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Abstract 

 
The purpose of this study is to investigate how teachers work with Autism pupils in two different school 

forms: a traditional elementary school and a language school. The study was based on three questions: 

1. How do teachers in elementary school prepare, plan and implement reading and writing instruction 

to Autism pupils? 2. How do teachers in the language unit prepare, plan and implement their reading 

and writing instruction to Autism pupils? 3. How do teachers arrange for the Autism pupils to be included  

in the teaching? I have observed the physical classroom environment, the language learning 

opportunities and the interaction in the classroom looks. I have also done interviews with teachers in 

both school forms. To answer the research questions, six qualitative interviews with various educators, 

were made. The results show that the language school, where focus is specifically on language 

development, has a significantly greater awareness of how to interact. What differentiates the various 

types of schools is especially how the interaction is formed. The teachers in elementary school have 

more focus on the subject and what is to be learned. The teachers in the language school have a 

communicative focus. All six educators believe that inclusion of children with autism is a good thing for 

everyone, as long as it is done properly and in the right order, so that the child with autism gets the 

opportunity to be part of a social group. To achieve this, the work must be structured, and clarified.  

 
 

 

 
Nyckelord: Undervisning, kommunikationsförmågor, läs- och skrivutveckling, visuella 

scheman, theory of mind 
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1Inledning 

 
En mänsklig rättighet som alla barn har är rätten till en likvärdig utbildning. Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. I Salamancadeklarationen (Unesco, 1994) beskrivs att det finns många barn 

som upplever inlärningssvårigheter och att de någon gång under sin skoltid har särskilda 

pedagogiska behov. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(2011) fastslås att en utbildning ska främja alla elevers utveckling och lärande och 

undervisningen ska därför anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. I 

kommunernas integrationsarbete finns en strävan till att skapa en skola för alla och 
grundläggande värden som demokrati, jämställdhet och nödvändigheten av hållbar 

utveckling åberopas. Elever med autism ska integreras i grundskolans klasser, och på 
vissa ställen startas även språkenheter upp där eleverna erbjuds en anpassad och 

inkluderande verksamhet. Inkludering innebär, enligt Persson (2003), att krav ställs på dels 

skola och utbildning men även på samhället att ständigt aktivt anpassa verksamheten så 
att alla elever får möjlighet att känna gemenskap, delaktighet samt meningsfullhet i skolan 

så att ingen exkluderas ur gemenskapen. En klass som har elever i behov av särskilt stöd 

skiljer sig från en klass utan elever i behov av särskilt stöd då dessa behöver en speciellt 
anpassad omsorg, stimulans och vägledning. Olsson och Olsson (1998) påpekar att elever  

med en autism kommer att behöva ett anpassat stöd och omtanke varje dag för att 

verksamheten i skolan ska bli så lyckad som möjligt. Författarna menar även att det är 
viktigt med specialkunskaper gällande dels de svårigheter eleverna har men även gällande 

vilka metoder som kan användas för att eleverna ska utvecklas på bästa sätt. Enligt 
Åkerman och Liljeroth (1998) utgår man, i den pedagogiska metodik som riktas mot elever 

med autism från elevernas problematik. Författarna menar att grunden för en bra 

undervisning ligger i att det finns både frihet och ansvar, eftersom det skapar 
förutsättningar för kreativitet och utveckling. Lärarna bygger upp sitt arbete utifrån sina 

förutsättningar och medvetenheten om vad som är viktigt. ”Det bygger på dennes 

kunskaper om autism, utveckling och pedagogik, eleverna som individer med deras 
specifika hinder och möjligheter, förutsättningar i arbetsförhållandena på skolan och i 

omgivningarna”.  
 

Jag har valt att göra en jämförelsestudie mellan grundskola och språkenhet, där jag 

undersöker om och i så fall hur läs- och skrivundervisningen för elever med autism skiljer 
sig åt. Jag kommer även att undersöka hur lärarna i grundskola och språkenhet planerar, 

förbereder och genomför sin läs- och skrivundervisning till elever med autism samt hur 

lärarna skapar förutsättningar för att dessa elever ska inkluderas i undervisningen. 
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2Bakgrund 

 
I detta kapitel belyses vad autism är, om elever med diagnos autism i språkklass, deras 

kommunikationsfärdigheter samt deras sociala interaktioner. Här lyfts även begreppet ”En 
skola för alla” samt hur läraren dels skapar en lärandemiljö men även förutsättningar för 

eleverna att nå ett lärande utifrån deras individuella behov och förkunskaper.  

 

2.1 Autism 

Wikipedia (2015-03-03) definierar autism som en medfödd neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning som innebär en genomgripande störning i utvecklingen. De 

funktioner som påverkas är både kognitiva och emotionella, vilket bland annat medför 
nedsättningar inom helhetsförståelse/detaljseende, socialt samspel/kommunikation, 
planering/organisationsförmåga, fantasi/föreställningsförmåga, minne/begåvning och 

beteende/känslor. Problemen kan även visa sig som i att man har svårt att ta in och 
tolka information. Begränsningar i de individuella förmågorna yttrar sig i olika 

beteenden som inte är lika vanliga hos personer utan autism.   

Lindskog (2008) beskriver autism hos barn som autistiskt syndrom, som är en 
genomgripande störning i utvecklingen som visar sig i dels oförmåga till ömsesidigt 
socialt samspel; dels bristande förmåga till kommunikation, dels stereotypa, monotona 

intressen och aktiviteter. 

Praktisk medicin menar på sin webbsida (2015-03-05) att personer med autism har en 
varierande begåvning, från klar utvecklingsstörning vid klassisk autism till normal och 

till och med hög men ojämn begåvning vid högfungerande autism/Aspberger syndrom. 
Det finns ingen klar gräns mellan de sistnämnda diagnoserna.  

Autism är, enligt Utholm (2003), ett livslångt tillstånd som inte går att bota, men med hjälp 

av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hjälp med habilitering 
samt resursstöd i skolan kan dock livet för ett barn med autism ändå fungera på ett 

någorlunda vardagligt plan. Alla barn och ungdomar har rätt till en pedagogisk tillgänglig 

lärmiljö, det vill säga det ska finnas en skola för alla. Barn med autism som inkluderas i en 
klass i grundskolan benämns som barn med högfungerande autism (Utholm, 2003) och 

författaren menar att många barn kan bli hjälpta av tidiga, välplanerade och individuel lt 

anpassade pedagogiska insatser. Även Hundert, Crosland, & Dunlap (2012) lyfter detta 
och menar att även barn med autism kan lyckas bra så länge de har tillgång till rätt stöd. 

Författarna anser dock att lärarna ställs inför kommunikationsutmaningar när de arbetar 
med elever som har högfungerande autism. Enligt Peeters (1998) finns ett problem i form 

av att många lärare saknar tillräcklig utbildning i autism, och därför blandar ihop 

startpunkten med slutmålet. Det krävs därmed, enligt Elbro (2004) att läraren har en god 
kunskap om dels autism men även om vad läsning är och hur normal läs- och 

skrivutveckling ser ut för att veta hur undervisningen ska läggas upp och för att kunna 

avgöra om särskilda insatser behövs. Peeters (1998) menar att en lärare som arbetar med 
elever som har högfungerande autism måste vara flexibel, med förmåga att anpassa sig 

till den brist i flexibilitet och det annorlunda sätt att tänka som kännetecknar människor 

med autism. Mucetti (2013) lyfter att läraren kan, med ett visuellt och taktilt stöd samt en 
användning av speciella strategier, erbjuda eleverna med högfungerande autism en  
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meningsfull undervisning. Det talade språket är för personer med högfungerande  

autism ofta mer komplicerat än deras verkliga språkförståelse, så deras torftiga inre språk 
fungerar därmed sällan som stöd för deras handlingar.  

 
 

2.1.1 Styrdokument 

Det finns olika skolformer, bland annat de skolformer som är särskilt skapade för elever 

med språkliga och intellektuella svårigheter. De allra flesta elever med högfungerande 
autism (som ofta har språksvårigheter) går i vanlig grundskola men det finns dock även 

statliga specialskolor med specifika språkklasser. Dessa specialskolor drivs av 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och styrs av samma styrdokument som alla 

andra skolor.  

 
Gemensamt för alla skolor i Sverige är att de måste följa skollagen. Ur kapitel 10 i 

skollagen: 
 
2§ Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa.  

Det framgår även att utb ildningen ska utformas så att den b idrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna 
för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utb ildning. Utb ildningen ska främja allsidiga kontakter och social 
gemenskap och ge god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

 
Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 ska skolan 

ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för 
varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.  

Skolan ska också bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och 

lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna 
strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Läraren ska 

sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. 

 
2.2 Läs- och skrivutveckling i grundskolan  

Elbro (2004) menar att läs- och skrivutvecklingen har ett ömsesidigt förhållande och 
ständigt påverkar varandra. Utvecklingen beskrivs i forskningslitteratur ofta i form av olika 

stadier som barnet ska ta sig igenom innan det är en fullgod läsare. Höien, Lundberg och 
Karlsson (1999) har delat in läs- och skrivutvecklingen in i fyra stadier, och beskriver de så här:  

 
Läsutvecklingens stadier: 
 

 1. Pseudoläsning, det är nu som barnet läser omgivningen, till exempel skyltar, mera än 
skriften.  

2. Det logografisk-visuella stadiet, är det stadie där barnet känner igen vanliga ord utan 
betänketid, men förstår ännu inte hur den alfabetiska principen fungerar. Barnet känner igen 
ordet som en form för bilder.  

3. Det alfabetisk-fonologiska stadiet: När barnet kommit till det tredje stadiet finns en förståelse 
för att ord kan delas upp i mindre beståndsdelar, fonem, och att dessa enheter symboliseras av 

bokstavstecken, grafem. Barnet förstår även att man kan smälta samman dessa enheter och 
komma fram till ordet.  
4. Det ortografisk-morfemiska stadiet; vid det fjärde och sista stadiet börjar barnet upptäcka 

regelbundenheter i ord, och därför går avkodningen snabbt och säkert.  På detta stadium är 
ordigenkänningen fullt uppbyggd och automatiserad.  
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Skrivutvecklingens fyra stadier: 
 

1. Pseudoskrivning: Vid det första stadiet gör barnen, utan att de kan några bokstäver, 
krumelurer på papper.  

2. Logografisk-visuell skrivning; när barnet nått det andra stadiet har det ännu inte förstått den 
alfabetiska principen utan läser ord som bilder, och försöker avbilda enskilda bokstäver. I detta 
skede används nästan alltid stora bokstäver.  

