgångspunkterna för studien bygger på förståelse av hur samhället ser på och 

förhåller sig till olikheter. Nilholm (2007) menar att det finns tre grundläggande perspektiv 

som kännetecknar det specialpedagogiska fältet idag; det kompensatoriska perspektivet, det 

kritiska perspektivet och dilemma perspektivet (Nilholm, 2007).  Denna studie tar 

utgångspunkt i dessa tre perspektiv som analysverktyg för att tolka resultatet av 

enkätundersökningen samt intervjuerna. Dessa perspektiv har valts som analysverktyg då de 

tydliggör skillnader i synen på elever i behov av särskilt stöd.  Det kompensatoriska 



15 

perspektivet ser svårigheter som en brist hos individen, brister som specialpedagogiken ska 

hjälpa till att kompensera. Det kritiska perspektivet ser istället svårigheter som fenomen 

kopplade till den sociala kontexten. Dessa två perspektiv erbjuder lösningar på svårigheter 

som uppstår för elever i behov av särskilt stöd i mötet med skolan. Det tredje perspektivet 

dilemmaperspektivet tar istället sin utgångspunkt i dilemman som skola och samhälle behöver 

hantera för att möta elevers olikhet. Dessa dilemman handlar ofta om etik (Nilholm, 2005). 

De olika perspektiven på specialpedagogik får olika konsekvenser för hur specialpedagogisk 

verksamhet kan förstås och organiseras (Nilholm, 2005). 

Det kompensatoriska perspektivet (även kallat det kategoriska perspektivet) grundar sig i 

tanken att specialpedagogiken ska kompensera brister hos en individ. Detta perspektiv har 

sina rötter i psykologi och medicin. Svårigheter ses som en effekt av exempelvis 

hemförhållanden eller begåvning. Perspektivet ser ”elever med svårigheter” (Emanuelsson, I., 

Persson, B. & Rosenqvist, J., 2001). Andra kännetecken för detta perspektiv är segregerande 

undervisningsformer och en specialpedagogisk professionalitet som grundar sig på 

expertkunskap om det avvikande (Nilholm, 2005). Inom detta perspektiv blir det viktigt att 

identifiera grupper med gemensamma svårigheter exempelvis utvecklingsstörda eller 

dyslektiker för att hitta orsaker till svårigheterna och former för att kompensera dessa 

(Nilholm, 2005). 

Det kompensatoriska perspektivet har ett kortare tidsperspektiv. Det går snabbare att sätta in 

insatser för att stötta en individ än att förändra en organisation eller utveckla en mer tillåtande 

miljö. 

Det kritiska perspektivet (även kallat det relationella perspektivet) har uppkommit som en 

motreaktion på det kompensatoriska och är kritiskt till att se problem som brister hos 

individen. Perspektivet är kritiskt till begreppet och normen normalitet. Detta perspektiv är 

därför kritiskt till diagnosticering av individer (Nilholm, 2007). Perspektivet fokuserar istället 

på hur omgivningen ser ut eller är organiserad. Specialpedagogiska behov ses som sociala 

konstruktioner istället för som hos det kompensatoriska perspektivet som brister hos individen 

(Nilholm, 2005). Individuella tillkortakommanden går inte att finna i en enskild elevs 

beteende eller uppträdande enligt detta perspektiv (Emanuelsson et al., 2001). Behov är inte 

något som eleven bär med sig från en situation till en annan situation utan är knutna till ett 

sammanhang. Behoven är således föränderliga men även gemensamma och angelägna för alla 

deltagare (Skolverket, ). Inom det kritiska perspektivet är det skolan som system som skapar 

problem, snarare än att problemen finns hos individer (Nilholm, 2005). Det viktiga är det som 

sker i samspelet och interaktionen mellan olika aktörer. Man talar om ”elever i svårigheter” 

(Emanuelsson et al., 2001). Specialpedagogiken blir ett verktyg för att hantera barns olikhet i 

klassrummet (Nilholm, 2005). Det kritiska perspektivet lägger liksom det kompensatoriska 

perspektivet stor makt hos forskare och professionella (Nilholm, 2007). 

Specialpedagogik genom kritiska glasögon har ett längre tidsperspektiv. Det tar tid att 

förändra utbildningsmiljöer. Arbetsstrategierna som används inom det kritiska perspektivet är 

långsiktiga (Emanuelsson et al., 2001).  
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Det sista och yngsta av dessa perspektiv brukar kallas dilemmaperspektivet. 

Dilemmaperspektivet är positivt till de flesta idéer som framförs inom det kritiska 

perspektivet men betonar att det är viktigt att vara medveten om att utbildningssystemet är 

komplext och motsägelsefullt. Det gäller exempelvis ambitionen att alla elever ska uppnå 

målen samtidigt som utbildningen ska anpassas till vars och ens individuella förutsättningar. 

Dilemman förklaras av Nilholm (2007) som motsättningar som i egentlig mening inte går att 

lösa men som ständigt kräver ställningstaganden.  

Dilemmaperspektivet betonar att man måste vara medveten om  

/…/ utbildningssystems grundläggande komplexitet och motsägelsefullhet. Ett fundamentalt dilemma i ett 

modernt utbildningssystem är t.ex. att man å ena sidan ska ge alla elever liknande erfarenheter och 

kunskaper, medan man å andra sidan ska anpassa sig till vars och ens individuella förutsättningar. 

(Nilholm, 2007, s.23)  

När det gäller forskning och specialpedagogik erbjuder dilemmaperspektivet ingen väg ut ur 

denna problematik utan menar att forskare och aktörer från verksamheter inom utbildning 

behöver diskutera och resonera om dessa dilemman (Nilholm, 2007). Dilemmaperspektivet 

har flera likheter med det sociokulturella perspektivet. Man är inom detta perspektiv 

intresserad av hur dilemman ter sig i en specifik situation och under specifika sociokulturella 

förhållanden. Det kulturella och sociala sammanhanget är viktigt för att förstå utveckling, 

lärande och interaktion (Nilholm, 2007). Dilemmaperspektivet har fått kritik för att vara för 

vagt och relativistiskt på grund av öppenheten för komplexitet och dilemman. Det kan finnas 

en risk för att alla synsätt ses som likvärdiga (Nilholm, 2007).  

Det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet fungerar 

som teoretisk utgångspunkt, som glasögon då resultatet av studien analyseras. Studiens syfte 

söker kunskap om stödinsatser riktade till skolan för elever med AST och förståelse för hur 

undervisningen organiseras och bedrivs för dessa elever samt lärares, specialpedagogers, 

rektorers och resurssamordnares uppfattning om hur skol- och undervisningssituationen skulle 

kunna förbättras för elever med AST. Dessa tre perspektiv hjälper till att tydliggöra synen på 

eleven med AST och huruvida svårigheterna ses som brister hos eleven eller i miljön när det 

gäller stödinsatser i skolan och hur undervisningen organiseras och bedrivs samt hur aktörerna 

menar att skolsituationen skulle kunna förbättras för eleven. Dilemmaperspektivet 

understryker att skolans värld är komplex och motsägelsefull.  Perspektivet synliggör 

dilemman som behöver diskuteras. Detta perspektiv menar att det är viktigt för att få en 

realistisk bild av skolvärlden. Perspektivet erbjuder ingen enkel väg ut. Varje dilemma måste 

diskuteras utifrån sin specifika situation och sina sociokulturella förhållanden (Nilholm, 

2007).  

5 METOD  

Studiens syfte är att få djupare kunskap om stödinsatser beträffande skolan för elever med 

AST. Syftet är vidare att få en djupare förståelse för hur undervisningen för elever med AST 

som går i ordinarie klass organiseras och bedrivs samt för lärares, specialpedagogers, 

rektorers och resurssamordnares uppfattning om hur skol- och undervisningssituationen skulle 
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kunna förbättras. Kvalitativ forskningsansats har valts för att uppnå studiens syfte.  I en 

kvalitativ studie vill forskaren beskriva och förstå fenomen och deras samband. Det handlar 

om erfarenheter, upplevelser och uppfattningar (Bryman, 2012). Jag har valt att samla in data 

genom att använda flera metoder; enkätundersökning, intervjuer, telefon- och mejlkontakt 

samt dokumentstudier. 

5.1 VAL AV DATAINSAMLINGSMETOD 

5.1.1 Enkätundersökning  

Jag har valt att göra en enkätundersökning riktad till rektorerna på alla kommunens skolor för 

att få bred och övergripande information om hur man inom kommunen tänker kring elever i 

behov av särskilt stöd. Rektorerna kan ge denna information då de är ansvariga för hur 

verksamheten genomförs i skolorna. Enkätundersökning ger möjlighet att undersöka hela den 

population jag är intresserad av vilket är viktigt för att kunna svara på mina frågeställningar. 

Enkätens styrka ligger i att den kan nå många personer på relativt kort tid (Dimenäs, 2007).  

Enkäter kan utgöra underlag för datamaterial som både beskrivs på ett kvalitativt och ett 

kvantitativt sätt (Dimenäs, 2007; Frykholm, 1997).  Då undersökningen är kvalitativ är 

enkäterna konstruerade för att ge informanterna möjlighet att själv styra sina svar och ha 

fokus på det som känns viktigt för dem att förmedla. Verktyget enkäter passar bra för att 

undersöka attityder och uppfattningar (Bryman, 2013).  Studiens frågeställningar undersöker 

en grupp, inte enskilda individer. Enligt Dimenäs (2007) är enkäter ändamålsenliga för att 

undersöka en grupp och speglar då endast den grupp man undersökt. Detta är också ett 

kriterium för kvalitativ forskning (Bryman, 2013). Studien är heller inte ute efter att jämföra 

populationen med en annan population, utan syftet är att beskriva olika aspekter av den 

specifika populationen.   

Enkätundersökningen genomfördes tillsammans med kommunen. Kommunen är intresserad 

av att få en bild av vilket stöd elever med AST får på skolorna i kommunen samt vilket stöd 

rektorerna bedömer behövas. Detta borde minska risken för externt bortfall då enkäten är en 

möjlighet för rektorerna att påverka vilket stöd kommunen väljer att satsa på följande år. Det 

finns ytterligare en fördel med att använda enkäter då det medför att jag som forskare inte 

etablerar en relation med deltagarna. Jag kommer inte ens att träffa dem vilket hjälper mig att 

förhålla mig helt objektiv i mitt uppdrag som forskare (Bryman, 2013). Min förhoppning är 

att distansen medför att deltagarna känner att de kan utrycka sig helt fritt.  

I studien används Internetenkät. Detta innebär att jag har skapat en enkät på en webbplats och 

skickat länkar till samtliga i populationen jag har undersökt. Detta medför att jag kan se hur 

många som svarat men inte vilka. Varje respondents svar införs och hela datamängden hämtas 

när datainsamlingsfasen är avklarad. Detta minskar risken för fel då webverktyget 

sammanställer de fasta svarsalternativen (Bryman, 2013). De öppna svaren bearbetas som vid 

en pappersenkät. Vid genomförandet av internetenkäter är det viktigt att säkerhetsställa att de 

som ingår i undersökningen har tillgång till och använder internet (Dimenäs, 2007). Så är 

fallet eftersom det i det dagliga arbetet som rektor vid kommunenens skolor ingår att vara väl 

bevandrad i att använda internet både vid kommunikation och vid informationssökning. 
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Enkäten (bilaga 3) består av slutna frågor, flervalsfrågor och öppna frågor.  

5.1.2 Intervju  

Enkätundersökningen kompletteras med intervjuer med lärare, specialpedagoger och ansvarig 

resurssamordnare på kommunen. Lärare och specialpedagoger har mer ingående kunskap om 

hur undervisningen bedrivs än rektorer och deras bild av hur stöd organiseras kompletterar 

den mer övergripande, breda bild som enkätundersökningen med rektorer ger. Lärare och 

specialpedagoger har också kunskap om vilket stöd som skolpersonal kan få från kommunen 

central och från andra aktörer.  Resurssamordnaren har ett annat perspektiv än både rektorer, 

lärare och specialpedagoger. Hon har kunskap om hur det ser ut i hela kommunen och kan 

förmedla ett övergripande perspektiv från centralt håll. Hon kan förmedla vilket stöd 

skolpersonal kan få från kommunen centralt. Hon kan också ge sin bild av hur stöd 

organiseras och hur undervisning bedrivs vi kommunens skolor. De intervjuade representerar 

olika yrkesgrupper och kan förmedla hur skol- och undervisningssituationen skulle kunna 

förbättras för elever med AST utifrån sitt perspektiv. 

Intervjuerna som genomförts är så kallade halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. 

Halvstrukturerade livsvärldsintervjuer försöker att förstå teman ur vardagsvärlden ur 

intervjupersonens eget perspektiv. Den individuella kvalitativa intervjun liknar ett vanligt 

samtal, i den bemärkelsen på så sätt att det är intervjuaren som styr samtalet i en viss riktning 

och ser till att personen som intervjuas håller sig till ämnet utifrån en intervjuguide. När man 

gör en kvalitativ intervju är det därför viktigt att inte styra intervjuerna allt för mycket 

(Dimenäs, 2010; Kvale & Brinkman, 2009). Det är också viktigt att vara medveten om hur 

intervjupersonen kan påverkas av olika typer av frågor.  

När intervjuguiden utformades togs hänsyn till att det är brukligt att både ha tematiska frågor 

(Vad?) och dynamiska frågor (Hur?) för att täcka in området väl. Intervjufrågorna 

formulerades så att de skulle stämma väl med intervjupersonernas vardagsspråk (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  Intervjuguiden finns bifogad i rapporten (bilaga1). 

5.1.3 Telefonkontakt och mejlkonversation 

Jag har haft telefonkontakt med: 

 ombudsman på Attentions centrala kansli. (2013-11-19) 

 verksamhetsansvarig för habiliteringen i kommun X (2013-10-10)  

 psykolog BUP i kommun X (2013-09-11) 

Jag har haft mejlkontakt med: 

 Autism- och Aspergerförbundet (2013-10-11).  

 Kunskapscentrum för autism, ADHD och andra utvecklingsrelaterade 

funktionsnedsättningar (KIND).  

 Autismcenter (2013-09-12) 

5.1.4 Dokumentstudier  

För att få reda på vilket stöd kommunen central erbjuder till skolpersonal har jag studerat 

kommunens hemsida. Jag har läst dokumenten Utbildningspolitisk strategi för X kommun- 
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styrdokument för grundskola och skolbarnomsorg och Handikappolicy X kommun.  Dessa 

dokument finns att hämta på kommunens hemsida. 

5.2 GENOMFÖRANDE  

5.2.1 Bakgrund till studiens genomförande 

För att resultatet av undersökningen skulle kunna användas för att förbättra villkoren och 

utveckla verksamheten i praktiken och på så sätt ge uppsatsen specialpedagogisk relevans 

ville jag genomföra undersökningen tillsammans med en kommun. Kommun X kontaktades 

och tillsammans diskuterade vi lämpliga områden att undersöka. I arbetet med att forma 

studiens syfte och frågeställningar beaktades kommunens önskemål såväl som den 

specialpedagogiska relevansen. 

Kommunen var angelägen om att få en tydligare bild av vilket stöd elever med AST som går i 

ordinarie klass i kommunen får samt hur skolorna skulle kunna utveckla arbetet med elever 

med AST. Grundskolorna i kommunen hade fått ett antal nya elever med denna 

funktionsnedsättning genom de förändringar som skedde när den nya skolagen trädde i kraft 

den 1 juli 2011. Genom att genomföra undersökningen tillsammans med en kommun ökar 

även förutsättningarna för att hitta individer som vill ställa upp genom exempelvis att bli 

intervjuade eller att besvara enkäter då de ser fördelar för sin egen verksamhet genom att 

delta. 

5.2.2 Enkätundersökning  

Enkäten skickades ut per mejl till rektorerna. Bifogat i mejlet fanns följebrev (bilaga 2) där 

respondenterna informerades om undersökningens syfte och att de genom att delta hade 

möjlighet att vara med och tydliggöra för kommunen hur stödet till denna elevgrupp fungerar. 

I följebrevet fanns en länk till undersökningen. Kommunen gjorde själva mejlutskicket för att 

minska risken för externt bortfall. Deltagarna fick som är brukligt två påminnelser att besvara 

enkäten (Bryman, 2013; Ejlertsson 1995). Den första påminnelsen skickade jag ut och den 

andra påminnelsen skickade resurssamordnaren på kommunen ut.  

Enkätsvaren lästes igenom grundligt. Därefter kategoriserades svaren på de öppna frågorna 

genom att försöka hitta olika återkommande teman (Ejlertsson, 2005). Flervalsfrågorna har 

delvis redovisats genom diagram då detta ger en överskådlig bild inför analys och diskussion. 

5.2.3 Intervju 

I en kvalitativ intervju produceras kunskap i samspelet mellan intervjuare och intervjuperson. 

För att genomföra intervjun och få ett gediget material behöver intervjuaren vara påläst i 

ämnet samt ha ett gott omdöme. I den halvstrukturerade intervjun ställs frågor i teman. För att 

kunna följa intervjupersonen i hans/hennes resonemang krävs omfattande kunskaper hos 

intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2009). För att förbereda mig på bästa sätt har jag läst in 

mig på en mängd litteratur om AST. Jag har också viss erfarenhet sedan tidigare av att 

genomföra denna typ av intervjuer. Jag har läst in mig på metoden igen. Tid för intervjun 

bestämdes på telefon eller per mejl, informanterna fick välja en tid som passade dem. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats. Intervjuerna med lärare genomfördes 

i klassrum. Intervjuerna med specialpedagoger genomfördes i ena fallet i ett arbetsrum och i 
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det andra fallet i personalrummet. Intervjun som genomfördes i personalrummet var så pass 

sent på dagen att de flesta på skolan hade gått för dagen. Vi blev avbrutna vid ett tillfälle 

under intervjun, en kort stund då en kollega hade en fråga till specialpedagogen. Intervjun 

kunde återupptas snabbt igen efter avbrottet. Intervjuerna tog mellan 35 och 60 minuter. De 

spelades in med en Iphone.  Intervjuerna inleddes med att jag presenterade mig själv och 

syftet med undersökningen. Intervjupersonerna informerades om att de närsomhelst kunde 

avbryta intervjun och att de och kommunen avidentifieras i studien.  Jag använde mig av både 

icke verbala verktyg exempelvis småljud som ”mm” och ”jaha” och verbala såsom 

omformuleringar och sammanfattningar.  Dessa verktyg används i intervjuer för att skapa ett 

positivt klimat där informanterna känner sig trygga och för att bekräfta informanterna(Hägg & 

Kuoppa, 2007). Klimatet i intervjuerna var genomgående öppet och positivt. Intervjuerna 

transkriberades för att bli mer överblickbara och lättarbetade. 

En av intervjuerna, den med resurssamordnaren på kommunen genomfördes på telefon. Det 

fanns således ingen möjlighet att spela in intervjun. Under intervjun antecknade jag och 

efteråt kompletterade jag anteckningarna. Vid den intervjun presenterade jag mig inte och jag 

berättade heller inte om syftet med undersökningen då detta redan var känt för informanten. 

Intervjun genomfördes för övrigt på samma sätt som de övriga. 

5.3 ANALYSMETOD 

5.3.1 Enkätundersökning  

Enkäterna lästes igenom grundligt. Därefter kategoriserades svaren på frågorna med öppna 

svar genom att försöka hitta olika teman som återkommer (Ejlertsson, 2005). Svaren skrevs 

sedan om i löpande text. Flervalsfrågorna har delvis redovisats genom diagram då detta ger en 

överskådlig bild inför analys och diskussion. 

5.3.2 Intervju 

Analysmetoden som användes då intervjuerna bearbetades i sin transkriberade form är så 

kallad meningskoncentrering. Denna metod innebär att man drar samman intervjupersonens 

yttranden till kortare formuleringar/…/ där huvudinnebörden av det som sagts formuleras om 

i några få ord (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 221).  

Det transkriberade materialet har analyserats med de fem steg som beskrivs i Kvale & 

Brinkmann (2009). Först lästes materialet igenom flera gånger noggrant för att få en 

helhetsbild av innehållet. Utifrån helhetsbilden formulerades meningsenheter. Därefter 

delades materialet in i olika teman. Dessa kopplades i sin tur till studiens syfte utifrån 

forskningsfrågorna. Därefter skrev jag ihop de teman som var relevanta utifrån 

frågeställningarna till en sammanhängande text.  

Materialet delades sedan in under respektive forskningsfråga.  
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5.4 URVAL 

5.4.1 Enkätundersökning  

Valet av enkätinstrument ger mig möjlighet att genomföra en ansats till en så kallad 

totalundersökning, det vill säga att undersöka alla individer i en viss population (Ejlertsson, 

1995). I kommunen finns 33 grundskolor från år F-9. 13 av dessa är fristående och 20 är 

kommunala. Jag har valt att genomföra min enkätundersökning till samtliga rektorer på dessa 

skolor.  

5.4.2 Intervju  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) beror valet av intervjupersoner på studiens syfte. De 

menar att man bör intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det man vill veta. 

Jag har gjort bedömningen att det är rimligt att intervjua två lärare, två specialpedagoger och 

en resurssamordnare med tanke på tiden som finns tillgänglig. Jag bedömer också att dessa 

personers beskrivningar tillsammans med enkätundersökning och övrig insamling av data ger 

ett tillräckligt underlag för att besvara studiens frågeställningar. Resurssamordaren tog jag 

kontakt med själv. Vi tillsammans genomförde enkätundersökningen.  För att få kontakt med 

lärare/specialpedagoger som arbetar med barn med AST i ordinarie grupp har jag fått hjälp av 

kommunens resurssamordnare. De har gett mig en lista med namn på 

specialpedagoger/rektorer som de vet har elever med AST på sin skola.  

De personerna jag intervjuat är de som återkopplat först och varit villiga att ställa upp på 

intervju. Linda är knappt 30 år, utbildad lärare och har arbetat som lärare i tre år. Skolan hon 

arbetar på har ca 700 elever. Louise är drygt 50 år, utbildad lärare och har arbetat i skolan i 15 

år. Skolan hon arbetar på har ca 400 elever. Sara är drygt 60 år, utbildad specialpedagog och 

har arbetat som specialpedagog i 30 år. Skolan hon arbetar på har ca 100 elever. Stefan är 

drygt 40 år och har arbetat som specialpedagog i 10 år. Han är utbildad lärare men inte 

utbildad specialpedagog. Däremot har han gedigen erfarenhet av barn med särskilda behov 

samt har gått ett antal kurser och utbildningar inom området. Skolan har arbetar på har ca 400 

elever. Personerna som intervjuats arbetar på olika skolor.  

5.5 BORTFALL 
Följebrev med länk till enkätundersökningen skickades ut till 33 skolor. 19 rektorer besvarade 

enkäten. Det finns inget givet svar på hur stort bortfallet får vara i enkätundersökning. Varje 

undersökning är unik (Dimenäs, 2009). Enligt plan survey är en svarsfrekvens i webenkäter 

över 55 % mycket bra (hämtat 05-01-14 http://manual.plan-survey.se/kb/153). Riksrevisionen 

genomförde i maj 2013 en enkätundersökning riktad till rektorer (Riksrevisionen 2013:11, 

bilaga 1) Den totala svarsfrekvensen i undersökningen var 32 %. I relation till dessa är 

svarsfrekvensen i min undersökning är god. Diskussion om effekter av bortfallet finns i 

avsnitt 9. 

5.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Hänsyn har tagits till informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) på följande sätt. Som jag 

tidigare beskrivit har jag valt att använda Internetenkät. Detta innebär att jag har använt en 

http://manual.plan-survey.se/kb/153
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webplattform när jag konstruerat enkäten. Därefter har jag skickat en länk till undersökningen 

till samtliga i populationen som jag undersökt. Jag har tillsammans med kommunen utformat 

ett följebrev som introducerar undersökningen.  I följebrevet presenterades syftet med 

undersökningen. Där beskrivs också i stora drag hur enkätundersökningen genomförs och 

vilka som enkäten skickats ut till. Där presenteras också vilka som gör undersökningen det 

vill säga jag som student och kommunen och att ingen ersättning utgår till mig. I följebrevet 

fanns kontaktuppgifter både till mig och ansvariga personer på kommunen om frågor skulle 

uppstå. I följebrevet beskrivs syftet med undersökningen och att kommunen kommer att ta del 

av resultatet av studien för att försöka bidra till att öka kompetensen på skolorna för att möta 

dessa barns särskilda behov. Min förhoppning är att detta ska motivera rektorerna till 

deltagande. Följebrevet informerar om hur respondenterna kan ta del av det färdiga resultatet 

och att det är frivilligt att delta i undersökningen. Vad gäller intervjuerna har 

intervjupersonerna redan när de blev tillfrågade om medverkan informerats om syftet med 

undersökningen, vilka som står bakom den samt att ingen ekonomisk ersättning utgår till mig. 