3. Alfabetisk-fonemisk skrivning; vid det tredje stadiet börjar barnet förstå den alfabetiska 
principen, och kan dela upp ord i enstaka ljud (fonem) och kan med stora bokstäver skriva dem. 

4. Ortografisk-morfemisk skrivning Barnet närmar sig nu den vuxnas skrivning. Barnet skriver 
orden korrekt utan att behöva tänka efter. Skrivprocessen är snabb och automatiserad. Personer 
med dyslexi når mycket sällan detta stadium i skrivutvecklingen. 

 
2.3 Elever med högfungerande autism i språkenhet 
Enligt Peeters (1998) använder sig elever med högfungerande autism ofta av ett visuellt 
alfabet och visuella hjälpmedel, det vill säga symboler, skisser och bilder, när de 

kommunicerar. På detta sätt kan det som är för abstrakt göras mer konkret och man kan 

då kommunicera sådant som annars inte kan förstås. Författaren menar även att visuella 
hjälpmedel kan hjälpa dem att klara förändringar och gör deras tänkande mer flexibelt. Vid 

förändringar kan eleverna om de inte förstår vad som händer i dess omgivning bli oroliga, 

ouppmärksamma och framstå som oförskämda eftersom de inte riktigt vet vad som 
förväntas av dem. De har dock, enligt Peeters (1998), lättare att acceptera en förändring 

om den kan förutses visuellt då det ofta inte är förändringen i sig som är problemet, utan 
omöjligheten att förutse den. Peeters (1998) anser att eleverna som har högfungerande 

autism vill att saker ska vara likadana och uppvisar ett ritualistiskt beteende. Förändring 

innebär att tidigare mödosamt tillkämpade strategier inte är till någon hjälp i den nya 
situationen. Ett exempel är att eleverna lärt sig att den första uppgiften varje dag är att ta 

upp lunchen ur ryggsäcken. Men vad händer om det bara är en halvdag i skolan och de 

inte ska äta någon lunch? Vad ska de göra då? Detta kan medföra att eleverna är upprivna 
resten av dagen. Peeters (1998) menar att typiska språkbaserade inlärningsstörningar 

orsakas av problem med talade eller skrivna språkfärdigheter. Dessa omfattar att uttrycka 

och ta emot tal samt språksvårigheter som rör bearbetning och artikulation. Vid de flesta 
rutinmässiga tal-och språkutvärderingar undersöks dessa områden. Observera att man 

vid rutinmässig psykologisk testning (som ”IK-testet” WISC, Wechsler Intelligence Scale 
for Children) undersöker tankeverksamhet snarare än språket i sig. Beroende på i vilken 

ålder barnet är, uppvisar olika symtom på icke-verbala inlärningsstörningar. De yngre 

barnen har ofta ett ytterst mekaniskt tal, minne och läsfärdighet, vilket de använder för att 
kompensera för bristande intuitiv social interaktion. Barnen försöker ”komma ihåg” hur man 

interagerar snarare än att färdigheten kommer av sig själv. Ibland ersätter långrandiga 

monologer vanliga ge och ta samtal. De äldre barnen har under skolåren 4-6 svårigheter 
med struktur, att läsa mellan raderna och det är svårt att producera texter.  

 
Whalon och Hart (2010) har undersökt om hur väl elever med högfungerande autism 

förstår skrivna instruktioner och fann att dessa var en utmaning för dessa elever. Eleverna 

bibehåller fokus på deldetaljer och fäster inte så stor uppmärksamhet vid den stora bilden. 
De begår ständigt blundrar utan att förstå varför och blir ibland deprimerade eller känner 

ångest. 

 
 

8 



 
 

Enligt Peeters (1998) kan de visuella hjälpmedlen höja deras självständighetsnivå, vilket 

leder till att de blir mer självständiga och upplever färre misslyckanden och mindre ångest.  
Ju färre stereotypa beteendemönster de har, tack vare ett ökat aktivt deltagande, desto 

större chans har de att smälta in socialt. De kan dock ibland dra sig undan jämnåriga för 

att de saknar kommunikationsförmåga. Genom att de verkligen får se momenten steg för 
steg löser man inte bara problemen med konceptualisering (begreppsbildning), utan också 

problemen med sekvensiering (att det ena följer på det andra) inom en tidsram. Med hjälp 

av detta kan många undgå ett stort problem – passivitet – som ofta uppstår när de saknar 
hjälpmedel att organisera sig själva. 

 
2.4 Språk och kommunikation hos barn med autism 
Enligt Autism- och aspberger förbundets webbsida (2015-03-03) har de flesta barn 
med autism en mycket försenad eller utebliven språk- och talutveckling. Detta visar sig 

redan under spädbarnstiden, i form av att jollret i princip helt uteblir, samt att det är 
svårt att få barnets uppmärksamhet. När barnet når förskoleåldern börjar många 
härma andra barn och vuxna, och upprepar samma ord och fraser om och om igen. 

Detta kan för en del kvarstå hela livet. För de barn med autism som utvecklar ett talat 
språk kvarstår vanligen problem med språkförståelse och uttrycksförmåga.  
 

Vi kommunicerar med varandra för att skapa mening, för att göra oss förstådda och förstå 

andra och det liv vi lever. Vi ingår i en mängd olika meningsskapande sammanhang som 
sker med olika uttrycksformer såsom tal- och skriftspråk, bilder, musik, dans, gester och 

miner (Bjar & Liberg, 2010). Kommunikation omfattar två områden: verbala färdigheter och 

icke-verbala färdigheter. Kutscher (2010) pekar på att det framförallt är de områden som 
omfattar de icke-verbala områdena som barn med autism har problem med. De har 

svårigheter med färdigheter som drivkraften att ta initiativ till delad social interaktion och 

tvåvägskommunikation, att använda de språkliga byggstenarna i rätt sammanhang 
(pragmatiskt språk), kunskap om oskrivna regler, att veta vad som är viktigt och oviktigt, 

samt till att ha gemensamt uppmärksamhetsfokus och icke-verbal kommunikation. Barn 
med autism har även svårigheter med sin önskan och sin förmåga att använda språket i 

ett socialt sammanhang, de saknar den praktiska förmågan att till exempel veta vad som 

passar sig att säga, att veta var och när man kan säga något och att vara medveten om 
samtalet har en karaktär av att ge och ta. Både Kutscher (2010) och Peeters (1998) menar 

att förmågan att vara social, relatera eller känna empati förutsätter en fungerande theory 

of mind, det vill säga en förmåga att lista ut vad den andra personen redan vet eller inte 
vet, eller kanske är eller inte är intresserad av. Peeters (1998) anser att utan theory of 

mind är det ingen större vits att kommunicera. Då är förmågan att inse att det verkligen 

finns en annan människa i rummet högst begränsad. Det är svårt att överhuvudtaget känna 
ett behov av att kommunicera – för vem skulle du kommunicera med? Ögonkontakten är 

dålig. Det är som om det fanns en glasskiva mellan barnet och dess omgivning. Den 
begränsade förmågan att sätta sig in i någon annan persons situation gör att det ofta blir 

svårt för barnet att visa empati. Enligt Peeters (1998) kan ett barn med problem med theory 

of mind till exempel förutsätta att eftersom han själv är glad måste också du vara det. Eller 
så förstår inte barnet att en annan person är oärlig eftersom han själv alltid är ärlig. 

Förmågan att inse att andra personer har ett medvetande, förmågan att relatera till detta 

medvetande och förmågan att känna empati med detta medvetande ingår med andra ord 
allihop i samma färdighet. Problem med theory of mind kan vara en underliggande orsak 

till många av de svårigheter som visar sig vid autismspektrumstörningar. 
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2.5 Diagnoser  
På Autism- och aspberger förbundets webbsida (2015-03-05) framgår att det är viktigt 

med tidig upptäckt, utredning och diagnos. Man menar att det finns en mängd forskning 

i området autism som visar på betydelsen av tidiga insatser i form av information och 

utbildning av personer i barnets omgivning. Tillsammans med adekvata stödåtgärder 

som är anpassade och välplanerade läggs en grund för att på sikt hjälpa barnet att 

utvecklas, och bland annat utveckla en fungerande kommunikation. För att detta ska 

kunna ske är en anpassad förskole- och skolgång en viktig förutsättning. Genom att 

använda andra uttryckssätt än tal, som till exempel bilder, kan barnet med autism lära 

sig både att bättre förstå sin omvärld och människorna i den och att själva göra sig 

förstådda. På hjärnfondens webbsida (2015-03-05) förklaras att diagnoskriterierna för 

autism utgörs av en specifik kombination av begränsningar i socialt och kommunikativt 

beteende samt tydligt repetitivt beteende. När ett barn utreds för autism använder man 

så kallade diagnosmanualer som tar upp ett antal kriterier som barnet måste uppfylla 

för att få diagnosen. Kriterierna utgår ifrån de tre huvudområdena i Wings triad. Det 

finns två internationella manualer som används vid diagnostisering av tillstånd inom 

autismspektrumet, DSM-IV_TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders), som ges ut av amerikanska psykiatrisällskapet och ICD-10 (International 

Classification of Diseases) som ges ut av Världshälsoorganisationen.  

 

På hjärnfondens webbsida (2015-03-06) nämns även differentialdiagnos: Social fobi, 

tvångssyndrom, ADHD, bipolär sjukdom, ångestsjukdom. Olika 

personlighetsstörningar. Schizofreni med dess negativa symtom kan kliniskt likna 

uttalad autism. Hög samexistens med andra neuropsykiatriska funktionshinder som 

ADHD, dyslexi, tics/Tourettes syndrom, olika tvångssyndrom, bipolär sjukdom. Svår 

klassisk autism upptäcker man tidigast på BVC (2-3 års ålder). Varningstecken kan 

vara uteblivet joller, pekande eller andra gester vid 12 månaders ålder, inga ord vid 16 

månader, inga spontana 2-ordsatser vid 2 års ålder. Remissfall då utredning sker på 

Barn- och Ungdomshabilitering, Barnklinik eller BUP. Fortsatt omhändertagande inom 

den samordnade habiliteringen.  

 
 

2.6 Teoretisk inramning 
Min teori utgår från Vygotskijs sociokulturella utvecklingsteori. Vygotskij (1934-1999) 

ansåg att människan föds in i en bestämd, kulturell och social miljö vilken anger 

utvecklingens möjligheter och begränsningar.  
 

Bråten hävdar att Vygotsky skiljer mellan biologiskt betingad utveckling och kulturellt 
betingad utveckling. Det är den kulturellt betingade utveckling som kan kopplas 

utvecklingen av högre mentala processer. Utvecklingen av högre mentala processer ska 

uppfattas som en del av dess sociokulturella utveckling. I samspelet ingår språket som ett 
viktigt element, och de problemlösningsstrategier som internaliseras kan därmed uppfattas 

som språkförmedlade eller språkmedierade. Bråten anser att Vygotskij menade att varje 

individs tankeprocesser är att uppfatta som en form av inre tal, som är överfört och 
internaliserat med utgångspunkt i ett socialt samspel. Det är barnets samspel med 

omgivningen som en del av en kollektiv och gemenskap som bildar grunden för  

 
10 



 
 

utvecklingen som individ. Barnen har en egen styrka och förmåga att vilja påverka och 

förändra sin situation. Enligt Vygotskij har läraren en viktig funktion för barns utforskande 
och meningsskapande, att stötta, vägleda och inspirera in i den närmaste 

utvecklingszonen: den praximala utvecklingszonen. Säljö (2000:120) beskriver 

utvecklingszonen som avståndet mellan vad ett barn klarar av och vad det kan prestera 
själv utan stöd av en vuxens hjälp och samverkan, mellan kulturella hjälpmedel som språk, 

symboler och förebilder. Säljö (2000:119) förespråkar att specialundervisning enligt 

Vygotskijs idéer baseras på inkluderande positiv differentiering. Den undervisningsform en 
innebär att samhället bedömer barn med svårigheter och handikapp utifrån deras styrkor 

och inte utifrån deras brister. Barn ska erbjudas lärare med rätt kompetens för att stödja 
dem, där rätt anpassade redskap används och undervisningsmetoder som ligger på rätt 

nivå. 
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3 Syfte 
Syftet med denna jämförelsestudie mellan grundskola och språkenhet, är att undersöka 
hur pedagoger planerar, och genomför sin läs- och skrivundervisning, samt deras 

förhållningssätt till begreppet inkludering när de har elever med autism i klassrummet. 

 

 
3.1 Frågeställningar 
 

 Hur förbereder, planerar och genomför lärarna i grundskolan sin läs- och 
skrivundervisning till elever med autism? 

 Hur förbereder, planerar och genomför pedagogerna i språkenheten sin läs-  och 

skrivundervisning till elever med autism? 

 Hur förhåller sig pedagogerna till begreppet inkludering och vilka förutsättningar 

skapas för att elever med autism ska inkluderas i undervisningen? 
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4 Metod 
Under denna rubrik återges hur undersökningen genomförts och vilka redskap som 
användes. Undersökningens validitet och reliabilitet tillgodoses genom att jag försöker se 

till att hålla mig till syftet med undersökningen och undersöka det jag vill fokusera. Genom 

mina erfarenheter som pedagog blir kanske undersökningen mer reliabel. Men det kan 
likväl ge motsatt effekt. Med undersökningens verktyg hoppas jag att jag fått fram resultat 

som går att lita på. 

 
4.1 Metodval 
Detta är en kvalitativ studie där jag studerar läs- och skrivundervisningen i grundskola och 

språkenhet där det finns elever med högfungerande autism i klassen. Jag vill med min 

studie undersöka eventuella skillnader mellan grundskola och språkenhet, när det gäller 
förberedelser, -planering och genomförande av lektioner. För att säkerställa mina resultat 

i så stor utsträckning som möjligt, så väljer jag att göra både intervjuer och observationer. 

Eftersom jag vill studera lärare och pedagoger med specialkompetens under pågående 
läs- och skrivundervisning, och se vad som faktiskt sker i den språkliga miljön, så fann jag 

att observationer var mest lämpliga. Jag valde att använda mig av en strukturerad form 
med ett särskilt observationsprotokoll (bilaga 3). 

För att få svar på mina frågeställningar som handlar om förberedelser och planering inför 

en lektion och förhållningssätt till inkludering har jag valt att använda mig av strukturerade 
intervjuer. Jag använder mig av öppna frågor för att till viss del låta de intervjuade avgränsa 

och behandla innehållet, men för att kunna jämföra och djupare analysera informanternas 

svar utgår jag ifrån vissa redan förberedda öppna frågor. 

 
4.2 Urval 
Undersökningen genomfördes i en mellanstor kustkommun i Norrland. Medan skolorna 

valdes ut slumpmässigt, så gjordes ett strategiskt urval när det gällde informanterna. Detta 
för att säkerställa att mina informanter passade till min undersökning. Jag fick kontakt med 

informanterna genom en första rektorskontakt. De deltagande pedagogerna var 

yrkesverksamma i kommunala grundskolor och kommunal språkenhet. I två grundskolor 
bedrevs undervisning från förskoleklass till årskurs sex. I en grundskola gick elever från 

förskoleklass till årskurs nio. I Språkenheten bedrevs den pedagogiska verksamheten från 

förskoleklass till årskurs sex. Samtliga pedagoger i undersökningen undervisade i klasser 
där det fanns elever med högfungerande autism. Tre av dessa sex pedagoger, var 

verksamma i grundskolan, och tre i kommunal språkenhet. Samtliga pedagoger är kvinnor, 
med olika lång yrkeserfarenhet. Alla hade specialpedagogisk utbildning, utöver sin 

lärarexamen, den specialpedagogiska kompetensens längd och omfattning skiljdes dock 

åt. En hade examen som speciallärare, en hade examen som 
specialpedagog och de andra hade studerat specialpedagogik 20-40 högskolepoäng. Alla 

deltagare var informerade om studien och gav sina medgivanden. 

 
4.3 Material 
Jag har valt att genomföra observationer och intervjuer i min undersökning. Detta för att 
säkerställa mina resultat i så stor utsträckning som möjligt. Enligt Stukát (2012) är det 

triangulering eller triangelmätning, när olika undersökningsmetoder används för att det 
slutgiltiga sammantagna resultatet ska nå större tillförlitlighet. 

 

Intervjufrågorna konstruerades utifrån mitt syfte med undersökningen. Jag ville jämföra 
hur lärare i grundskolan och språkenhet planerar, och genomför sin läs- och 

skrivundervisning, när de har elever med högfungerande autism i klassrummet, samt  

13 



 
 

deras förhållningssätt till begreppet inkludering. Mina frågor handlade om hur lärare och 

pedagoger med specialpedagogisk kompetens tänker kring högfungerande autism, 
lektionsförberedelser, planering och hur de genomför sin läs- och skrivundervisn ing. 

Frågorna berörde även inkludering. Hur förhåller sig pedagogerna till inkludering, och hur 

skapas förutsättningar för att elever med högfungerande autism ska inkluderas i 
undervisningen? Till mina observationer har jag utgått från det observationsprotokoll jag 

redan kände till från en tidigare kurs under utbildningen. Jag valde observationsprotokollet 

Communication supporting classrooms observation tool (Dockrell 2010), som jag fann vara 
ett mycket tydligt och heltäckande protokoll. Det som berörde klassrumsmiljön innehöll 19 

olika punkter, det som handlade om språkinlärningsmöjligheter innehöll 5 punkter och 
dimensionen interaktionen innehöll 20 punkter. Eftersom jag utgick från mitt syfte med 

frågeställningar i min undersökning insåg jag att några punkter inte var relevanta för min 

studie, till exempel de som handlade om musik, belysning och lek. Fem punkter gällde 
bokaktiviteter, jag valde att sammanföra och omformulera dessa, så att de skulla bli mer 

passande för min studie. De ursprungliga fem punkterna kom således att bli till två punkter 

i mitt observationsprotokoll. ”Ett lämpligt urval av olika genrer finns tillgängligt” och ”Det 
finns särskilda utrymmen avsedda för bokaktiviteter”. De punkter som rörde ljudnivån 

gjorde jag till en punkt, ”Ljudnivån hålls nere”. Sedan formulerade jag en punkt; ”särskilda 
lärandemiljöer och material är tydligt angivna med bilder och ord i klassrummet”. De fem 

punkter som fanns under avsnittet Språkinlärningsmöjligheter omformulerades inte, utan 

jag behöll samtliga i min undersökning. I tidigare forskning framkommer att barn som har 
svårigheter med språkinlärningen gynnas av att höra ord repeteras flera gånger, samt 

även att alternativa kommunikationsverktyg stimulerar till en positiv utveckling. Av den 

anledningen valde jag att tillägga följande två punkter: ”Eleverna erbjuds flera möjligheter 
till repetition” och ”Alternativa lärverktyg och kommunikationshjälpmedel används” Det 

kändes viktigt att protokollet var relevant, och inte innehöll någon onödig information som 

kunde göra det svårt att tolka, och på så sätt riskera att försämra reliabiliteten. För att öka 
reliabiliteten hade jag utformat en mer passande version av originalprotokollet. Jag valde 

att belysa den fysiska klassrumsmiljöns betydelse, språkutvecklingsmöjligheter samt 
interaktionen mellan lärare och elever. De eventuella brister som kan ha uppstått i 

reliabiliteten kan vara att jag feltolkat samt missat att notera allt. 

 
4.4 Design 
Jag valde att göra intervjuer och observationer i grundskola och språkenhet, där det finns 
elever med högfungerande autism. Jag använde mig av samma intervjufrågor och 

observationsprotokoll i båda verksamheterna. Jag har gjort min undersökning utifrån tre 

aspekter: 1) Hur lärarna i grundskolan förbereder, planerar och genomför sin läs- och 
skrivundervisning till elever med högfungerande autism. 2) Hur pedagogerna i 

språkenheten förbereder, planerar och genomför sin läs- och skrivundervisning till elever 
med högfungerande autism. 3) Hur lärare/pedagoger förhåller sig till begreppet inkludering 

samt vilka förutsättningar som skapas för att elever med högfungerande autism ska 

inkluderas i undervisningen. Detta är de tre beroende variablerna; det som mäts. 
Ovidkommande variabler är sådant som kan påverka de beroende variablerna. Två 

exempel på faktorer som kan påverka är för det första min närvaro i den vanligen fast 

strukturerade miljön. Den andra faktorn är att jag genomförde mina intervjuer innan 
observationerna. De ovidkommande variablerna är något jag måste ta hänsyn till när jag 

tolkar resultaten. 
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4.5 Procedur 
Min undersökning startades genom telefonkontakt med ansvarig rektor i berörda 
grundskolor samt språkenhet. Jag presenterade min utbildning och mitt examensarbete.  