Intervjupersonerna har också upplysts om att kommunen kommer att ta del av resultatet samt 

att den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig vid Umeå universitet. 

Intervjupersonerna har också upplysts om att det är frivilligt att delta. Den informationen som 

intervjupersonerna fick vid tillfället då de tillfrågades upprepades igen vid intervjutillfället. 

Då var jag också tydlig med att de närsomhelst fick avbryta intervjun (Vetenskapsrådet, 

2002).  

Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) innebär att deltagare i en undersökning själva har 

rätt att bestämma huruvida de vill medverka eller inte. I enkätundersökningen följer utförlig 

information om undersökningen med i enkätutskicket och därför tolkar jag det som 

individuellt samtycke lämnats då enkäten besvarats och återförts (Vetenskapsrådet, 2002).  

När det gäller intervjuerna har intervjupersonerna upplysts vid två tillfällen att det är frivilligt 

att medverka. 

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) har tagits hänsyn till på följande sätt. 

Internetenkät hjälper till att säkerhetsställa undersökningspersonernas konfidentialitet då 

respondenterna besvarar enkäten på plattformen. Det betyder att det inte går att se vem som 

besvarat vilken enkät. I missivet informeras om att kommunen avidentifieras i rapporten. 

Varken jag som forskare eller kommunen kommer att få reda på vilken rektor som svarat vad. 

För att säkerhetsställa detta krav i intervjuerna har intervjupersonerna avidentifierats i 

uppsatsen genom att de fått fingerade namn och en ungefärlig ålder. Då kommunen är stor 

och det finns många lärare som har elever med AST i sin klass är det inte möjligt att utröna 

vilka som intervjuats. Min bedömning är att innehållet och uppgifterna i undersökningen inte 

borde uppfattas som obehagligt eller kränkande av de som deltagit i enkätundersökningen 

eller de som intervjuats (Vetenskapsrådet, 1990).   

Nyttjandekravet har tagits hänsyn till på följande sätt (Vetenskapsrådet, 2002). Insamlad data 

kommer att användas för denna undersökning. Resultatet av undersökningen kommer också 

att användas av kommun X för att utveckla stödet till skolor när det gäller elevgruppen med 

AST. När det gäller intervjuerna är det bara jag som har tillgång till dem.  
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Min förhoppning är att både enkätundersökningen och intervjuerna ska bidra till en bättre 

situation för informanterna genom att tydliggöra för kommunen hur det befintliga stödet för 

dessa barn i kommunens skolor är utflormat och därmed vara en del i beslutsunderlaget för 

kommande satsningar inom skolan. Då jag gör denna studie tillsammans med kommunen har 

jag ansträngt mig att förhålla mig objektiv både gentemot kommunen och mot informanterna. 

Jag har inte fått någon ekonomisk ersättning.  

5.7 TILLFÖRLITLIGHET  
När det gäller bedömning av tillförlitlighet i undersökningen används begreppen validitet, 

reliabilitet samt som komplement till dessa; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2013). Anledningen till att begreppen validitet 

och reliabilitet kompletteras är att undersökningen är kvalitativ. En kvalitativ studie försöker 

hitta olika bakomliggande faktorer, samband eller processer och det är därför inte möjligt att 

komma fram till en enda och absolut bild av verkligheten vilket begreppen validitet och 

reliabilitet delvis utgår från (Bryman, 2013).  

Trovärdigheten bestäms av hur systematisk forskaren varit i sitt utredningsarbete och hur 

öppet tillvägagångssätt redovisas så kallad transparens Att skapa trovärdighet i resultaten i en 

undersökning innebär både att säkerhetsställa att forskningen utförs i enlighet med de regler 

som finns och att man rapporterar resultaten till de personer som undersöks och att de får 

möjlighet att bekräfta dessa (Bryman, 2013).  

När det gäller intervjuernas trovärdighet bygger den på en kontinuerlig validering av hela 

forskningsprocessen som bland annat innefattar följande; planering, intervju, utskrift och 

rapportering (Kvale & Brinkmann, 2009). När intervjuerna planerades har intervjudesignen 

anpassats till syfte och frågeställningar. Hänsyn har också tagits till etiska perspektiv. Vid 

genomförandet av intervjuerna handlar validitet om tillförlitligheten hos intervjupersonerna 

och kvaliteten på intervjuaren. När det gäller tillförlitligheten hos studien bedömer jag att den 

varit hög därför att den speglar tre yrkesgruppers beskrivningar. Min egen 

hantverksskicklighet som intervjuare bedömer jag däremot inte vara hög då jag enbart 

genomfört intervjuer vid några tillfällen tidigare och således har begränsad erfarenhet. 

Utskriften av intervjuerna har också betydelse för trovärdigheten. Intervjuerna med lärare och 

specialpedagoger har spelats in och sedan transkriberats. Intervjun med resurssamordnare 

hade jag inte möjlighet att spela in utan jag skrev ner anteckningar under och efter samtalet. 

Detta kan innebära att jag har glömt eller missuppfattat delar av det samtalet handlade om.  

När det gäller enkätundersökningens trovärdighet är den beroende av huruvida frågorna i 

enkäten är ställda på ett sådant sätt att de mäter det som de avses att mäta (Ejlertsson, 1995). 

Efter att ha sammanställt och arbetat med materialet från enkätundersökningen bedömer jag 

att materialet svarar på forskningsfrågorna, det vill säga frågorna i enkäten är ställda så att de 

täcker in mina frågeställningar. Graden av transparens det vill säga att processen är tydligt 

beskriven har också betydelse för trovärdigheten. Den enkätundersökning som genomförts är 

tydligt beskriven både vad gäller genomförande och sammanställning av material. Länk till 

enkäten finns under rubriken elektroniska referenser.  
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Ett annat sätt att skapa hög trovärdighet i en undersökning är genom så kallad triangulering 

(Bryman, 2013). Detta innebär att man använder mer än en metod eller datakälla. För att 

tydliggöra det komplexa och specifika i en kommuns arbete med barn med AST genomfördes 

denna studie så att flera olika yrkesgruppers perspektiv beaktas genom användning av enkät, 

intervju och genom att via mejl och telefon kontakta olika organisationer både inom landsting, 

kommun och intresseorganisationer.  

Då undersökningen är kvalitativ kan man inte använda resultaten till att generalisera (Bryman, 

2013). Istället handlar det om att ha fokus på det kontextuellt unika och på meningen hos eller 

betydelsen av den aspekt av den sociala verklighet som studeras. I en kvalitativ undersökning 

är det betydelsefullt att ha fylliga och täta beskrivningar som förser de personer som läser med 

fakta med vars hjälp de kan bedöma hur pass överförbara resultaten är i en annan miljö 

(Bryman, 2013). Innehållet i studien är genomgående utförligt beskrivet för att ge en tydlig 

bild av fallets komplexitet. 

För att kunna bedöma pålitligheten (även kallad reliabilitet) i en undersökning behöver det 

finnas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faserna i forskningsprocessen både 

datainsamling och analys av insamlad data (Bryman, 2013). Det handlar om att på ett 

intressant, pålitligt och begripligt sätt kunna beskriva hur man som utredare har gått tillväga 

för att samla in och bearbeta data under hela processen.  

För att öka intervjuernas reliabilitet har jag utformat intervjuguiden med öppna frågor samt 

varit medveten om nackdelar och fördelar med att ställa ledande frågor. Dimenäs (2010) 

menar att ledande frågor styr intervjupersonens svar och därför har en negativ inverkan på 

reliabiliteten. Kvale och Brinkmann (2009) däremot ser ledande frågor som en möjlighet att 

testa tillförlitligheten i intervjupersonens svar.  Hög reliabilitet i en intervjustudie står i 

relation till om intervjupersonerna skulle svara på samma sätt om en annan person hade 

intervjuat dem eller om intervjuerna gjorts vid ett annat tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Detta skulle intervjupersonerna troligtvis inte göra då intervjun är resultatet av ett möte 

mellan två personer i en kontext.   

En möjlighet att styrka och konfirmera handlar om objektivitet (Bryman, 2013). Jag har under 

hela processen ansträngt mig att vara objektiv samtidigt som jag är medveten om att det inte 

är möjligt att vara fullständigt objektiv i denna typ av forskning. 

6 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultatet redovisas utifrån studiens fyra frågeställningar. Efter varje redovisning följer en 

analysdel. Personerna som intervjuats har fingerade namn. Lärarna har fått namn med 

begynnelsebokstav L, specialpedagogerna med S och resurssamordnaren med R. Rektorerna 

har inte fått fingerade namn då de besvarat en enkätundersökning och därför representerar 

yrkesgruppen rektorer i kommunen. 
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6.1 VILKET STÖD KAN SKOLPERSONAL FÅ FRÅN KOMMUNEN CENTRALT OCH ANDRA 

AKTÖRER FÖR ATT BEDRIVA EN BRA UNDERVISNING FÖR ELEVER MED AST SAMT 

SKER SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER? 
I kommunens utbildningspolitiska strategi är det inskrivet att kommunen ansvarar för att 

elever med stort behov av särskilt stöd tilldelas resurser (Kommun X, Utbildningspolitisk 

strategi). Kommunen använder sig av en likvärdighetsstrategi som innebär att barn i stort 

behov av särskilt stöd kan få extra resurser. Utbildningsstrategin anger att all 

utbildningsverksamhet i kommunen ska präglas av individualisering. När den egna förmågan 

och kraften inte räcker till på grund av en funktionsnedsättning, innebär det att den enskilde 

ska få det stöd som behövs för att ta ansvar och forma sitt eget liv (Kommun X 

Handikappolicy). Det är också utskrivet att det är en utmaning att både se till att ge alla elever 

stimulans och samtidigt se till att elever som är i behov av särskilt stöd får den hjälp och det 

stöd de behöver. Dessa styrdokument för kommunen är i linje med de nationella 

styrdokumenten; skollagen och Lgr 11. 

Varje elev i kommunen generar en skolpeng. Utöver denna skolpeng använder kommunen en 

resursfördelningsprincip som kallas för SALSA- modellen. Modellen innebär att ett antal 

socioekonomiska faktorer vägs in i en formel och utifrån resultatet fördelas sedan denna del 

av budgeten till skolorna. SALSA-modellen används för att jämna ut skillnader i kostnader 

som man tror beror på den enskilda skolans socioekonomiska placering. I princip hela 

kommunens skolbudget går ut till rektorerna på skolorna. De får själva förfoga över budgeten 

på det sätt de anser vara lämpligt. För elever med mycket extra ordinära behov finns en 

möjlighet för rektorerna att söka individuella tillägg (Kommun X hemsida).  

I kommunen finns en verksamhet för elever med AST, en AST-grupp i en av de kommunala 

skolorna. I enstaka fall erbjuder kommunen, genom resurssamordnaren, plats i den 

undervisningsgruppen eller i någon av specialskolorna i andra kommuner. Utöver 

undervisningsgruppen och resurssamordnaren finns inget centralt stöd från kommunen 

(kommun X hemsida). Placeras en elev i en annan skolform tar kommunen över hela 

kostnaden för eleven. Detta menar Ragna, resurssamordnaren på kommunen är något av ett 

systemfel, då det inte ger rektorerna incitament att verkligen satsa på eleverna. Hon tror att det 

kanske skulle vara annorlunda om skolorna fick ta kostnaden för en annan placering av 

eleverna.  

Ragna upplever att skolorna de senaste åren har fått mindre pengar att röra sig med. Hon tror 

detta kan bero på löneavtalen och att hyrorna har höjts. Förra året gick de kommunala 

skolorna i kommunen med ett massivt underskott. 

Enligt informanterna i undersökningen får de flesta av eleverna med AST inget stöd från 

kommunen.  I enstaka fall då eleven har extraordinära behov, får skolorna ett ekonomiskt 

tillägg. Detta tillägg räcker i de flesta fall inte enligt de lärare och specialpedagoger som 

intervjuats.   