Jag framförde att jag önskade få genomföra intervjuer och observationer med lärare som 
hade elever med autism i sin klass. Rektorerna lovade att föra budskapet vidare till 

personalen vid nästa konferens. Vid en andra kontakt med rektorerna så fick jag namn på 

aktuella lärare. Efter telefonkontakt med dem, kom vi överens om tid att träffas för intervju. 
Ett missivbrev överlämnades där en tydlig information om studien formulerats. Jag 

presenterade mig och berättade om min kurs och arbetsuppgift. Därefter frågade jag om 

de ville ställa upp i min studie och fortfarande bli intervjuad, samt om jag fick observera 
dem vid ett senare tillfälle när de har läs- och skrivundervisning. Jag uppmärksammade 

dem att de skulle vara helt anonyma, inga namn på personer eller skola skulle utelämnas 

i studien. De fick även veta att de när som helst kunde dra sig ur sitt deltagande. Jag 
berättade även att jag skulle spela in intervjun, men att jag skulle radera inspelningen efter 

sammanställning. Jag frågade om deras tillstånd om jag fick observera dem vid ett tillfälle 
efter genomförd intervju. Jag berättade att de kunde höra av sig till mig om de hade 

funderingar. Efter genomförd undersökning skickades ett tackbrev. Intervjuerna 

genomfördes vid sex tillfällen, samtliga på eftermiddagar. Tre grundskollärare och tre 
pedagoger med specialpedagogisk kompetens intervjuades i grundskolor och språkenhet. 

Intervjuerna tog 40 minuter att göra och gjordes var för sig. Vi höll till i ett grupprum med 

relativ bekväm möblering. Min telefon användes för inspelning och transkribering gjordes 
efteråt. Jag valde att spela in mina intervjuer, dels för att det är svårt att komma ihåg allt 

efter en intervju och dels för att det under en intervju är svårt att hinna med att anteckna 
allt som sägs. Trost (2010) understryker också att det kan vara störande för svarspersonen 

när anteckningar görs. Det var ett avslappnat samtal med alla. Observationerna 

genomfördes under tre tisdagar i följd, 40-60 minuter vardera. I varje skolverksamhet 
observerade jag vid en lektion när det var svenska på schemat. Innan lektionen började 

så träffade jag läraren som visade mig klassrummet och jag kunde i lugn och ro bekan ta 

mig med miljön. Eleverna var förberedda på att jag skulle komma och jag presenterade 
mig när eleverna kom till lektionen. Under lektionen satt jag därefter på den del av 

klassrummet där eleverna med högfungerande autism hade sina platser. Jag satt snett  

bakom dessa elever eftersom mitt syfte var att observera läraren i 
undervisningssituationen. Jag fokuserade då på interaktionen och möjligheten till 

språkinlärning som erbjöds till eleverna. Jag noterade händelser i protokollet, och skrev 
även kommentarer och löpande text om det jag observerade för att ge en tydligare bild. 

 

4.5.1 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2010-10-22) listar fyra etiska grundprinciper: informations, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Jag har förhållit mig till dessa fyra grundläggande 

individskyddskraven på följande sätt: 
 

Informationskravet – Jag kontaktade rektorn på de berörda skolorna och informerade om 
syftet med mitt arbete samt frågade om jag hade tillåtelse att kontakta pedagoger på 

skolorna. Efter rektors tillåtelse kontaktade jag pedagogerna och informerade dem om mitt 

syfte samt vad intervjun skulle handla om. Jag frågade om jag fick komma och observera 
dem i klassrummet under en lektion i svenska. Jag frågade dem om de var intresserade 

av att medverka. När alla svarat ja informerade jag dem att intervjutillfällena skulle spelas 

in och frågade om deras tillåtelse. 
Samtyckeskravet – Jag informerade pedagogerna att intervjuerna och observationerna var 

frivilliga och att de när som helst kunde dra sig ur, avbryta deltagandet. 
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Konfidentialitetskravet – I samband med att jag frågade pedagogerna om de ville bli 

intervjuade så informerade jag dem samtidigt om att de skulle förbli anonyma. Inga namn 
på personer, skolor eller kommun skulle utlämnas. 

Nyttjandekravet – I samband med att jag informerade om att intervjuerna skulle spelas in 

så talade jag även om att det endast var jag som skulle ha tillgång och hantera det 
insamlade materialet samt att utskrivna intervjuer och inspelningar sedan skulle förstöras.  

 

4.5.2 Analys och bearbetning av data 
Analysen av mitt material från observationen gjorde jag med hjälp av mina ifyllda 

observationsscheman. Jag använde protokollen som jag analyserade utifrån mitt syfte. 
Jag sammanställde, jämförde och försökte se mönster i vad jag noterat och skrivit ner. Jag 

försökte se samband, likheter och skillnader. Fältanteckningarna och mina senare 

noteringar låg även till grund för mina tolkningar. I en skriftlig framställning gavs en 
beskrivande tolkning, där det framgick vad som noterades och registrerades under 

observationstillfällena. Intervjuerna spelades in på min mobiltelefon och transkriberades. 

Efter transkriberingen gjordes en analys för att tolka svaren till en enhetlig 
sammanställning i resultatdelen. Jag försökte se mönster och sammanhang som 

framträdde i materialet. I diskussionen ges en övergripande analys om pedagogernas 
tankar kring inkludering, och lektionsförberedelser samt genomförande av lektioner. 

Förslag på förbättringar och utveckling, kommer att sammanställas i mitt arbete. 

 
4.5.3 Tillförlitlighet och giltighet 

För att öka validiteten i min undersökning valdes två olika verktyg, observation och intervju, 

för att kunna triangulera resultaten, för att få större tillförlitlighet i undersökningen. 
Reliabiliteten i min undersökning kan sägas vara hög eftersom jag inte känner de lärare 

och specialpedagoger som deltagit i studien. Det kan förbättra trovärdigheten och kanske 

resultatet. Men å andra sidan har jag som grundskollärare och snart speciallärare en 
förståelse för deras förutsättningar, arbetssätt och arbetsmiljö, och det kan ge mig 

förutfattade meningar. Samtliga respondenter är verksamma i skolvärlden. Tre i 
grundskola och tre i språkenhet. Intervjuerna och observationerna kompletterar varandra 

och det förstärker min undersökning. Genom min ovana att analysera och bearbeta ett 

undersökningsmaterial kan det tyvärr finnas en risk att jag feltolkat svaren och därmed 
minskat reliabiliteten i undersökningen. 
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5. Resultat 
Avsnittet beskriver resultatet av min undersökning i två olika skolformer: grundskola och 
språkenhet. Resultatet baseras på intervjusvar och genomförda observationer. 

 
5.1 Grundskola 
De lärare som jag intervjuat och observerat i deras läs- och skrivundervisning är alla 
utbildade grundskollärare, med flerårig erfarenhet av grundläggande läs- och 

skrivinlärning. De uppger dock att de inte har så stor erfarenhet av att arbeta med elever 

med autism. En säger spontant ”Det är egentligen de senaste åren som dessa elever, de 
som har autism, integreras i grundskolan, och ibland är man lite oroad om man bemöter 

dessa elever rätt”. Elbro (2004) skriver om vikten av att lärare har god kunskap, för att 

kunna se om särskilda insatser behövs. Även Peeters (1998) skriver om att det finns ett 
problem med förstärkande pedagogik, och att det är många lärare som inte har tillräcklig 

utbildning i autism. En lärare uttrycker spontant: ”men vi har ambitionen att skapa en skola 

för alla, där alla elever är lika mycket värda och har rätt till en likvärdig utbildning”. En 
annan lärare berättar: ”Nu när jag har elever med autism i min klass så använder jag mer 

visuellt material i min undervisning. Samtliga respondenter berättar att ju mer erfarenhet 
man har som lärare för en klass, desto mer uppmärksam blir man för barnens behov. ”Jag 

lyssnar och ser barnets behov i betydligt högre grad nu än när jag var nyexaminerad” 

berättar en respondent. 

 
5.2 Intervjuer i grundskola 
 
5.2.1 Förberedelse och planering till läs- och skrivundervisning 
Samtliga lärare betonar att de är noga med att förbereda sin läs- och skrivundervisn ing. 

Då kan de på bästa sätt erbjuda eleverna med autism en bra undervisning med ett 

individuellt anpassat material. En respondent berättade: ”Nu när jag har elever med autism 
i min klass så förbereder jag med att tillverka bilder som jag kan ha som visuell förstärkning 

i undervisningen. Jag gör även i ordning veckovisa arbetsscheman med bildförstärkare. 
Det blir konkret för eleverna som har autism”. De andra respondenterna berättade att 

visuellt material var något de alltid använt sig av i undervisningen, speciellt i samband med 

skolstart, eftersom många elever inte kommit igång med sin läsning. De poängterar att 
bildförstärkning är bra för alla elever, speciellt ”nybörjarna” och de elever som hade svag 

språkutveckling. Samtliga respondenter berättade att det gick åt mycket tid till att förbereda 

ett individuellt anpassat material, och därför hade de avsatt en eftermiddag i veckan för 
just detta. En respondent menar att det är viktigt att fråga sig vad som är syftet med 

lektionen, och därefter planera lämpligt material som är tydligt och anpassat efter 

elevernas förmåga. I möjligaste mån skapas även en anpassad arbetsmiljö med visuellt 
stöd. Lärarna är eniga om att det är viktigt att eleverna med autism har ett lämpligt material 

och betonar vikten av visuellt stöd. Theo Peeters styrker detta i Autism (1998). I boken 
skrivs om visuella scheman, att ett visuellt schema ger visuella svar på frågan: hur länge 

lektionen är. Olika visuella hjälpmedel svarar på frågan hur eleverna ska organisera 

arbetet. Samtliga lärare var väl förberedda inför skoldagens lektion. När eleverna 
samlades i klassrummet fanns dagens schema redan uppskrivet på whiteboarden. Lärarna 

gick igenom hur dagen skulle se ut, och därefter koncentrerade de sig på lektionen som 

skulle börja. Lugnt och sakligt berättade lärarna syftet med lektionen, vad den skulle 
innehålla och vad eleverna skulle göra. På whiteboarden skrevs sedan en stegvis 

instruktion. När det var gjort, så repeterade lärarna vad eleverna skulle göra. Sen fick 
eleverna börja arbeta. Lärarna gick runt och hjälpte där det behövdes, det gick inte  
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direkt till eleverna med autism, utan närmade sig dessa efter en stund. Frågade hur det 

gick, och satte sig på en stol bredvid. Eleverna hade alla samma material när de arbetade. 
 