När det gäller stöd från externa aktörer till skolorna inom AST är det också begränsat. SPSM 

erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor såsom föreläsningar, informationsmaterial och 
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undervisningsmaterial. Skolor kan också ansöka om ekonomiska medel för att genomföra 

specifika satsningar på elever i behov av särskilt stöd. SPSM kan vidare i specifika fall ge 

stöd i form av handledning och utbildning. Autismcenter erbjuder inte personal på skolorna 

fortbildning/utbildning men ger begränsad konsultation för personal som jobbar kring barn 

som är inskrivna hos centret. Autismcenter betonar att det är kommunen som är ansvarig för 

att personalen på skolorna har rätt kompetens (Mejlkontakt 2013-09-12). Hälften av 

rektorerna uppger att de får eller har fått handledning eller konsultation av SPSM när de gäller 

en specifik elev eller problematik. Några rektorer besöker SPSM:s utställningar och kurser 

samt får råd och tips om material. Några team tar in extern hjälp av exempelvis logoped, 

psykolog eller utredningsteam. Ett par team samarbetar med syncentrum och autismcenter. 

Enkätundersökningen visar också att EHT sällan samarbetar med autismcentrum men ibland 

vid behov.   

Habiliteringen i kommunen erbjuder inget stöd alls till skolorna om inte föräldrar efterfrågar 

det. Habiliteringen arbetar på uppdrag av föräldrarna och det är ovanligt att föräldrar önskar 

samarbete mellan habiliteringen och skola. Verksamhetsansvarig för habiliteringen i 

kommunen berättar att det landsting hon verkar i centralt har satt in mer ekonomiska medel 

till gruppen med AST för att kunna diagnosticera korrekt. Däremot har inga extra resurser 

satts in för att behandla. Hon bedömer att det finns många barn och elever som behöver stöd 

och behandling, men inte tillräckliga resurser för att möta behoven (Telefonsamtal 2013-10-

10). Knappt hälften av de rektorer som besvarat enkäten samarbetar med habiliteringen. 

Några av rektorerna svarar att de samarbetar med habiliteringen vid behov och när eleven är 

inskriven där. En rektor berättar att habiliteringen kan ge stöd i form av att en specialpedagog, 

arbetsterapeut eller psykolog handleder.  

BUP i kommun X erbjuder inte heller fortbildning eller utbildning för skolpersonal 

(Telefonsamtal 2013-09-11). BUP har samröre med knappt hälften av skolorna enligt 

resultatet av enkätundersökningen. Samröret består i att skolan remitterar elever till BUP och 

är med när en utredning överlämnas. Enkätundersökningen visar att flera rektorer upplever att 

BUP är svåra att få kontakt med. En rektor utrycker sig på följande sätt BUP är fullkomligt 

ointresserade av samarbete. De vill få allt till skolproblem och lämnar barnen i sticket. Ett 

par skolor har ingen kontakt med BUP. 

Genom intresseorganisationerna exempelvis Autism- och Aspergerförbundet har skolor 

möjlighet att köpa utbildningar eller kurser. Autism- och Aspergerförbundet äger ett 

utbildningsföretag som drivs utan vinstintresse, Utbildningscenter Autism. 

Utbildningsföretaget erbjuder utbildningar, föreläsningar och fortbildning mot ersättning till 

bl.a. personal i skolan. Utbildningsföretaget erbjuder också konsultation i den egna 

verksamheten och individuell pedagogisk handledning/ konsultation. 

(http://www.autism.se/default.asp?nodeid=15036) 

Skolor har också möjlighet att köpa utbildningar eller kurser från Attention- riks. Den lokala 

föreningen i kommunen erbjuder inga utbildningar eller kurser (Attention lokalförening i 

kommun X hemsida). Enkätundersökningen visar att enstaka rektorer har haft kontakt och 

samarbete med Attention.  

http://www.autism.se/default.asp?nodeid=15036
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Intervjuerna med lärare och specialpedagoger visar att externa aktörer i enstaka fall är 

inblandade i arbetet med elever med AST.  

6.1.1 Analys 

Kunskap om AST är en förutsättning för att lyckas i arbetet med elever med denna 

funktionsnedsättning. Resultatet av studien visar dock att både den undersökta kommunen 

centralt och externa aktörer har litet stöd att erbjuda skolorna och eleverna vad gäller AST. 

Det som finns i kommunen är en integrerad grupp för endast elever med AST samt möjlighet 

för skolorna att söka extra ekonomiska medel för individer. Att köpa stöd från externa aktörer 

använder skolorna inte i särskilt stor utsträckning då detta ofta blir kostsamt. Den svenska 

skolan har som beskrevs i inledningen begränsningar, både vad gäller ekonomiska, 

pedagogiska och personella resurser. Dessa ska fördelas efter elevernas behov. Att å ena sidan 

ge alla elever möjlighet att nå målen samtidigt som undervisningen ska anpassas till elevernas 

individuella förutsättningar med en begränsad budget innebär ett socialt dilemma som är 

omdiskuterat inom specialpedagogiken (Hjörne & Säljö, 2008; Nilholm, 2007). Detta är en 

frågeställning som är intressant och där båda sidorna behöver beaktas ur ett 

dilemmaperspektiv. Brist på ekonomiska medel kan enligt Emanuelsson et.al leda till att 

skolor använder sig av kompensatoriska lösningar.   

När elever placeras i en annan skolform slipper skolan hela kostnaden för eleven. Detta menar 

resurssamordnaren är något av ett systemfel. Systemet ger inte rektorerna incitament att arbeta 

långsiktigt att verkligen satsa på att utveckla miljön till att möta fler elevers behov. 

Resurssamordnaren har ett kritiskt perspektiv i sitt resonemang. Kanske kan det 

resurssamordnaren utrycker tolkas som att skolorna arbetar kompensatoriskt. Hon tror att 

skolorna möjligen skulle arbeta på ett anat sätt om de fick ta en del av kostnaden för en annan 

skolplacering. Kanske skulle de anstränga sig ytterligare då. Dilemmaperspektivet uppmanar 

forskare och aktörer från verksamheter inom utbildning att diskutera och resonera kring de 

dilemman som finns. Perspektivet ger emellertid inte en tydlig väg ut ur problematiken utan 

beaktar mer att varje fall är specifikt (Nilholm, 2007).  Ur ett dilemmaperspektiv är det viktigt 

att resonera om hur kommunens regelverk för finansiering ska byggas upp för att gynna AST- 

elevers situation i skolan samt vad olika resursfördelningsprinciper får för konsekvenser för 

huruvida skolor ser svårigheter som brister hos eleven (kompensatoriska perspektivet) eller 

som brister i omgivningen/ miljön (kritiska perspektivet). 

6.2 HUR ORGANISERAS STÖD I SKOLORNA FÖR DE ELEVER MED AST SOM UNDERVISAS 

I ORDINARIE KLASS?  

Resultatet av enkätundersökningen visar att de flesta skolorna där informanterna arbetar har 

ett elevhälsoteam bestående av flera yrkeskategorier såsom specialpedagog, skolsköterska, 

speciallärare, rektor och kurator. Yrkeskategorierna kompletterar varandra kompetensmässigt. 

Enligt enkätundersökningen är yrkesgrupperna specialpedagog och skolsköterska i princip 

alltid representerade i EHT. Speciallärare och psykolog finns enligt undersökningen med i 

drygt hälften av grundskolornas EHT i kommunen.  Rektor eller biträdande rektor finns med i 

knappt hälften av EHT.  
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Resulterat av intervjuerna vittnar också om EHT med ett flertal yrkesgrupper; specialpedagog, 

skolsköterska, kurator, i de flesta fall även speciallärare och rektor. Tre av de intervjuade 

upplever att EHT på deras skolor har god kompetens och tillräcklig kunskap om AST för att 

vara ett bra stöd i arbetet med elever med AST. EHT fungerar som ett bollplank och ger 

vägledning. På en av de intervjuade lärarnas arbetsplats består EHT av rektor, skolsköterska 

och psykolog. Den läraren förmedlar att EHT inte fungerar, när hon anmäler ett ärende till 

EHT förvinner ärendet.  

EHT arbetar med barn med AST på följande sätt enligt enkätundersökningen med rektorer. 

Först görs en pedagogisk utredning av eleven. Därefter skrivs ett åtgärdsprogram (ÅP) 

tillsammans med föräldrar och lärare. En övervägande del av de som besvarat enkäten 

beskriver att de har en tät kontakt med föräldrar. En rektor beskriver att föräldrar deltar då 

skolan tar in experter för att fördjupa sina kunskaper i ämnet eller vid handledning i grupp. 

Vid upprättande och utvärdering av ÅP samarbetar EHT med föräldrar. EHT har också 

samarbete och kontakt med föräldrar vid informationsgivning, utvärdering och om föräldrarna 

behöver extra stöd. Genom EHT kan lärare och annan personal som arbetar med elever med 

AST få handledning. Ett par rektorer uppger att EHT hjälper till med att förbereda och skapa 

en miljö som passar eleven. EHT kan också hjälpa läraren med stöd exempelvis bildstöd eller 

IT-stöd. 

De två specialpedagoger som intervjuats ingår båda i elevhälsoteamet på de skolor där de 

arbetar. Båda har gått utbildningar och kurser och upplever att de har kompetens att ta hand 

om elever med AST. Sara bedömer att de som arbetar med elever med AST på hennes 

arbetsplats har tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningen. Stefan upplever att en del av 

lärarna på hans arbetsplats har god kunskap om AST men en del har det inte.  

Föräldrar används ibland på skolorna som kunskapskanal för att informera om det egna barnet 

men också om AST generellt. En av specialpedagogerna som intervjuats har satt i system att 

använda föräldrar till elever med AST för att sprida kunskap om funktionshindret. Föräldrarna 

kommer till skolan och informerar personalen om sitt barn och dess behov. Specialpedagogen 

menar att denna information blir konkret och att föräldrarna får en relation till lärarna, vilket 

är viktigt. Specialpedagogen har ett par föräldrar som gärna ställer upp om lärare behöver 

vägledning. Han ser att lärarnas och personalens respekt för föräldrarna ökar när skolan 

använder föräldrarna som kunskapskanal. 

Ragna som arbetar som resurssamordnare i kommunen berättar att det inte är helt ovanligt att 

föräldrar till elever med AST har mer kunskaper om funktionsnedsättningen än personalen på 

skolan. Det kan uppkomma situationer där föräldrarna berättar för skolan vad deras barn 

behöver för att fungera och detta kan leda till att föräldrarna inte känner att skolan har 

tillräcklig kunskap och kompetens att ta emot och möta deras barns behov på bästa sätt. Detta 

i sin tur kan leda till att föräldrar hittar specialskolor som de istället vill att barnen ska gå i och 

sedan driver detta krav mot både skola och kommun. I många fall är inte en specialskola den 

bästa lösingen för barnet, menar resurssamordnaren, utan barnets skolgång skulle kunna lösas 

på ett bra sätt inom den ordinarie skolan genom att utveckla lärmiljö. 
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Enligt enkätundersökningen erbjuds alla lärare som arbetar med elever med AST handledning 

av specialpedagog. Resultatet av enkätundersökningen visar också att hälften av lärarna 

erbjuds utbildning och möjlighet att delta i samtalsgrupp. I enstaka fall erbjuds lärare 

handledning av psykolog eller extern handledning. 

De intervjuade lärarna har inte tillgång till handledning. Båda upplever att de får ett gott stöd 

och möjlighet till ventilering med kollegor och arbetslagledare. Båda specialpedagogerna som 

intervjuats handleder de lärare som arbetar med elever med AST. Sara handleder också de 

resurspersoner som arbetar med eleverna. På Stefans skola finns inga resurspersoner.   

Enkätundersökningen visar också att i princip alla rektorer uppger att annan personal såsom 

resurs- eller fritidspersonal som arbetar med elever med AST erbjuds handledning. Hälften av 

rektorerna uppger att de erbjuder utbildning som stöd till personal som arbetar med elever 

med AST.  

6.2.1 Analys 

Resultatet av undersökningen vittnar om att skolorna till övervägande del har EHT med bred 

yrkeskompetens. Specialpedagog och skolsköterska är i princip alltid representerade enligt 

enkätundersökningen. Intervjuerna vittnar om samma sak, EHT med god kompetens som 

fungerar som ett bollplank och ger vägledning. En övervägande del av EHT har en tät kontakt 

med föräldrar. Ett par rektorer uppger att EHT kan hjälpa till med att förbereda och utveckla 

miljön att passa eleven. I såväl intervjuerna som i enkätundersökningen finns inslag av det 

kritiska perspektivet. Detta blir tydligt när informanterna talar om att utveckla miljön för att 

möta fler elevers behov. Samtidigt kan det mycket väl vara så att EHT arbetar på ett 

kompensatoriskt sätt genom att förorda insatser riktade till individen såsom stödundervisning 

och likande. Detta har inte studien undersökt. 

Föräldrar används enligt undersökningen som en kunskapskälla för att ta emot och arbeta med 

barn med AST. Specialpedagogen Stefan i undersökningen ser det som positivt att föräldrar 

kommer till skolan och berättar om funktionsnedsättningen. Han ser att det ökar förståelsen 

hos personalen och bidrar till en bättre relation mellan skola och hem. Att använda föräldrar 

som kunskapskälla kan således vara positivt. Att föräldrar känner att det på skolan finns 

förståelse och kunskap för deras barns funktionsnedsättning minskar föräldrarnas oro. 

Resurssamordnaren beskrivning av relationen mellan föräldrar till elever med AST och skolan 

skiljer sig delvis från specialpedagogens. Hon ser att föräldrarna ofta har mer kunskap om 

AST än skolorna som tar emot deras barn. Detta kan leda till att föräldrar vill att deras barn 

ska gå i en specialskola. Resurssamordnaren vill att eleverna in i det längsta ska gå i den 

ordinarie skolan som ska erbjuda en lärmiljö som möter elevernas behov. Att få tillgång till 

kunskap och utveckla en positiv relation till föräldrar ställs emot risken att föräldrar inte 

upplever att skolan har tillräcklig kunskap. Detta är ett exempel på ett dilemma som 

dilemmaperspektivet beaktar. Perspektivet ser att det i skolans värld finns dilemman som 

behöver diskuteras, dilemman som inte har en enkel lösning (Nilholm,2007). 

Resurssamordnarens kritiska perspektiv blir tydligt när hon betonar att skolan ska erbjuda en 

lärmiljö som möter elevernas behov. Samtidigt syns en glimt av dilemmaperspektivet då hon 
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lämnar en liten öppning för att skolan kanske inte kan erbjuda alla elever en lärmiljö som 

möter deras behov. 

Det är viktigt att lärare får stöd exempelvis i form av handledning i arbetet med barn med 

AST (Skolverket, 2006). De lärare som intervjuats i studien får inte handledning. Detta är 

enligt resurssamordnaren också något som saknas på många skolor. Alla rektorer som 

besvarat enkäten uppger dock att de erbjuder handledning till alla lärare och nästan all annan 

personal som arbetar med barn med AST. En av lärarna upplever att hon inte alls får stöd från 

EHT. I skolans EHT finns inte alla yrkesgrupper representerade för att få tillräcklig 

kompetens. Det saknas exempelvis både specialpedagog och speciallärare. Skolverkets 

rapport från 2006 visar att kompetensen som finns i elevhälsoteamet på skolan till viss del styr 

vilka behov hos eleverna som blir synliggjorda samt vilka åtgärder som sätts in för att möta 

dessa behov. Handledning av specialpedagog kan tyda på ett kritiskt perspektiv, 

specialpedagogens kompetens ligger bland annat i att utveckla lärmiljöer och arbetssätt för att 

möta fler elevers behov. Detta är svårt att veta då enkätundersökningen inte närmare 

undersökte hur handledningen gått till. 

6.3 HUR BEDRIVS UNDERVISNINGEN FÖR DE ELEVER MED AST SOM UNDERVISAS I 

ORDINARIE KLASS? 
Lärarna och specialpedagogerna som intervjuats förmedlar att de försöker utforma 

undervisningen av eleverna med AST utifrån elevernas behov. Undervisningen av eleverna 

med AST formas och utvärderas efter hand. Lärarna som intervjuats gör detta tillsammans 

med elevernas resurser. Specialpedagogerna som intervjuats planerar undervisningen av 

elever med AST tillsammans med lärare och resurs om en sådan finns. 

Både lärare och specialpedagoger berättar att de anpassar all sin undervisning i ordinarie 

grupp till eleverna med AST framförallt när det handlar om framförhållning, struktur och 

tydlighet. De har en fast struktur och gör sällan ändringar i det ordinarie schemat. Resultatet 

av både enkätundersökningen och intervjuerna visar att klassens schema ofta anpassas för att 

möta elevers med AST behov. Det finns ett dagsschema på tavlan och alla eleverna har ett 

eget schema på bänken. Undervisningen och aktiviteterna i klassrummet har tydliga ramar, 

exempelvis fasta roller vid grupparabete såsom sekreterare och samtalsledare. Lärarna vittnar 

båda om att flera av de aktiviteter och stöd de har infört för eleverna med AST är positiva för 

resten av gruppen.  

Lärarna undviker gruppkonstellationer som blandar klassen med andra klasser.  Lärarna åker 

sällan på utflykter eller studiebesök. Vi de tillfällen klassen åker på studiebesök förbereds 

eleven med AST i god tid innan och i vissa fall följer inte eleven med. Lärarna förmedlar att 

de tar mycket hänsyn till eleverna med AST då de bedriver sin undervisning. Louise berättar 

exempelvis att hon inte kan bemöta de andra barnens frågor om frågorna inte anknyter till 

ämnet på schemat. Då kraschar det för barnet med AST och han får ett utbrott.  Louise 

utrycker sig med följande ord. Det är som att ha en livlig gospelkör som är full av entusiasm 

och vill improvisera och så kommer en körmedlem som säger jag vill sjunga tre toner inget 

mer och det är klart att det blir krasch! 
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Lärarna berättar att de inte följer en del av riktlinjerna de fått vid överlämningen av diagnosen 

då eleven eller de själva inte är bekväma med riktlinjerna. En av lärarna utrycker sig på 

följande sätt: De föreslog att han skulle sitta ensam i ett rum, vilket skrämde mig! För även 

om det är ett barn som vill vara lite ensamt behöver man kontakt. Inget barn ska sitta ensamt!  

Eleverna med AST är i klassrummet i så stor utsträckning som möjligt uppger de som 

intervjuats. Lärarna och specialpedagogen Sara vittnar om att eleverna helst inte vill vara i 

klassrummet med klassen utan trivs bättre i ett mindre sammanhang.  

Specialpedagogen Stefan ansvarar för och undervisar i en flexibel grupp. Eleverna i den 

flexibla gruppen följer den ordinarie undervisningen och utifrån behov anpassas sedan 

undervisningen i den flexibla gruppen tillsammans med specialpedagog, lärare, elev och 

förälder.  Eleverna får själva önska vilka tider de vill vara i den flexibla gruppen och ange 

vilken typ av stöd de behöver. Stefan berättar att önskemålen i princip alltid sammanfaller 

med hans bedömning. Stefan detaljplanerar tillsammans med ansvarig lärare för varje enskild 

elev. Detta kan exempelvis innebära att istället för att ha ett stort prov som de har i ordinarie 

klass har eleven i den flexibla gruppen fler men mindre prov samt möjlighet att göra proven 

muntligt. En del elever får hjälp att strukturera upp veckan och andra elever har nästan all sin 

undervisning i den flexibla gruppen. Gruppen är öppen under hela dagen och det varierar 

vilka elever som är där. Det finns oftast två vuxna i gruppen. De vuxna som arbetar i flexibla 

gruppen har tillräcklig kunskap om AST bedömer specialpedagogen.  Eleverna är alltid 

välkomna till den flexibla gruppen om de känner att de behöver utöver de timmar som är 

schemalagda där, exempelvis då de har vikarie. Gruppen är för år 7-9. Eleverna som kommer 

till den flexibla gruppen tillhör sin klass och undervisas i denna men får efter behov stöd i den 

flexibla gruppen. 

Enkätundersökningen med rektorerna visar att alla elever med AST erbjuds anpassat material. 

De allra flesta elever med AST får också stöd av specialpedagog och anpassat schema. Två 

tredjedelar av eleverna med AST får enligt undersökningen stöd från en resursperson och 

knappt hälften från speciallärare. Ungefär en tredjedel av eleverna har möjlighet att gå ifrån 

till en mindre grupp.  

Intervjuerna visar att de elever med AST som har stora svårigheter får stöd av en 

resursperson. Resursen fångar in eleven när det håller på att gå fel och hjälper till att spegla 

tillvaron så att den blir begriplig för eleven. Resursen individanpassar därefter så mycket hon 

har möjlighet till och tar även fram eget material. Resursen hjälper också eleven med det 

denne har svårt med exempelvis vässa pennan och ha ordning på material. Resurspersonen 

kan hjälpa till med att läsa uppgifter eller skriva åt eleven om detta behövs. Resurspersonen 

får material till lektionerna i förväg av läraren som ofta modifieras för att passa elevens 

behov. En svårighet som lärarna som intervjuats vittnar om är att resursen har ansvar för flera 

elever samtidigt. Detta leder till att de enskilda eleverna inte får det stöd som de skulle behöva 

då resurspersonens tid inte räcker till.  

Specialpedagogerna berättar att det kan vara svårt att motivera en del av eleverna med AST 

att komma till och stanna kvar i skolan. I vissa fall arbetar personalen då med ett 

belöningssystem för att minska frånvaron och elevens olust att vara i klassrummet. 
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Belöningssystemet arbetar med att motivera eleven att vara i skolan och i klassrummet i så 

stor utsträckning som möjligt.  

Stefan träffar alla lärare på arbetslagsmöte en gång i veckan. Utöver detta mejlar han eller 

söker upp lärare vid behov. Han berättar att han ibland önskar att lärarna kunde söka upp 

honom. Stefan bedömer att kommunikationen fungerar, men berättar att det är rätt mycket 

jobb på kvällarna. Sara, lärare och resurser har möte en gång i veckan och stämmer utöver 

detta, av med varandra, när det behövs. Hon bedömer att detta fungerar bra. De är 

samstämmiga i hur de ska bemöta och arbeta med eleven för att eleven ska må så bra som 

möjligt och maximera kunskapsinhämtningen. Lärarna planerar undervisningen av elever med 

AST tillsammans med resursen och ibland med kollegor.  

6.3.1 Analys 

Eleverna med AST får enligt intervjuerna stöd i klassrummet i form av en resursperson för att 

klara av den ordinarie undervisningen. Detta kan tolkas som ett kompensatoriskt perspektiv. 

Resurspersonen kompenserar eleven med AST så att denne kan klara av den ordinarie 

undervisningen. Resultatet av enkätundersökningen visar att de allra flesta eleverna får stöd 

av specialpedagog och anpassat schema. Enkätundersökningen visar också att två tredjedelar 

av eleverna med AST får stöd från en resursperson och knappt hälften från speciallärare. 

Ungefär en tredjedel av eleverna har möjlighet att gå ifrån till en mindre grupp. Stöd av 

speciallärare och undervisning tyder också på ett kompensatoriskt perspektiv.  

Samtidigt är det tydligt att lärarna också har ett kritiskt perspektiv då de försöker utforma 

undervisningen för hela gruppen så att den också ska möta elevens med AST behov. Lärarna 

förmedlar att flera av de saker som är viktiga för eleven med AST såsom framförhållning, 

struktur och tydlighet är också till fördel för resten av gruppen. Enkätundersökningen visade 

att i princip alla lärare som undervisar elever med AST har tillgång till handledning av 

specialpedagog. Då en av specialpedagogens arbetsuppgifter är att hjälpa lärare att utveckla 

miljö och arbetssätt i klassrummen för att möta fler elevers behov skulle detta, som nämns 

ovan, kunna vara tecken på ett kritiskt perspektiv. Detta är emellertid svårt att veta då 

enkätundersökningen inte efterfrågat hur specialpedagogerna arbetar med lärarna. 

Den flexibla gruppen som kompletterar undervisningen i de ordinarie klasserna visar ett 

dilemmaperspektiv, eleverna är inkluderande så mycket som möjligt i den ordinarie klassen 

men i de fall, på de lektioner, det inte alls är möjligt erbjuds ett mindre sammanhang. 