5.2.2 Hur genomför läraren i grundskolan sin läs- och skrivundervisning till elever 

med autism?  
En lärare berättar: ”När jag går igenom ny bokstav så är det alltid samma procedur. Jag 

visar med bild hur bokstaven ser ut, och sen säger vi bokstaven tillsammans. Vi lär oss 

skriva bokstaven med att först spåra den i luften. Sen arbetar vi ofta med arbetsschemat. 
Alla elever har ett eget arbetsschema med olika övningar som handlar just om 

alfabetsträning. De elever som har högfungerande autism har också ett arbetsschema, 
men det är förstärkt med bilder”. Samtliga respondenter betonar att tydlighet, fast struktur 

och visuellt stöd är extra viktigt när det finns elever med autism i klassen. En av lärarna 

berättar att hon upplever att eleverna med autism ibland har svårt att arbeta i klassrummet 
både enskilt och i grupp, eftersom de har svårt med det sociala samspelet. Hon säger: 

”Om eleven har en dålig dag så kan det vara mycket oroligt, och eleven vill fly från det 

kravfyllda klassrummet. När detta sker får jag anpassa situationen och genomföra läs- och 
skrivlektionen senare under dagen. Tålamod är a och o när man har elever med autism i 

sin klass”. En av lärarna berättar ”Vid de tillfällena när jag är ensam pedagog i 
klassrummet, så utgår jag alltid från eleven med autism när jag undervisar”. 
 

5.2.3 Lärarna om inkludering och inkluderande arbetssätt 
Samtliga lärare poängterar vikten av att alltid ligga steget före och ha tålamod när det finns 

en elev med autism i klassen. Om det är möjligt så är det en klar fördel att ha ett extra 

arbetsrum som är förberett med anpassat material. Två respondenter menar att 
inkludering är både bra och dåligt för det funktionsnedsatta barnet. Bra eftersom det  

skapar en känsla av gemenskap, att få en känsla att tillhöra en grupp. Dåligt då det blir 

många intryck och eleverna med autism har svårigheter med det sociala samspelet. De 
har svårt att hitta sin roll. Samtliga lärare i studien betonar hur viktigt det är med extra 

resurser i klassrummet när det finns elever med autism i klassen. ”Ibland om det finns en 
resurslärare med under lektionen så har eleverna med autism möjlighet att följa denne ut 

och arbeta i ett annat rum. Där är det tyst och lugnt och inga störningsmoment som 

påverkar koncentrationen”. 

 
5.3 Observationer i grundskola 
 
5.3.1 Förberedelse, planering och genomförande i läs- och skrivundervisning  
Mina tre observationer i grundskolan genomfördes i klassrummet under den första 

lektionen när det var svenska på schemat. Samtliga lärare hade förberett dagens schema 

redan dagen innan, sånär alla elever kom på morgonen så fanns det redan på 
whiteboarden. Vissa lektioner hade läraren förstärkt visuellt med bilder. Bredvid ordet 

”svenska” till exempel, så var det en bild som föreställde en bok med en penna. Två 
observationer genomfördes när läraren gick igenom en ny bokstav. Båda lärarna hade  

förberett med en bild på veckans bokstav som de höll upp och visade för eleverna. Därefter 

fäste de bilden på whiteboarden. Den ena läraren bad sedan eleverna räcka upp handen 
om de kände igen bokstaven. Den andra läraren sa till eleverna: ”Säg efter mig: T” Båda 

lärarna ritade upp tre linjer på whiteboarden så att eleverna skulle se skillnaden mellan 

versal och gemen bokstav. Därefter visade lärarna hur man skrev bokstaven, Tt. En 
observation genomfördes när eleverna arbetade med deras arbetsschema. På 

arbetsschemat var det olika moment som var kopplade till alfabetet.  Eleverna med  
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autism hade bildförstärkare i sitt arbetsschema, och färre teoretiska uppgifter till varje 

bokstav. Läraren hade på deras arbetsschema lagt in några praktiska uppgifter som att 
bygga ett pussel eller bygga bokstäver med kapla stavar. 

 

5.3.2 Inkludering 
På samtliga skolor var det lokalbrist, så det fanns inget givet rum som var iordningställt för 

att bedriva undervisning. Detta medförde att lärarna bar med sitt material i en låda när de 

gick iväg med någon elev för att arbeta enskilt. Vid ett observationstillfälle så fanns en 
resurslärare med i klassrummet. Efter 20 minuter så ville ett par elever jobba ostört. 

Resursläraren tog då med material och så gick de till att angränsande klassrum som stod 
tomt eftersom den klassen hade idrott. En annan observation genomfördes där läraren 

hade gjort iordning en hörna i klassrummet, med ett draperi som avgränsare. Där bakom 

fanns en dator, ett bord och lite material. Dit kunde eleverna gå om de kände att de ville 
arbeta lite mer ifred, eller om de skulle skriva på datorn. Vid observationstillfället var det 

dock ingen elev som gick dit för att arbeta. En observation genomfördes där det varken 

fanns någon resurslärare eller något extra arbetsrum/vrå. Läraren hade dock möblerat 
klassrummet så att det gick att sätta sig vid ett bord längst ner i klassrummet. 

 
5.4 Språkenhet 
 

Enheten är en kommunal verksamhet som är anpassad för elever med språkstörning. 

Pedagogerna som arbetar i språkenheten har alla specialpedagogisk kompetens 
utöver sin lärarutbildning. Samtliga pedagoger har flerårig erfarenhet av att arbeta med 
elever med autism i grundskola och språkenhet. En respondent har även erfarenhet 

av att arbeta i särskola med elever som autism. Pedagogerna som arbetar i 
språkenheten är eniga om att deras pedagogiska förhållningssätt förändrats under de 

år de arbetat i skolans värld, och att de fått en ökad kompetens läraryrket. En av 
respondenterna uttrycker: ” åren som lärare har gett mig en ökad kompetens där jag 
förstår att det blir en konsekvens av att inte veta”. ”En ny värld har öppnats när jag 

förstod att jag inte förstod”.  

 

5.5 Intervjuer i språkenhet 
 
5.5.1 Förberedelse och planering till läs- och skrivundervisning i språkenhet 
De pedagoger som var knutna till klassen var alla väl förberedda inför skoldagens lektion. 

En pedagog berättar: ”Det beror litegrann på vad vi ska behandla inom läs -och 
skrivinlärningen. Vi är alltid noga att förbereda ett anpassat material med rätt 

svårighetsgrad samt med visuellt stöd. Theo Peeters bekräftar vikten av visuell 

förstärkning i Autism (1998). I boken skrivs om visuella scheman, att ett visuellt schema 
ger visuella svar på frågan: hur länge lektionen är. Olika visuella hjälpmedel svarar på 

frågan hur eleverna ska organisera arbetet. Läs- och skrivundervisningen läggs upp så att 

materialet är uppbyggt på samma sätt. Då känner eleverna igen och vet vad som 
förväntas. Materialet är anpassat så det är många bilder och lite text. Texten har 

pedagogerna omarbetat så den ska bli lättare. Allt detta är förberett inför lektionen, så det 
inte ska uppstå väntetid som kan skapa oro. Samtliga pedagoger var eniga om att elever 

med autism har svårt med förändringar, minsta förändring skapar funderingar och oro hos 

eleverna. Willey (1999) har samma linje och berättar att eleverna som har autism gärna 
vill att saker ska vara likadana och att förändringar innebär att tidigare tillkämpade 

strategier inte är till någon hjälp i den nya situationen. En pedagog poängterar hur viktigt 

det är att lektionerna planeras noga med god framförhållning. Eftersom eleverna har svårt  
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med förändringar så måste klassen hålla sig strikt till dagens planering och veckans 

schema.  Det innebär en begränsad flexibilitet, och att man håller sig till rutiner. 
Informanterna berättar att de alltid förbereder kommande dag med att göra iordning ett 

aktuellt dagsschema på whiteboarden. Bredvid de skrivna orden placerar de en visuell 

förstärkare i form av en bild. ”Det är en trygghet för eleverna med autism att redan när de 
kommer in i klassrummet på morgonen se vad som ska hända under dagen”. 
 

5.5.2 Hur genomför pedagogen i språkenheten sin läs- och skrivundervisning till 
elever med autism? 

Samtliga pedagoger i språkenheten menar att ”tydlighet, struktur, prata lugnt med få ord 
och visuell förstärkning är fyra viktiga punkter att komma ihåg i arbetet med elever som 

har autism”. En pedagog berättar ”Jag försöker alltid tänka på att prata lugnt och tydligt 

när jag har mina lektioner, sen är ju bilder alltid ett naturligt inslag i läs- och 
skrivundervisningen eftersom de elever som har högfungerande autism ofta har en 

bristfällig språkutveckling”. En annan pedagog säger att hon lägger in två, ibland tre 

moment under en och samma lektion för att på så sätt behålla elevernas intresse. När hon 
till exempel jobbar med nya ord i svenskan så har hon med sig bilder som hon sätter på 

tavlan, eleverna får berätta vad bilden föreställer. Hon skriver ordet bredvid bilden. När alla 
bilder är uppe på tavlan så läser de orden tillsammans medan hon pekar på bilderna. 

Därefter skriver eleverna orden i sina ordböcker. Under tiden de gör det så förbereder hon 

en bildserie på tavlan som de sedan läser tillsammans. Pauser eller moment som är för 
långa skapar oro hos de elever som har autism. 

 

5.5.3 Pedagogerna om inkludering 
Pedagogerna anser att ett inkluderande arbetssätt höjer nivån för alla elever. Samtliga 

pedagoger hade bestämda roller, och var förberedda ifall någon elev vill lämna 

klassrummet för att arbeta på avskild plats. Respondenternas syn på inkludering, att den 
höjer nivån för alla eleverna stärks av det Harrowe och Dunlap (2001) skriver i sin artikel 

Including Children with Autism in General Education Classrooms: A Review of Effective 
Strategies. I artikeln nämns att elever med Autism som inkluderas i vanliga klasser och får 

rätt stöd lyckas bra.  