6.4 HUR SKULLE SKOL- OCH UNDERVISNINGSSITUATIONEN KUNNA FÖRBÄTTRAS FÖR 

ELEVER MED AST ENLIGT LÄRARE, SPECIALPEDAGOGER, REKTORER OCH 

RESURSSAMORDNARE?  
Mer kunskap om AST önskas av flertalet av informanterna både i enkätundersökningen och i 

intervjuerna. Linda upplever att hon missar mycket i arbetet med elever med AST för att hon 

inte har tillräckliga kunskaper. Hon önskar fortbildning. Ragna ser när hon är ute och träffar 

lärare, elever och annan personal att det finns ett stort behov av specialpedagogiskt stöd. Hon 

upplever också att lärare ofta inte vet hur de ska ta sig an och hjälpa dessa elever samt 

utforma en miljö som möter ett bredare spektra av elever. Hon bedömer att lärare behöver 
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handledning och stöttning i arbetet med eleverna för att få möjlighet att resonera runt olika 

möjligheter samt för att få härbärgera alla känslor och upplevelser som ofta finns i dessa 

situationer. Lärarna som intervjuats beskriver en sådan pressad situation. De berättar att 

eleverna med AST ofta får utbrott om något blir fel, vilket är påfrestande för alla inblandade. 

Ragna bedömer att skolorna skulle behöva ta in extern handledning av exempelvis 

specialpedagoger både för att stötta personal och för att hjälpa skolorna att bygga en 

kunskapsbank om funktionsnedsättningen AST.  

Den övervägande delen av rektorerna uppger att de saknar förutsättningar för att stötta elever 

med AST och erbjuda dem en god lärmiljö. Det framkommer i enkätundersökningen att även 

rektorerna önskar mer kunskap. De beskriver att de saknar fördjupad kunskap för att ge elever 

med AST vad de behöver. En rektor menar att det behövs mer specialiserade resurspersoner, 

en annan beskriver att EHT inte har kompetensen att ta emot elever med AST och att det 

därför inte heller fungerar särskilt bra. En rektor beskriver att specialpedagoger har en bred 

kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar men inte ett djup vilket behövs i arbetet 

med dessa barn.  Flera rektorer önskar att de hade möjlighet att vidareutbilda personalen så att 

de fick en högre kompetens och bättre förståelse för funktionsnedsättningen. 

Specialpedagogen Stefan berättar att bristen på förståelse eller kunskap om AST hos lärare på 

skolan där han arbetar ibland leder till att elever med AST blir bemötta på ett sätt eller utsatta 

för saker av rent oförstånd som ibland kan förstöra en hel dag för dem. Detta är något som han 

anser behöver åtgärdas. 

En rektor önskar att lärarutbildningen skulle innefatta kännedom om de diagnoser som 

pedagogerna möter i klassrummet.  

Tillgång till mer ekonomiska medel är en önskan från alla yrkeskategorier i undersökningen. 

Lärarna beskriver en oro över tillgång till resursperson då skolorna har så pressad ekonomi 

och bara får en liten extra peng från kommunen och ibland inget alls för att täcka kostnaderna 

för resursen. Detta blir ett stressmoment för både elev, resursperson och lärare. Lärarna 

förmedlar att resurspersonen i många fall är avgörande för att det ska fungera för eleven med 

AST i ordinarie klass. I många fall har resurspersonen flera elever att ta hand om och kan 

därför inte möta elevernas behov. 

Specialpedagogen Stefan önskar mer personal. Han bedömer att det är för lite personal för att 

hans verksamhet, den flexibla gruppen ska fungera riktigt bra. Under de tre år han arbetat med 

gruppen har personalen minskats till hälften. Han skulle vilja ha ytterligare en flexibel grupp 

för de barn som har långsam inlärning, där ingår också en del av eleverna med AST. Han är 

rädd för att dessa elever annars kommer att behöva flyttas till en resursskola. Resursskolor 

brukar enligt honom inte kunna erbjuda alla ämnen. Stefan berättar att hela organisationen på 

hans arbetsplats är väldigt slimmad och på det sättet också skör. Det finns en lärare per klass. 

Blir någon sjuk försöker de pussla ihop det på något sätt eller ta in en vikarie. Stefan skulle 

önska att skolan kunde ha en fast vikarie. För många elever med AST är det viktigt att känna 

personalen väl för att kunna fungera i den ordinarie klassen, vilket en fast vikarie skulle 

möjliggöra. Läget är arbetsamt och stressande för personalen.  
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Hälften av rektorerna som besvarat enkätundersökningen uppger att de saknar lämpliga 

lokaler. De önskar grupprum och rum som inte är ljudstörda för att kunna skapa en anpassad 

lärmiljö. Eleverna med AST behöver ha möjlighet att gå ifrån klassen ibland. Lika många 

rektorer önskar att de hade råd att anställa fler kvalificerade resurspersoner. En rektor 

beskriver att detta behövs för att kunna ligga steget före och på det sättet hjälpa eleverna att 

lyckas. En annan menar att det i vissa fall skulle möjliggöra mer stöd att utvecklas även i 

gruppsammanhang.  

En av specialpedagogerna Sara, önskar att skolan skulle kunna erbjuda barn med AST en 

lugnare miljö. Hon anser att det ofta är för mycket ljud och rörelse i klassrummet för att dessa 

barn ska kunna få arbetsro. Sara menar att många barn mår bättre i liten grupp men säger 

samtidigt att det är en svår avvägning. Hon har erfarenhet av integrerade grupper på skolor, 

där eleven tillhör en ordinarie grupp men bara deltar på de lektioner som fungerar och de 

andra lektionerna är eleven i den mindre gruppen. Det är en god idé och något hon tror på. En 

integrerad eller flexibel grupp är en sådan grupp som Stefan, den andra specialpedagogen, är 

ansvarig för. Han bedömer att detta är en bra arbetsform och att eleverna med AST fungerar 

bra med stöd av den flexibla gruppen.  

Båda lärarna betonar att för de allra flesta elever med AST fungerar det bra att undervisas i 

ordinarie klass. Men för ett fåtal elever med AST är en liten grupp ett bättre alternativ. För 

dessa elever är det för arbetsamt att vara i den stora gruppen berättar lärarna. Linda berättar att 

hon haft en elev där hon känt att vistelsen i den ordinarie gruppen gjort våld på eleven. Hon 

kände sig maktlös som lärare, då hon inte kunde hjälpa eleven. Båda lärarna förmedlar en 

sorgsenhet då de berättar om hur dessa elever mår. Louise bedömer att en del av eleverna inte 

lär sig lika mycket i ordinarie klass som de skulle göra i en mindre grupp eftersom de behöver 

lägga så mycket energi på exempelvis att stänga ute ljud. Louise önskar att det fanns en 

mindre grupp på skolan dit eleverna kunde gå när de behövde men fortfarande ha så mycket 

som möjligt av undervisningen i ordinarie klass.   

En rektor berättar att på dennes skola finns en studio som fungerar som reträtt och lugn 

arbetsplats för de elever som behöver. Studion möjliggör för elever att vara en del av 

ordinarie klass och samtidigt få lugn och ro, när så behövs.  

Ragna ser att många lärare känner en enorm press över måluppfyllelsen, som kan vara svår att 

nå för en del av barnen med AST. Lärarna känner sig stressade över hur de ska hjälpa barnen 

till måluppfyllelse. Hon menar att det finns och alltid kommer finnas elever som inte når 

målen. Problem med måluppfyllelse är också något som framkommer i enkätundersökningen. 

Det finns en önskan om att de elever med AST som behöver det skulle kunna bedömas på ett 

annat sätt vad gäller måluppfyllelse. Rektorerna menar att det är stressande för alla parter att 

eleven ska mätas mot samma mål och på samma vis som övriga.  

6.4.1 Analys 

Flertalet av informanterna i undersökningen önskar mer kunskap om AST för att kunna 

förbättra undervisningen för elever med AST. Även resurssamordnaren Ragnas bedömning är 

att det finns ett stort behov av stöd för personal på skolorna då lärare många gånger inte vet 

hur de ska stötta elever med AST samt hur de ska utforma en miljö som även möter dessa 
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barns behov. Resurssamordnarens kritiska perspektiv blir återigen synligt då hon önskar att 

lärare ska utveckla miljön för att möta fler elevers behov.  

Tillgång till mer ekonomiska medel är en önskan från alla informanter i undersökningen. En 

ansträngd ekonomi leder till att eleverna inte får så mycket stöd som de skulle behöva enligt 

intervjuerna med lärare exempelvis i form av en egen resurs. Även den ena specialpedagogen 

berättar om det i intervjun. Förutsättningarna för honom att genomföra sitt uppdrag med den 

flexibla gruppen har förändrats på grund av åtstramad ekonomi. Detta har bl.a. medfört att 

personalstyrkan minskats med en tredjedel (en person). Han berättar vidare att den försämrade 

ekonomin märks på hela skolan. Organisationen är slimmad. Detta får konsekvenser för 

personalen i form av ökad arbetsbelastning exempelvis att personalen själv ska lösa 

vikariefrågan. Det finns också mindre stöd på skolan i form av specialpedagog och 

speciallärare än tidigare. Resursbrist kan leda till ett kompensatoriskt perspektiv 

(Emanuelsson et al., 2001). Det kan gå snabbare och vara mindre kostsamt att sätta in 

kortsiktiga åtgärder på individnivå jämfört med att utveckla lärmiljö och arbetssätt för hela 

gruppen. 

Lärarna som intervjuats berättar att de AST- elever som de har i sin klass skulle behöva en 

egen resursperson, men att skolan inte kan finansiera detta och att resurspersonen därför blir 

avhängig huruvida eleven genererar ett tilläggsbelopp från kommunen. Detta belopp söks för 

varje läsår. Därför finns en osäkerhet vid läsårsbyte då man inte vet om ett tilläggsbelopp 

kommer att beviljas eller inte. Brist på ekonomiska medel gör också att skolor inte har råd att 

utbilda personal eller ta in extern handledning.  Resursbrist kan också som beskrevs ovan leda 

till ett kompensatoriskt arbetssätt. Lärarna beskriver resurspersonen som många gånger helt 

avgörande för hur eleven med AST klarar skolsituationen. Lärarna berättar att resurspersonen 

tar tillvara elevens intressen och finns där när förmågan inte riktigt räcker till. Lärarna har 

delvis ett kompensatoriskt perspektiv i sitt resonemang. Resurspersonen behövs för att 

kompensera en förmåga som inte räcker till. Samtidigt syns spår av det kritiska perspektivet, 

resurspersonen anpassar arbetssätt till att fungera även för eleven med AST och möjliggör på 

så sätt att eleven är i ordinarie klass. 

De lärare som intervjuats och resurssamordnaren önskar att elever som har behov av det 

kunde bedömas på ett annat sätt när det gäller kunskapsmålen. Även enkätundersökningen 

visar att rektorerna önskar detta. En möjlighet till annan bedömning skulle ge eleven en bättre 

skolsituation och innebära mindre stress för alla inblandade eftersom det för en del elever 

faktiskt inte är möjligt att klara vissa delar av de nationella målen. Forskning (Lynch & Irvine, 

2009) visar att det är viktigt att lyssna på den enskilda eleven både när det gäller akademiska 

framsteg, men också elevens upplevelse av skoldagen när man utvärderar och planerar 

undervisning av och för elever med AST. Det är viktigt att anpassa kunskapsinnehållet och 

sättet att undervisa till eleven för att eleven ska lyckas (Lynch & Irvine, 2009, s. 847). Detta 

är en svårighet och ett stort dilemma då skolan har skyldighet att ge alla elever den hjälp som 

de behöver för att nå målen och samtidigt har begränsade resurser. Dilemmaperspektivet syns 

i de intervjuades resonemang.  
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Dilemmaperspektivet gör sig påmint då lärarna och specialpedagoger å ena sidan talar om en 

önskan om inkludering så långt det är möjligt. Samtidigt ser informanterna att i enstaka fall är 

detta inte möjligt. För elevens bästa måste då något annat erbjudas såsom ett mindre 

sammanhang. Lärare och specialpedagoger som intervjuats anser att det för de allra flesta 

elever med AST fungerar bra att undervisas i ordinarie klass. Lärarna och specialpedagogen 

berättar att de försöker anpassa undervisningen av hela barngruppen i så stor utsträckning som 

möjligt för att även passa AST-elevernas behov. Eleverna har också stöd från resurspersoner. 

Trots det beskriver lärarna och specialpedagogerna att en del av eleverna med AST inte mår 

bra av att vara i den stora barngruppen. De önskar att skolan både skulle få och kunna erbjuda 

ett mindre sammanhang för de elever som verkligen behöver det.   

7 DISKUSSION  

Detta avsnitt inleds med att studiens resultat sammanfattas. Därefter diskuteras studiens 

metodval. Sedan förs en resultatdiskussion kring studiens slutsatser. Avsnittet avslutas med 

förslag på framtida forskning. 

7.1 SAMMANFATTNING AV STUDIENS SLUTSATSER 
Resultatet av undersökningen visar att kommunen centralt har lite stöd att erbjuda skolor i 

deras arbete med elever med AST. Resultatet visar också att det finns begränsat stöd från 

externa aktörer. Hälften av rektorerna som besvarat enkätundersökningen har samröre med 

SPSM, BUP och habiliteringen. 

Resultatet av undersökningen visar att skolorna i kommunen har ett EHT med god kompetens. 

Enligt enkätundersökningen erbjuds alla lärare och den övervägande delen av övrig personal 

som arbetar med elever med AST handledning av specialpedagog, de lärare som intervjuats 

har inte erbjudits handledning.   

Resultatet av undersökningen visar att undervisningen anpassas till elevernas med AST behov 

exempelvis genom exempelvis schema och individanpassat material. Eleverna får enligt 

undersökningen till övervägande del stöd av en resursperson. Lärarna som intervjuats berättar 

att de anpassar hela klassens undervisning för att möta elevernas med AST behov. 

Enkätundersökning visar att alla lärare har tillgång till handledning av specialpedagog, det får 

däremot inte de lärare som intervjuats. 

Enligt informanterna i undersökningen skulle skol och undervisningssituationen kunna 

förbättras för elever med AST genom mer kunskap, tillgång till mer ekonomiska medel och 

tillgång till en egen resursperson för de elever med AST som behöver det. Informanterna 

önskar vidare möjlighet till annan bedömning och tillgång till ett mindre sammanhang när det 

finns behov av det.  

Alla de tre specialpedagogiska perspektiven finns representerade i studien. 

Resurssamordnaren har övervägande ett kritiskt perspektiv som någon gång glider över i ett 

dilemmaperspektiv. Hon talar om att utveckla miljö och arbetssätt i skolorna för att möta fler 

elevers behov. Lärarna har både ett kompensatoriskt perspektiv och samtidigt i vissa 
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uttalanden påminner sig ett kritiskt perspektiv exempelvis då de berättar om hur de försöker 

utforma hela gruppens undervisning för att möta elevens med AST behov. 

Specialpedagogerna har till övervägande del ett dilemmaperspektiv. De anstränger sig att hitta 

former exempelvis genom att stötta läraren i dennes arbete för att eleven med AST ska vara i 

ordinarie klass så mycket som möjligt. Båda specialpedagogerna ser emellertid att i vissa fall 

eller vid vissa tillfällen är det bättre för eleven med AST att vara i ett mindre sammanhang. 

7.2 METODDISKUSSION 
För att besvara studiens frågeställningar har fem personer intervjuats och en 

enkätundersökning riktad till rektorer på alla kommunens grundskolor genomförts.  Utöver 

detta har datainsamling skett genom dokumentstudier, telefonsamtal, mejlkontakt samt studier 

av hemsidor på internet.  

Det kan vara en svaghet att studien har olika metoder för datainsamling för olika 

yrkesgrupper. Uppgifterna från rektorerna kan inte tolkas på samma sätt som uppgifterna från 

de som intervjuats. Samtidigt har enkätundersökningen gett en bredare mer överskådlig bild. 

Det finns också utaningar med att använda enkät som är en traditionellt kvantitativ metod i en 

kvalitativ undersökning. Data från enkäter ger vanligtvis inte djup utan istället bredd. Detta 

har jag försökt motverka genom att en stor del av enkätens frågor är öppna. De öppna 

frågorna gör att informanten själv behöver formulera sitt svar. En risk med öppna frågor i en 

enkät är att informanterna hoppar över frågor eller besvarar dem kortfattat. Jag har i min 

undersökning till stor del använt så kallade obligatoriska frågor vilket innebär att det inte går 

att återföra enkäten om inte de frågorna är besvarade. Däremot har en del av informanterna 

besvarat frågorna kortfattat.  

Det skulle vidare vara spännande att få med elevernas perspektiv. Detta hade emellertid varit 

komplicerat ur ett etiskt perspektiv. Hade tid funnits hade det varit intressant att intervjua 

yrkesgruppen rektorer också. Det hade varit ett bra komplement till enkätundersökningen. När 

det gäller enkätundersökningen hade det varit önskvärt att veta skolornas storlek vid 

sammanställning och analys av resultatet exempelvis i bemärkelsen kompetenser i 

elevhälsoteamet och vilken typ av stöd som erbjuds elever med AST. Det fanns i 

enkätundersökningen heller inga uppgifter om hur undervisningen i mindre grupp ser ut för 

elever med AST. Mer information om hur undervisningen i mindre grupp ser ut på skolorna i 

kommunen hade gjort bilden av AST-elevernas studiesituation tydligare.   

Det är det viktigt att göra en analys av bortfallet i en enkätundersökning (Dimenäs, 2009). Det 

är exempelvis inte otroligt att anta att det finns en större benägenhet hos de rektorer som har 

ett väl utvecklat elevhälsoarbete på sin skola att besvara enkäten. Det är möjligt att de som 

besvarat enkäten ar ett större engagemang i frågorna än de som inte besvarat enkäten. Detta 

skulle i så fall betyda en överskattning i enkätens resultat. Detta har jag inte haft möjlighet att 

mäta. De lärare som intervjuats borde med hänsyn till exempelvis tillgång till handledning av 

specialpedagog inte arbeta på någon av de skolor vars rektorer besvarat enkäten. Det kan 

också vara så att de rektorer som besvarat undersökningen har förskönat sin egen verksamhet.  
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7.3 RESULTATDISKUSSION 
Resultatet av undersökningen visar att kommunen centralt har lite stöd att erbjuda skolor i 

deras arbete med elever med AST. Kommunen som undersökts delar i princip ut alla 

ekonomiska medel till rektorerna att själva förfoga över. Detta innebär att rektorerna på de 

enskilda enheterna behöver utveckla en kunskapsbank och utforma miljö och arbetssätt för att 

passa denna elevgrupp. Detta är ett stort ansvar att lägga på rektorerna med tanke på att de har 

begränsade resurser och skolorna i kommunen dessutom varierar i storlek. Som redovisats 

tidigare är det av stor betydelse att all personal som arbetar med elever med AST har kunskap 

om funktionshindret (Chatfield & Higginson, 2012; Eldar & Wolf‐Zukerman, 2010; 

Skolverket, 2009). Som det ser ut i kommunen har skolorna möjlighet att söka extra 

ekonomiska medel terminsvis för de elever med AST som har extra ordinära behov. Om en 

elev placeras i kommunens egen AST- grupp eller i någon annan specialskola slipper skolan 

hela kostnaden för eleven. Bidrar detta system till att skolorna utvecklar miljö och arbetssätt 

att möta fler elevers behov?  Räcker de ekonomiska resurserna till ett långsiktigt arbete? 

Resultatet av studien indikerar att svaret på dessa frågor är nej. I ett längre perspektiv skulle 

konsekvenserna av resursfördelningssystemet kunna innebära att kommunen dräneras på 

kunskap om AST. Istället för att satsa på och utveckla sin egen kompetens skickar kommunen 

iväg de elever som har riktigt stora behov och därmed satsar de pengar i en verksamhet de 

själva i förlängningen inte kan nyttja utan att betala. Specialpedagogens roll blir än viktigare 

med denna typ av resursfördelning. Specialpedagogen blir den individ på den enskilda skolan 

som besitter de kunskaper som behövs för att stötta rektor och lärare i utvecklindet av 

inkluderande lärmiljöer och arbetssätt.  

Hälften av rektorerna som besvarat enkätundersökningen har samröre med SPSM, BUP och 

habiliteringen. Det finns mycket att vinna på att hitta ett fungerande samarbete utifrån en 

helhetssyn på individens behov, där de olika aktörerna kan delge varandra kunskap och 

information (Eldar & Wolf‐Zukerman, 2010). Ett bättre samarbete skulle gynna utformandet 

av en miljö i skolan som möter eleverna med AST behov och även att hitta fungerande 

arbetssätt.  En förutsättning för ett ökat samarbete är att man kan lösa de ekonomiska 

frågorna. Som det ser ut nu är det tydligt uppdelat. Skolan är ansvarig för skolproblem och 

exempelvis BUP för andra svårigheter. Specialpedagogen skulle kunna fungera som en länk 

mellan skolan och externa aktörer. Det är en förenkling att ”dela upp” en individ på det sättet 

som man gör nu.   

Resultatet av undersökningen visar att skolorna i kommunen har ett EHT med god kompetens 

vilket borde ge goda förutsättningar i den undersökta kommunen att arbeta med elever med 

AST på ett framgångsrikt sätt. Detta stöds även av Skolverkets rapport från 2006 som visar att 

kompetensen som finns i elevhälsoteamet på skolan till viss del styr vilka behov hos eleverna 

som blir synliggjorda samt vilka åtgärder som sätts in för att möta dessa behov. Även 

internationell forskning (Eldar & Wolf‐Zukerman, 2010; Lynch & Irvine, 2009) visar att för 

att skolan ska kunna möta elevers med AST behov på ett framgångsrikt sätt behöver skolan ha 

en fungerande organisation för detta. I Sverige motsvarar denna organisation elevhälsoteamet.  

Resultatet av undersökningen visar även att undervisningen anpassas till elevernas med AST 

behov exempelvis genom schema och individanpassat material. Att anpassa 



39 

kunskapsinnehållet och sättet att undervisa till den enskilda eleven är avgörande för att denne 

ska lyckas (Koegel et al., 2012; Lynch & Irvine, 2009). Eleverna får enligt undersökningen 

till övervägande del stöd av en resursperson. Även aktuell forskning (Eldar & Wolf‐

Zukerman, 2010) visar att en resursperson är många gånger avgörande betydelse för elever 

med AST.  

Flera av de som intervjuats och även enkätundersökningen ger en bild av att det saknas 

personal generellt i skolan. Verksamheten blir därför sårbar och det leder till en pressad 

arbetssituation för personalen. En pressad arbetssituation påverkar både lärares och elevers 

arbetssituation. 

Resultatet ger en bild av att det i de allra flesta fall fungerar bra för eleverna med AST att 

undervisas inkluderat i ordinarie klass. Lärarna som intervjuats berättar att de anpassar hela 

klassens undervisning för att möta elevernas med AST behov. Lärarna som intervjuats i 

studien berättar vidare om situationer där en elevs behov till stor del styr hur all undervisning 

utformas, vilket gör att lärarna känner sig begränsade.  Informanterna i undersökningen 

förmedlar emellertid att det för vissa elever med AST är för arbetsamt att undervisas i 

ordinarie grupp. Lärarna ser att eleven inte mår bra och att lärandesituationen går ut över 

elevens kunskapsinhämtning och måluppfyllelse liksom över de övriga elevernas 

skolsituation. Även specialpedagoger och rektorer bedömer att det i vissa fall är bättre för 

eleven att undervisas i ett mindre sammanhang än i ordinarie grupp. Resultatet av studien 

visar att en tredjedel av eleverna med AST erbjuds undervisning i mindre grupp. Ett sätt att 

möta båda dessa aspekter dvs. att arbeta inkluderande men ändå kunna erbjuda ett mindre 

sammanhang, är genom en flexibel grupp, liknande den som Stefan ansvarar för. Då kan 

eleverna fortfarande tillhöra en klass och ändå få delar av undervisningen i ett mindre 

sammanhang. Genom denna undervisningsform är eleven inkluderad i skolan vilket inte är 

fallet i en separat grupp. Den flexibla gruppen är ett mellanting mellan ordinarie klass och 

separat grupp. Undersökningen visar att hälften av eleverna har möjlighet att få undervisning i 

en mindre grupp. Det saknas uppgifter i enkätundersökningen om hur undervisningen i 

mindre grupp närmare ser ut. En flexibel grupp kräver specialpedagogens kompetens både när 

det gäller utformning av gruppen men också i avvägningen hur mycket och när eleven ska 

vara i respektive grupp. 

Hälften av rektorerna i undersökningen berättar att de saknar förutsättningar för att erbjuda 

elever med AST en god inlärningsmiljö. Detta är anmärkningsvärt men inte särskilt 

förvånande då det genom ändringar i lagen, 2011, råder ändrade förutsättningarna för elever 

med AST. Eleverna har inte längre rätt att vara inskrivna i särskolan om de är 

normalbegåvade. Detta innebär att skolorna fått en större andel elever med AST.  Med tanke 

på lagändringen är det angeläget att nationellt göra en satsning på denna elevgrupp för att 

kunna erbjuda en god inlärningsmiljö som är anpassad till deras behov. Det krävs t.ex. 

vidareutbildning av personal, tillgång till speciallärare och specialpedagog på alla skolor och 

fler vuxna i skolmiljön. Det krävs också en fysisk miljö som fungerar. 