 
 

5.6 Observationer i språkenhet 
 
5.6.1 Förberedelser och planering till läs- och skrivundervisning 

Mina tre observationer genomfördes under en lektion när det var svenska på schemat. Vid 
alla observationer hade pedagogerna förberett med att göra ett visuellt schema i 

klassrummet. Med tydliga bilder kunde eleverna med lätthet se skoldagens innehåll, och 
att det var svenska den första lektionen. Den första observationen genomfördes när 

pedagogen gick igenom nya ord med eleverna. Hon berättade tydligt och lugnt med korta 

meningar vad lektionen skulle handla om. Därefter tog hon fram bilder som hon tagit med 
sig. Hon visade upp dem en efter en och bad eleverna hjälpa henne och säga vad det var 

på bilden. Bild efter bild placerades på tavlan och sedan skrev hon orden bredvid. Eleverna 

läste slutligen orden tillsammans. När de gjort det, så tog hon fram en stor bild på en 
blomma i olika färger. ”Hjälp mig! Vad ser ni för färger?” frågade hon eleverna. Hon skrev 

alla färger som fanns på blomman och sen läste de orden tillsammans. ”Nu ska ni få en 
utmaning” fortsatte hon. ”Nu ska du rita en bild och skriva ord till den”. ”Hämta din ordbok”. 

Hon pratade med korta meningar hela tiden. Vid den andra observationen delade 

pedagogen ut texter till eleverna, och bad dem läsa tyst för sig själv. Under tiden de läste 
plockade hon fram tre bilder som hon satte fast på tavlan. Den första bilden föreställde en  
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människa, den andra föreställde ett hus och den tredje föreställde ett träd.  Allt eftersom 

eleverna blev färdiga med sin text, så bad hon dem fundera på bilderna hon satt upp på 
tavlan. När alla elever läst färdigt fick de utifrån bilderna berätta om sin text. Bilden på 

människan symboliserade huvudpersonerna, bilden på huset symboliserade hur de 

bodde/levde, och den tredje bilden symboliserade miljön. Var det blommor, berg, ängar 
där huvudpersonerna bodde? Eller bodde de i en stad? Den tredje observationen 

genomfördes när det kontroll av läs- och skrivläxa, samt genomgång av ny läxa. 

Pedagogen inledde med att uttrycka en glädje över att de skrivit så bra meningar i 
skrivläxboken. Hon berättade för eleverna att hon gått igenom deras läxböcker och sett att 

alla gjort bra ifrån sig. Sen utan någon paus bad hon elev efter elev läsa upp sina meningar 
som de skrivit till en given bild. Alla elever redovisade sin skrivläxa för varandra. Alla elever 

fick en applåd när de redovisat färdigt. Därefter fick eleverna turas om att läsa högt några 

rader ur läsläxboken. När alla elever läst så bad hon dem bläddra till nästa kapitel. Hon 
läste hela kapitlet högt för dem, och sedan blev det en diskussion om handlingen. Några 

ord förklarades. Avslutningsvis bad hon eleverna läsa igenom kapitlet tyst för sig själv 

innan de gick med boken till sin väska. 
 

5.6.2 Hur genomför läraren i språkenheten sin läs- och skrivundervisning till elever 
med autism? 

Lärarna gick kortfattat igenom hur dagen skulle se ut. De pratade lugnt och tydligt, med få 

ord. Undvek långa meningar. Sen utan någon paus så påbörjades genomgången av 
lektionen. Lärarna ritade bilder på whiteboarden och utifrån bilderna skapades ord som 

skrevs bredvid. En dialog fördes hela tiden med eleverna. Efter en kort stund fanns  

instruktionen på whiteboarden. Tillsammans gick de igenom instruktionen och eleverna 
fick börja arbeta. Efter halva lektionen bad lärarna eleverna titta upp, och tillsammans gick 

de igenom vad de arbetat med. Därefter ritades nya bilder snabbt upp på whiteboarden, 

och eleverna fick säga vad det var. Samma typ av uppgift genomfördes men med andra 
bilder och ord. När eleverna arbetade gick lärarna runt och hjälpte där det behövdes. Extra 

lärare fanns med i klassrummet, ifall de eleverna med autism ville arbeta på avskild plats. 
Vid observationstillfällena lämnade aldrig dessa elever klassrummet, men vill de arbeta på 

avskild plats så har de en egen arbetsplats att tillgå med förberett anpassat material. Då 

följer specialpedagogen med som lärarstöd. Pedagogerna är eniga om hur viktig 
strukturen är vid genomgångarna, att man håller fast vid planeringar. Efter gemensam 

genomgång så väljer eleverna om de ska stanna kvar i klassrummet och arbeta med sitt 

anpassade material, eller om de ska gå till sin studieplats. Eleverna har alltid visuellt stöd 
under lektionerna, och har möjlighet att ha hörselkåpor om de tycker ljudet runt omkring 

är besvärligt. Eleverna har förberetts innan på vad som ska komma. ”Det skapar stor oro 
hos eleverna med autism man ändrar innehållet”. Alla pedagoger betonade vikten av 

visuellt stöd, och det nämner även Muccetti (2013) i sin artikel Adapted shared reading at 

school for minimally verbal students with autism. Muccetti berättar i sin artikel att 
kunskapen är liten om vilken kapacitet elever med autism med begränsat språk har att 

utveckla sin läsning. Undersökningen som är gjord visar dock att med ett visuellt stöd samt 

en användning av speciella strategier kan läraren erbjuda eleverna med autism en 
meningsfull läsundervisning. I sin undervisning använder de visuellt material och är mer 

strukturerade. Alla uttrycker hur viktigt det är att arbeta i team, där alla pedagoger har 

givna roller i det pedagogiska arbetssättet, och att det finns en gemensam strävan mot 
samma mål. ”Min specialpedagogutbildning har lett till att jag anammat ett mer relationellt 

perspektiv” uttrycker en respondent. Alla pedagoger har upptäckt hur viktig visuell 
förstärkning är för eleverna med autism. De använde bildförstärkare så ofta de kunde. 

Theo Peeters är i samma linje när han skriver i ”Autism” (1998) ”En visuell symbol betyder 

något. Ett visuellt schema ger visuella svar på frågorna: var och när ska jag göra detta?” 
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5.6.3 Inkludering 

I språkenheten fanns gott om lokaler. Pedagogerna hade möblerat och skapat läranderum 
som inbjöd till enskilt, individanpassat skolarbete för de elever som kände behov av det i 

sitt lärande. De elever som har högfungerande autism hade alla en egen personlig 

arbetsplats att gå till om de vill ha mer lugn och ro. På skrivbordet fanns ett inplastat 
dagsaktuellt visuellt schema. I en låda bredvid hade eleven studiematerial, som 

specialpedagogen individanpassat efter elevens behov. Hörselkåpor hängde på en krok 

bredvid, ifall ljudintrycken var jobbiga. En pedagog följde alltid med som stöd ifall någon 
elev ville lämna klassrummet. 

 
 

5.7 Sammanfattning intervjuer 
 
I mina intervjuer visade det sig att pedagogerna i båda skolformerna var eniga om att det 

var viktigt att avsätta tid till förberedelser och planering för att sedan kunna genomföra en 
bra och anpassad läs- och skrivundervisning till elever med autism. En skillnad som 

framkom var dock att lärarna i grundskolan ofta var ensamarbetande pedagog i klassen, 
vilket medförde att de gjorde allt arbete själv. I språkenheten var det tre pedagoger som 

arbetade i samma klass. Detta medförde i sin tur att pedagogerna i språkenheten kunde 

fördela arbetsuppgifter när de förberedde kommande lektioner. De hade även fasta 
ansvarsområden när det gällde förberedelser till enskilda elever. En skapade bilder som 

sedan fungerade som bildförstärkare vid genomgångar, en annan koncentrerade sig på 

att göra visuella scheman till de elever som hade högfungerande autism. En tredje 
pedagog anpassade textmaterial som skulle ingå i undervisningen. Tålamod, flexibilitet 

och prata med korta meningar var viktiga ord i arbetet med elever med autism. En 

informant uttryckte ”man ska vara så flexibel att man ska kunna jobba oflexibelt”. Samtliga 
informanter menade att det var viktigt att som pedagog pratar tydligt, lågmält och med få 

ord. Detta skapar en trygghet hos elever med autism. I båda skolformerna var 
pedagogerna inne på att det var viktigt att alla lärare som hade elever med autism i sin 

klass hade utbildning, samt gärna med en extra specialpedagogisk kompetens. Då ökar 

chansen att man som pedagog lättare kan bemöta de elever med autism på rätt sätt, samt 
planera en bra och anpassad lärmiljö. 
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5.8 Sammanfattning observationer 

 
5.8.1 Miljön 
Tabell 1. Miljö i k lassrummet 

 

Miljön Grundskoleklass Språkenhet 

Öppen planlösning X X 

Avgränsande lärandemiljöer X X 

Lärandemiljöer och material är 
angivna med bilder och ord 

X 
Material är märkta med ord 

X 
Märkt med ord och bild 

Avskilda utrymmen för vila eller 
för aktiviteter i mindre grupper 

X 
Ingen viloplats observerades 

X 
Möjlighet till vila fanns i 

angränsande rum 

Barnens arbete visas upp eller 
etiketteras 

X X 

Särskilda utrymmen för 
bokaktiviteter 

  

Ljudnivån hålls nere X X 

Böcker i olika genrer finns 

tillgängliga 

X X 

Utrymmen och material för 
rollek är tillgängliga 

I angränsande rum I angränsande rum 

 

 
I båda verksamheterna anser pedagogerna att det är viktigt att ha en strukturerad 

undervisning när man har elever med autism i klassen, och det är viktigt att hålla fast vid 
rutiner och det som är planerat. Elever med högfungerande autism blir väldigt oroliga och 

stressade av förändringar. Eftersom de ofta har språkstörningar så anpassar pedagogerna 
studiematerial, samt använder visuellt stöd i undervisningen. Vid genomgångarna, som är 

strukturerade och förstärkta med bildstöd, är alla elever i klassen med. Lektionerna är inte 

flexibla och det är mycket visuellt stöd i undervisningen. De elever med autism har en egen 
studieplats dit de kan gå och jobba om de inte orkar vara i klassrummet med alla andra 

elever. Ibland är det extra jobbigt med alla intryck och ljud. De pedagoger som är kopplade 

till en klass har en gemensam planering en gång i veckan. Då visar klassläraren upp 
lektionsförslag inför kommande vecka. Specialpedagogerna kan då anpassa 

studiematerial till eleverna som har svårigheter. Planeringen utgår från att eleverna ska 

kunna medverka i och följa klassens arbete i så stor utsträckning som möjligt. Eleverna 
med autism förbereds om hur schemat ser ut nästkommande vecka. 
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5.8.2 Språkinlärningsmöjligheter 
Tabell 2. Språkutveck lingsmöjligheter. Vad som kunde observeras under sex lek tionspass, tre i 
grundskola och tre i språkenhet. 
 