Undersökningen visar att kraven på måluppfyllelse för en del av eleverna med AST är ett 

bekymmer. Det framkommer i studien att kunde kraven modifieras skulle arbetet för eleverna 
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med AST flyta på bättre. Det är i vissa fall inte möjligt för eleverna att nå målen. Att tvinga 

elever som man vet inte kommer kunna klara av målen att fortsätta kämpa och därför också 

misslyckas är inte ett bra alternativ. Studier (Lynch & Irvine, 2009) visar att det är av yttersta 

vikt att lyssna på eleven och anpassa undervisningen innehållsmässigt och metodmässigt 

därefter; Students are their own measure of success (Lynch & Irvine, 2009, s. 847).  

Resultatet av studien understryker specialpedagogens oerhört viktiga funktion för att 

möjliggöra inkluderande miljöer som möter AST- elevers behov. Specialpedagogens 

kompetens ligger just inom dessa områden.  Specialpedagogen har kunskap i hur man kan 

utforma inkluderande lärmiljöer och i att handleda lärare. Specialpedagogen har också 

fördjupade kunskaper om begreppen normalitet och inkludering samt dess komplexitet. 

Forskning (Eldar & Wolf‐Zukerman, 2010) och den här undersökningen visar att personal på 

skolorna behöver hjälp med att reda ut och diskutera begreppen för att utveckla ett 

inkluderande arbetssätt och en arbetsmiljö som passar elevers med AST behov.  

7.4 AVSLUTANDE REFLEKTIONER OCH FÖRLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Det är av yttersta vikt att begreppet inkludering problematiseras i skolan. Det är viktigt att 

diskutera hur långt inkluderingen sträcker sig och på bekostnad av vad. Skolans uppdrag är 

idag att ge alla elever den hjälp de behöver för att nå målen och detta ska enligt riktlinjerna 

ske i klassrummen. Det torde vara en omöjlighet att ha mål som alla kan nå, om målen inte är 

alldeles för lågt satta. Vi måste acceptera att människor är olika och har olika förutsättningar. 

Det är viktigt att arbeta inkluderande i så stor utsträckning som möjligt. Men det får aldrig ske 

på bekostnad av en elevs välmående. När det gäller elever med AST, brukar ibland 

funktionsnedsättningen beskrivas som att elever med AST tänker annorlunda.  Det måste de 

få fortsätta att göra, och kanske betyder det ibland att det som är viktigt för en person inte är 

det för en annan.  

Föreliggande studie indikerar att kommunens resursfördelningssystem påverkar hur skolorna 

utformar sin verksamhet. Det är angeläget att undersöka hur kommunens 

resursfördelningssystem skulle kunna utformas för att bättre möta skolornas behov och 

stimulera utveckling av inkluderande lärmiljöer och arbetssätt. Föreliggande studie 

undersöker inte hur handledning utformas på skolorna. Detta skulle vara intressant att 

undersöka då det är av betydelse för hur skolorna arbetar för att utveckla inkluderande 

lärmiljöer och arbetssätt. Det skulle vidare vara intressant att undersöka hur eleverna med 

AST själva och deras föräldrar upplever sin skolsituation och vad som skulle kunna göras för 

att förbättra den.   
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      Bilaga 1 

Intervjuguide riktad till lärare  

Orientering  

Jag gör tillsammans med X kommun en undersökning av stöd elever med AST får i skolorna i 

X. Både från kommunen och från andra aktörer. Jag vill också få en bild av hur 

undervisningen organiseras, planeras och bedrivs i klasser som har elever med AST. Den 1/7 

2011 ändrades skollagen på så sätt att dessa elever inte längre har rätt/ möjlighet att vara 

inskriva i särskolan utan är nu helt hänvisade till grundskolan. 

Vi har en timme på oss om vi behöver, men avslutar om vi blir färdiga tidigare. 

Om du vill får du närsomhelst avbryta intervjun. 

Om du tycker det känns ok vill jag gärna spela in intervjun för att lättare kunna dokumentera 

och analysera resultatet.  

När jag sammanställer min rapport kommer jag naturligtvis avidentifiera dig och skolan du 

arbetar på samt kommunen. Däremot kommer kommunen ta del av resultatet, så på det sättet 

är kommunen inte avidentifierad. 

Inledning 

 Berätta lite om dig själv? Ålder, utbildning, år i yrket, nuvarande tjänst osv. 

 Berätta lite om den skolan du arbetar på? Storlek, elevunderlag, närområde, speciell 

pedagogisk inriktning osv. 

 Jag vet ju att du har elever med AST i din klass men mer vet jag inte. Beskriv 

elevgruppen du har… Finns det flera barn i din grupp med AST?  

1. Får eleverna i din grupp något stöd från kommunen?  

 

Beskriv… Hur ser i så fall det stödet ut?  Vem är det riktat till? Är 

det riktat till eleverna, föräldrar, lärare, resurser? Material? 

Utbildning? 

  Har du fler exempel… 

2. Får skolan något stöd från kommunen? Ex extern handledning, utbildning...?  

 

Beskriv… Hur ser i så fall det stödet ut?  Vem är det riktat till? Är 

det riktat till eleverna, föräldrar, lärare, resurser? Material? 

Utbildning? 

  Har du fler exempel… 

3. Får eleverna i din grupp något externt stöd som inte kommer från kommunen? (ex 

habiliteringen, BUP, SPSM, Attention, Autism- och Aspergerförbundet) 
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Beskriv … Hur ser i så fall det stödet ut?  Vem är det riktat till? Är 

det riktat till eleverna, föräldrar, lärare, resurser? Material? 

Utbildning? 

  Har du fler exempel… 

4. Får skolan något stöd som inte kommer från kommunen? Beskriv… 

 

5. Hur organiseras undervisningen för elever med AST på din skola? 

 

Beskriv organisationen ……? 

 

Berätta mer om organiseringen….?  

 

6.  Hur planeras undervisningen för elever med AST på skolan? Vem eller vilka 

medverkar i planeringen? 

 

Beskriv  ……? 

 

Berätta mer ….?  

 

  Hur tror du att andra lärare skulle beskriva den här situationen? 

7.  Hur planerar du undervisningen för elever med AST?  

 

Beskriv  ……? 

 

Berätta mer om hur du resonerar….?  

 

8.  Hur genomförs undervisningen för elever med AST i din grupp? Av vem eller vilka? 

Individnivå? Ge gärna exempel… 

 

Beskriv hur du tänker när du bedriver undervisningen med dessa 

individer ……? 

 

Berätta mer om hur du tänker….?  

 

9.  Hur tror du att andra lärare planerar undervisningen för elever med AST? 

10.  Vilka stöd skulle du önska fanns för er i skolan? Vad bedömer du behövs mer för att 

anpassa undervisningen till denna elevgrupp? 

Beskriv hur du tänker när du bedriver undervisningen med dessa 

individer ……? 

 

Berätta mer om hur du tänker….?  

 

Uppföljning av intervjun Ta upp några av de viktigaste lärdomarna från intervjun.  

Vill intervjupersonen kommentera denna återkoppling.  



46 

Jag har inga fler frågor vill du ta upp något mer eller fråga något? 

Detta ger intervjupersonen ytterligare möjlighet att ta upp frågor.  

Intervjuguide riktad till specialpedagoger  

Orientering  

Se intervjuguide lärare, bilaga 1. 

Inledning 

 Berätta lite om dig själv? Ålder, utbildning, år i yrket, nuvarande tjänst osv. 

 Berätta lite om den skolan du arbetar på? Storlek, elevunderlag, närområde, speciell 

pedagogisk inriktning osv. 

 Jag vet ju att du arbetar med elever med AST som undervisas i ordinarie grupp. 

  

1. Får eleverna i din grupp något stöd från kommunen?  

 

Beskriv… Hur ser i så fall det stödet ut?  Vem är det riktat till? Är 

det riktat till eleverna, föräldrar, lärare, resurser? Material? 

Utbildning? 

  Har du fler exempel… 

1.  Får skolan något stöd från kommunen? Ex extern handledning, utbildning...?  

 

Beskriv… Hur ser i så fall det stödet ut?  Vem är det riktat till? Är 

det riktat till eleverna, föräldrar, lärare, resurser? Material? 

Utbildning? 

  Har du fler exempel… 

2.  Får eleverna med AST på den här skolan något externt stöd som inte kommer från 

kommunen? (ex habiliteringen, BUP, SPSM, Attention, Autism- och Aspergerförbundet) 

 

Beskriv … Hur ser i så fall det stödet ut?  Vem är det riktat till? Är 

det riktat till eleverna, föräldrar, lärare, resurser? Material? 

Utbildning? 

  Har du fler exempel… 

      3. Får skolan något stöd som inte kommer från kommunen? 

 

4. Hur organiseras undervisningen för elever med AST på din skola? 

 

Beskriv organisationen ……? 
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Berätta mer om organiseringen….?  

 

5.  Hur planeras undervisningen för elever med AST på skolan? Vem eller vilka 

medverkar i planeringen? 

 

Beskriv  ……? 

 

Berätta mer ….?  

 

Hur tror du att andra lärare/specialpedagoger skulle beskriva den 

här situationen? 

6.  Hur planerar du undervisningen för elever med AST?  

 

Beskriv  ……? 

 

Berätta mer om hur du resonerar….?  

 

7.  Hur genomförs undervisningen för elever med AST i klasserna? Av vem eller vilka? 

Individnivå? Ge gärna exempel… 

 

Beskriv hur du tänker när du bedriver undervisningen med dessa 

individer ……? 

 

Berätta mer om hur du tänker….?  

 

8.  Hur tror du att andra lärare genomför undervisningen för elever med AST? 

 9.  Vilka stöd skulle du önska fanns för denna elevgrupp i skolan? Vad bedömer du 

behövs mer för att anpassa undervisningen till denna elevgrupp? 

Uppföljning av intervjun Ta upp några av de viktigaste lärdomarna från intervjun.  

Vill intervjupersonen kommentera denna återkoppling.  

Jag har inga fler frågor vill du ta upp något mer eller fråga något? 

Detta ger intervjupersonen ytterligare möjlighet att ta upp frågor.  
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      Bilaga 2 

 

Hej! 

Jag heter Jenny Grufberg Ekman och läser till specialpedagog på Umeå universitet. Denna avslutande 

termin skriver jag min D-uppsats.  Syftet med studien är att få djupare kunskap om en kommuns 

stödinsatser för elever med autismspektrumtillstånd (AST). Studien inriktas på hur undervisningen för 

elever med AST som går i ordinarie klass organiseras, planeras och utformas vid kommunens 

grundskolor. Avsikten är att få en djupare förståelse för hur undervisningen av dessa elever bedrivs 

samt att fånga in rektorernas syn på verksamheten och hur den skulle kunna förbättras. 

Enkätundersökningen genomförs tillsammans med Kommun X resurssamordnare XXX och XXX. 

Kommun X vill utveckla sitt arbete för elevgruppen med AST och kommer att ta del av 

resultatet/enkätsvaren. Ingen ersättning utgår till mig. 

Det är naturligtvis frivilligt att besvara enkäten, men det är avgörande för undersökningens kvalitet att 

få en hög svarsfrekvens. Besvara gärna enkäten så fort som möjligt, dock senast den 30 oktober 2013. 

Enkäterna distribueras via en länk. Du kommer till undersökningen genom att klicka på länken nedan.  

http://jennygekman.polldaddy.com/s/enkätundersökning-ast 

Webinstrumentet säkerhetställer att det inte är möjligt att koppla enkätsvar till respektive skola. I 

studien avidentifieras kommunen.  Uppsatsen finns när den är färdigställd tillgänglig vid Umeå 

Universitet.  

Om du har några frågor, hör gärna av dig till: 

XXX 

XXX 

XXX 

Vi hoppas att du har möjlighet att besvara enkäten. 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Ort 17/10 2013 

Jenny Grufberg Ekman, student på specialpedagogprogrammet 

XXX, resurssamordnare X kommun 

XXX, resurssamordnare X kommun 

 

http://jennygekman.polldaddy.com/s/enkätundersökning-ast
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      Bilaga 3 
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