Språkutvecklingsmöjligheter Grundskoleklass Språkenhet 

Arbete i mindre grupper med 

en vuxen 

2 st vid ett lektionspass  

Interaktiv bokläsning med en 
vuxen 

 På en lektion 

Strukturerade samtal med en- 
mot en-samtal (vuxen-elev) 

En lektion när resurslärare 
arbetade med en elev i 

klassrummet 

Vid tre lektionspass med 
pedagog med 

specialkompetens 

Strukturerade samtal med 
klasskamrater 

 Vid två lektionspass 

Alternativa lärverktyg, 
anpassade läromedel, 

hjälpmedel 

Vid tre lektionspass användes 
både bilder och plockmaterial. 

Vid en lektion även iPad 

Vid tre lektionspass användes 
bilder, iPads och plockmaterial 

Eleverna erbjuds mycket 
repetition 

Vid två lektionspass Vid tre lektionspass 

 
 

 
I grundskolan är ofta läraren ensam pedagog i klassrummet och håller därför klassen 

samlad under lektionen, få tillfällen ges till enskilda samtal med eleverna. Vid ett 

observationstillfälle fanns dock en resurslärare med i klassrummet. Resursläraren hjälpte 
och samtalade med en enskild elev hela lektionen. Till skillnad från grundskolan, så arbetar 

tre pedagoger i språkklassen. Dessa elever kunde därför erbjudas enskilda samtal med 
sina lärare mer ofta än eleverna i grundskolan. Strukturerade samtal med klasskamrater 

erbjöds på två lektionspass i språkklassen. Inget sådant tillfälle observerades i 

grundskoleklasserna. Interaktiv bokläsning observerades vid ett tillfälle i språkklassen. 
Detta var i samband med att eleverna redovisade sin läs- och skrivläxa, samt fick 

genomgång av ny läxa. De alternativa lärverktyg som användes vid alla tre lektionspassen 

i språkenheten var bilder (visuell förstärkning), men även iPads och plockmaterial. I 
grundskoleklasserna använde man sig i första hand av bilder som visuell förstärkare. Vid 

ett observationstillfälle använde en elev iPad. I klassrummet fanns även tillgängligt 

plockmaterial längs väggarna, samt en dator som eleverna kunde använda när de skrev 
berättelser. I den fanns stavningsprogram och talsyntes. Datorn användes dock inte under 

observationstillfället. Vid observationerna noterades att lärarna var noga med att repetera 
sina genomgångar innan eleverna började jobba. Då märkte de om eleverna förstått vad 

de skulle göra. 
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5.8.3 Interaktion 

Tabell 3. Interaktion. Vad som kunde noteras vid sex observationstillfällen i två olika 
skolverksamheter. 
 

Interaktion Grundskoleklass Språkenhet 

Vuxna använder elevernas 

namn för att få deras 
uppmärksamhet 

13 15 

Vuxna går ner till elevernas 
ögonhöjd när de interagerar 

med dem 

10 15 

Gester och stödtecken 
används 

3 15 

Symboler, bilder, rekvisita 
används 

7 15 

Taltempot är långsamt 8 15 

Pauser: Vuxna pausar när de 

interagerar med eleverna för att 
uppmuntra dem att aktivt delta i 
samtal 

3 12 

De vuxna imiterar och 

repeterar det eleven sagt 

4 12 

De vuxna kommenterar det 
som händer eller det som görs 

11 14 

De vuxna repeterar och 

utvidgar det eleverna säger 

5 6 

De vuxna uppmuntrar eleverna 
att använda nya ord 

1 0 

De vuxna säger öppna frågor 
som utvidgar elevernas 

tänkande (vad, var, när, hur 
och varför) 

3 15 

Vuxna agerar mallar, visar hur 
eleverna ska göra/säga 

2 12 

Turtagande uppmuntras 1 9 

Vuxna berömmer elevernas 

förmåga till att lyssna 

2 4 

Totalt antal noteringar 73 159 

 
 

 

När lärarna ville få elevernas uppmärksamhet så tilltalades dessa med deras namn. Detta 
skedde både i grundskoleklass och i språkenheten. När de sedan skulle hjälpa eleverna i 

lärandesituationer så böjde de sig ner till elevernas ögonhöjd. Ibland satte de sig på en 

stol bredvid. De talade långsamt, använde öppna frågor (vad, hur, var, när och varför) för 
att stimulera eleverna till att tänka efter svara med flera ord än ”ja” eller ”nej”. Konstpauser 

användes när de inväntade elevernas svar. För att stärka elevernas tilltro till den egna 

förmågan visade lärarna ett aktivt intresse och berömde när tillfällen gavs. Centralt i 
språkenheten var att använda visuell förstärkning; bilder användes för att konkretisera och 

pedagogerna tänkte på sitt kroppsspråk. Detta var inte lika vanligt i grundskoleklass. Det 

förekom bilder men inte lika centralt som i språkenheten. 
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6 Diskussion 
 
Syftet med min studie var att göra en jämförelse mellan grundskola och språkenhet, och 

att undersöka om och i så fall hur läs- och skrivundervisningen för elever med autism skiljer 

sig åt. Samt att synliggöra eventuella skillnader i hur lärarna planerar, förbereder och 
genomför sin läs och skrivundervisning för elever med autism. Med mina tre 

frågeställningar; 1. Hur förbereder, planerar och genomför läraren i grundskolan sin läs- 
och skrivundervisning till elever med autism? 2. Hur förbereder, planerar och genomför 

pedagogerna i språkenheten sin läs- och skrivundervisning till elever med autism? 3. Hur 

förhåller sig pedagogerna till begreppet inkludering och vilka förutsättningar skapas för att 
elever med autism ska inkluderas i undervisningen? så påbörjade jag studien. 

 

I min studie så framkom att det är skillnad mellan grundskolan och språkenheten när det 
gäller förberedelser, planering och genomförande av lektioner. Medan lärarna i 

grundskolan förberedde och planerade på en gång, så poängterade pedagogerna i 
språkenheten hur viktigt det var att planera innan man satte igång med 

lektionsförberedelserna. ”Det var en stor förändring för mig när jag började arbeta i 

språkenhet, jag tänkte: hur ska jag kunna och hinna planera en hel vecka, och hålla fast 
vid planeringen” sa en respondent som tidigare arbetat många år som lärare i grundskolan. 

En eftermiddag varje vecka samlades alltså alla pedagoger som var involverade i klassen 

och planerade tillsammans. Alla hade fast roller med ansvarsområden. Efter planeringen 
så förberedde några visuella dagsscheman och andra gjorde iordning material som var 

anpassade med lagom textmängd och med bildförstärkningar. Detta p.g.a. att många 

elever med autism även har språkstörningar. Att visuell förstärkning är positivt i samband 
med läs- och skrivundervisningen bekräftar Peeters (1998) när han skriver om att visuella 

hjälpmedel blir ett stöd för elever med högfungerande autism när de lär sig att klara 
förändringar. Deras tänkande blir mer flexibelt och det blir lättare att acceptera en 

förändring om den kan förutses visuellt. Visuella hjälpmedlen höjer självständighetsnivån. 

Ju självständigare de blir och ju färre misslyckanden de upplever, desto färre 
beteendeproblem har de. Muccetti (2013) menar att läraren med hjälp av ett visuellt och 

taktilt stöd erbjuda eleverna med autism en meningsfull läsundervisning. I språkenheten 

jobbade pedagogerna mer nära varandra, och de ökade effektiviteten med att fördela 
arbetsuppgifter mellan varandra. Man litar på den andres kompetens.  

 
När jag såg skillnaden i hur pedagogerna, i grundskola och språkenhet, prioriterar olika så 

tänkte jag spontant; Varför lär man inte av varandra? Man strävar mot samma mål, det är 

båda kommunala verksamheter. Vad är det som bromsar en utveckling för att bemöta alla 
elever och erbjuda dem en bra lärandemiljö? Det borde vara en självklarhet med ett 

specialpedagogiskt nätverk i kommunen där lärare som har elever med högfungeran de 

autism kan få stöttning. Sen borde det ju även vara ett ledningskrav att eleverna, som en 
mänsklig rättighet, får den läromiljö de behöver. Det fanns även en skillnad mellan 

grundskolan och språkenheten i hur lektionerna genomfördes. I språkenheten var visuell 

förstärkning i form av bilder på whiteboarden a och o. Pedagogerna pratade med få ord, 
korta meningar. I grundskolan så användes också visuell förstärkning, men inte lika 

genomgående som i språkenheten. Lärarna skrev instruktionerna på whiteboarden och 
gick igenom arbetsmomenten muntligt. Jag upplevde att man fokuserade på eleverna som 

inte har autism. Jag uppmärksammade att lärarna fokuserade på eleverna som har autism 

när de andra eleverna kommit igång med sitt arbete. Elever med autism integreras ofta i 
grundskolans klasser, och på vissa ställen startas speciella enheter upp där eleverna 

erbjuds en anpassad och inkluderande verksamhet med en språkstödjande miljö. I 

kommunernas integrationsarbete finns en strävan till att skapa en skola för alla.   
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Alla barn har en rättighet till en likvärdig utbildning och en pedagogisk tillgänglig lärmiljö. I 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011 slås fast att 
skolväsendet vilar på demokratins grund, och att utbildningen ska främja alla elevers 

utveckling och lärande. Med tanke på att kommunens målsättning är att skapa ”en skola 

för alla”, där alla barn har rättighet till en likvärdig utbildning, är min studie ett viktigt område 
som undersökts. I min studie uppmärksammade jag att det finns en vilja att möta alla elever  

och deras behov, och att många lärare lägger ner mycket tid för att räcka till. De gör egna 

skolmaterial, och vill skapa visuella scheman och material, men känner att tiden inte räcker 
till. De saknar kraft att förändra sitt tänk, för att jobbar mer inkluderat. Förändringar är 

jobbiga. Lärarna menar att de saknar resurser och lokaler.  
 

I min undersökning, visade observationerna att det var en stor skillnad i klassrummet när 

man tänker på inkludering. I språkenheten hade man byggt upp en inkluderingsmodel l, 
och det var flera pedagoger med i klassrummet. I grundskolan var läraren ensam pedagog 

i klassrummet. Då är det svårt att arbeta inkluderande även om det finns en vilja att göra 

det. Jag ställer mig frågan hur kommunerna tänker när de inte satsar på alla enheter som 
har elever med autism, för att skapa förutsättningar till en anpassad och bra lärmiljö. Det 

finns ju en tydlig strävan att skolan ska arbeta för allas barns rätt till likvärdig utbildning. I 
min studie har jag tagit med tidigare forskning i ämnet autism, en skola för alla, 

språkutveckling och läs- och skrivinlärning. Jag har intervjuat och observerat lärare i 

språkenhet och grundskola. Studien innehåller viktig fakta och kan ge en ökad kunskap 
inom området autism och inkludering för specialläraren. Studien visar på hur viktigt det är 

att bygga upp och arbeta på ett inkluderande sätt. En speciallärare har en utbildning som 

inte grundskolläraren har, och kan vara med och påverka pedagogiska utvecklingen. Elbro 
(2004) menar att denna kunskap behövs för att veta hur undervisningen ska läggas upp 

och för att kunna avgöra om särskilda insatser behövs, samt även kunskap om vilka 

förutsättningar som krävs för en god läs- och skrivutveckling. Mina intervjuer och 
observationer visar att det finns en skillnad mellan lärare i grundskolan och 

specialpedagoger i språkenheten när det gäller inkludering. I språkenheten till exempel 
har man valt att arbeta på ett inkluderande arbetssätt, för att på ge alla elever en möjlighet 

att utifrån deras behov och dagsform ha en fungerande lärmiljö. Eleverna har egna 

arbetshörnor i ett angränsande rum till klassrummet. Där är anpassade uppgifter med 
visuella scheman förberedda ifall eleverna tycker att det är för jobbigt att arbeta i 

klassrummet. Om de väljer att gå dit och arbeta så följer alltid en av specialpedagogerna 

med. Men har sett att det bara är fördelar med ett inkluderande arbetssätt. Eleverna känner 
sig trygga och får möjligheter till ett ökat lärande. I grundskolan så var man inte lika positiv 

till inkludering. Varför? Jag ställer mig frågan om det beror på okunnighet? eller att man 
saknar ork att genomföra? Jag upplevde i studien att lärarna i grundskolan verkligen 

kämpar för att göra lärandesituationen för eleverna med autism så bra som möjligt, men 

ändå skiner det igenom att det finns ett motstånd att organisera så att en inkluderande 
lärmiljö skulle bli möjlig. Det skylls på att det är för dålig ekonomi i skolorna för att resurser 

ska kunna anställas. Kanske är det så, men jag saknar en drivkraft till förändring. Inget är 

omöjligt att genomföra, och vill man förändra något så kan man välja att förändra allt på 
en gång eller förändra stegvis. En start är till exempel att alla pedagoger har fasta roller 

med olika ansvarsuppgifter. Det har varit en lärorik undersökning, som har bidragit till att 

jag lärt mig mer om autism, och jag kommer ha nytta av den som speciallärare. Jag 
gladdes över hur positiva och hjälpsamma alla respondenter var. Alla menade att det är 

ett viktigt område som valts att undersöka. Samtliga pedagoger som deltagit i studien ville 
ta del av undersökningen efteråt, för att kunna fördjupa sig och lära mer om ämnet autism. 
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6.1 Fortsatt forskning 
I samband med min studie genomförde jag både intervjuer och observationer i grundskolor 
och språkenhet. Jag hade fokus på hur pedagoger förberedde, planerade och genomförde 

sin läs och skrivundervisning, och jag har sett hur lärmiljön skiljde sig åt. Vid en framtida 
forskning skulle det vara intressant att fördjupa sig i inkludering utifrån ett språkstärkande 

perspektiv. Hur kan skolan utformas så att alla elever får språkliga förutsättningar att klara 

skolan? 
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Bilagor 
 
Missivbrev bilaga 1 

 

Hej! 
 

Jag heter Ingela Nilsson och studerar sista terminen på speciallärarprogrammet 
inriktning språk, läs- och skrivutveckling. Jag avslutar min utbildning med att skriva ett 

examensarbete där syftet är att studera lärare i två olika skolverksamheter; grundskola 

och språkenhet, vad gäller läs- och skrivundervisningen när det finns elever med 
högfungerande autism i klassen. Jag är också intresserad av lektionsförberedelser, 

planering samt förhållningssätt till inkluderande lärandemiljö. Min intervju med dig 

kommer att ta ca 40 minuter, de spelas in men efter transkribering och sammanställning 
kommer jag radera dem. Mina observationer kommer att genomföras under ett 

lektionstillfälle när du har svenska på schemat. Deltagandet är frivilligt och du kan när 
som helst avbryta ditt deltagande. Du som lärare och skolan kommer att hållas anonyma. 

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Data som skulle ge information om vem du är, 

redovisas inte i studien. All insamlad data kommer endast att användas i denna studie. 
Härmed bekräftar jag att jag tagit del av studien och fått tillfälle att ställa frågor. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande. Jag har blivit informerad om syftet och informationshanteringen i och med 
detta missivbrev. 

 

 
Datum  Ort 

 
 

Namnunderskrift  Namnförtydligande 

 
 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 
Ingela Nilsson 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig för mer information. 
ingela.nil@live.se 

Tel: 070-204 14 46 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

Intervjufrågor Bilaga 2 

 
1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare/pedagog? 

3. Upplever du att du ändrat ditt sätt att arbeta över åren och på vilket sätt? 
4. Vilka erfarenheter har du av att arbeta med elever som har högfungerande autism? 

5. På vilket sätt är autism en funktionsnedsättning för barnet? 

6. Hur påverkar en elev med högfungerande autism arbetet i klassrummet? 
7. Hur går det till när du gör en lektionsplanering i läs- och skriv, när du har elever med 

högfungerande autism i klassen? 
8. Upplever du att du ändrar ditt sätt att genomföra en lektion när du har elever med  

högfungerande autism i klassen? 
9. Vad innebär ett inkluderande arbetssätt för en elev med högfungerande autism? 
10. Vad innebär ett inkluderande arbetssätt för dig som pedagog? 

11. Upplever du att du och dina elever får det stöd ni behöver i det gemensamma 

arbetet? 
12. Finns det något som du skulle vilja ändra på i grundskoleförordningen och de 

rådande 
arbetssätten? 
13. Vad har du för tankar inför framtiden när det gäller specialpedagogisk verksamhet 

inom grundskolan? 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

Observation Bilaga 3 

 
Observationsprotokoll Datum/tid: Skola/klass: 
 

Miljön: 

 Klassrummet är utformat med öppen planlösning 

 Särskilda lärandemiljöer är tydligt avgränsade i klassrummet. 

 Särskilda lärandemiljöer och material är tydligt angivna med bilder/ord i klassrummet 

 Det finns avskilda eller tysta utrymmen där barnen kan ha vilostund eller delta i 

aktiviteter i mindre grupper. Dessa utrymmen är även mindre visuellt distraherande. 

 Barnens arbeten visas upp och etiketteras på lämpligt sätt 

 Det finns särskilda utrymmen för bokaktiviteter. 

 Ljudnivån hålls nere. 

 Böcker i olika genrer finns tillgängliga 

 Utrymmen och material för rollek är tillgängliga. 

Kommentarer: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Språkinlärningsmöjligheter (dra streck för varje gång det observeras) 

 Det sker arbete i mindre grupper under överseende av vuxen. 

 Eleverna har möjlighet att delta i interaktiv bokläsning med en vuxen (t.ex. genom att 

få ställa frågor till texten, svara på frågor till texten, upprepa delar av texten m.m.). 

 Eleverna har möjlighet att delta i strukturerade samtal med en vuxen (en mot en-

träning). 

 Eleverna har möjlighet att delta i strukturerade samtal med klasskamrater. 

 Alternativa lärverktyg, anpassade läromedel och hjälpmedel används 

 Eleverna erbjuds mycket repetition 

Kommentarer: 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

Interaktion (dra streck för varje gång det observeras, maximalt 5 gånger/lektion) 

 Vuxna använder elevernas namn för att få deras uppmärksamhet. 

 Vuxna går ner till elevernas ögonhöjd när de interagerar med dem. 

 Gester och vissa stödtecken används i interaktionen med eleverna. 

 Vuxna använder symboler, bilder och rekvisita för att förstärka språkliga yttranden. 

 Taltempo: Vuxna talar långsamt med eleverna och ger dem gott om tid att svara och 

modellerar turtagning i interaktionen. 

 Pauser: Vuxna pausar förväntansfullt och ofta när de interagerar med eleverna för att 

uppmuntra dem att delta aktivt i samtal. 

 Imitation: Vuxna imiterar och repeterar det som elever säger mer eller mindre exakt. 

 Kommentar: Vuxna kommenterar det som händer eller det som elever gör. 

 Utvidgning: Vuxna repeterar det som eleverna säger och utvidgar deras yttranden 

syntaktiskt eller semantiskt. 

 Vuxna uppmuntrar elever till att använda nya ord när de talar. 

 Öppna frågor: Vuxna ställer öppna frågor som utvidgar elevernas tänkande (t. ex. 

Frågor 

som inleds med vad, var, när, hur och varför) 

 Mallar: Vuxna erbjuder eleverna mallar/rutiner för att representera en aktivitet (t. ex. 

Först går du fram till disken, sen säger du: ”Jag skulle vilja ha mjölk...” och engagerar 

eleverna i kända mallar/rutiner (t. ex.  ”Nu är det tid för samling. Vad gör vi först?”). 

 Turtagande uppmuntras 

 Vuxna uppmärksammar och berömmer elevernas förmåga att lyssna 


