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Abstract 

The purpose of this paper is to immerse myself in the field of Autism and Asperger. 

Intensification means a better understanding of how children with neurological disabilities 

work in daily life.  

Research questions:  

• Are small classes, a good choice of school form due to the facts?  

• Is the education adapted to their specific needs and conditions?  

• Do these pupils achieve the knowledge objectives, or is it necessary to lessen the demands to 

achieve the objectives?  

 Method  

Based on my research questions, I have done interview questions. Two interviews are made, 

one interview with a special educator who works in small class, and a second interview with a 

psychologist who works at BUP (child and adolescent psychiatry). After my interviews I did a 

transcription of the material. In addition to my two interviews I have used various literature 

which concern areas of Autism and Asperger. Other sources of information are the general   

objectives and syllabus.  

Results and analysis  

The special educator and the psychologist gave a positive reaction to that pupils must go in 

small classes. The special educator gave a positive reaction to the fact that the pupils achieved 

objectives without lessen the demands under these circumstances. 
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Discussion  

When the work was done, there were some issues related to small classes. It concerned the 

number of classes that remain, and why they were decreased, when needed. 

Keywords: Autism, Asperger, small classes and children with special needs 

Nyckelord: Autism, Asperger, små klasser, barn med särskilda behov. 
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1 Inledning 

I dagens skola skall alla elever ha rätt till en likvärdig utbildning oavsett behov. Man skall 

rikta särskild uppmärksamhet till de elever som har svårt att uppnå kunskapsmålen. Skolan är 

även skyldig till att ta ett särskilt ansvar till elever med någon form av funktionshinder. Alla 

som jobbar i skolan skall ge den hjälpen som behövs till elever med särskilda behov (Lärarens 

handbok 2006 s10).  

Enligt barnkonventionen skall barn oavsett fysiskt eller psykisk handikapp få ett fullvärdigt 

och anständigt liv. Detta skall göras för att alla barn ska kunna få vara aktiva i dagens 

samhälle oavsett behov (Lärarens Handbok- Barnkonventionen 2006 s 153). 

Fast det är klart formulerat vad som gäller för varje individuell elev så är det många elever 

med särskilda behov som inte får den hjälp eller skolform som krävs. Särskilda behov behöver 

inte synas utanpå utan det kan vara dolda behov som kan synas genom socialt samspel eller 

att eleven har svårt att tolka olika gester och kroppsspråk eller genom läsning (Lärarens 

Handbok- Barnkonventionen 2006 s 153). 

Bakgrunden till detta arbete är att jag har en son med autistiska syndrom samt vänner med 

barn med samma diagnoser. Under utbildningstiden har vi inte fått veta så mycket om 

alternativa skolformer, utan det har handlat om den kommunala skolan och förskolan. Därför 

har jag valt att fokusera mig på alternativa skolformer rörande elever med autism och asperger 

och för att få en inblick i hur denna skolform fungerar.  

 I en liten undervisningsklass kan det finnas mellan 3-12 elever. Det kan vara 1-3 klasslärare 

och ett antal assistenter. Hur många assistener som är i klassen beror på hur svår autism eller 

asperger man har. Har man exempelvis 3 elever med autism och lindrig utvecklingsstörning 

så kan man behöva 3 assistenter, en till varje elev. En stor klass kan vara mellan 20-30 elever 

(min egen definition). 
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1.1 Syfte 

Syftet med min undersökning är att få en fördjupad kunskap om hur en liten 

undervisningsklass kan hjälpa elever med särskilda behov att inhämta kunskap. Samt vilka 

material och arbetsmetoder som kan användas för att tillgodose alla elevers behov. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Varför kan en liten undervisningsklass vara bra vid kunskapsinlärning hos barn med 

särskilda behov enligt informanterna? 

 Hur kan ett undervisningstillfälle i en liten undervisningsklass anpassas till varje elevs 

förutsättningar? 

 Hur kan man förtydliga kunskapskraven så att alla ska kunna uppnå kunskapsmålen? 

 

2 Bakgrund 

2.1 Vad är Autism? 

Detta avsnitt kommer att handla om vad autism och asperger är samt vilka svårigheter och 

behov barnen har.  Diagnoskriterierna för autism och asperger tillkommer som bilaga 2 på 

sida 48.
1
 Den tydligaste skillnaden mellan autism och asperger är språket. Barn med autism 

har antingen en försenad språkutveckling eller inget tal alls. De barnen med asperger har inga 

svårigheter med att tala, har inga språksvårigheter eller språkförsening. 

Under 1700-talet började man att diskutera autism genom Jean Hard och John Haslam som 

båda två var munkar i England och Frankrike. Därefter under 1900-talet ansåg man att de barn 

med autism hade en sjukdom fram till 1943 då Leo Kanner på Johan Hopkinssjukhuset 

Baltimore Maryland USA, började göra efterforskningar rörande autism. Leo Kanner ansåg 

att autism är autistiska störningar i den känslomässiga kontaktförmågan.  Många forskare har 

inte kunnat hitta någon gemensam orsak till dessa barns avvikelser de” gåtfulla” barnen. 

                                                           
1
 www.autism.se/content1.asp?nodeid=24110 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZF34RQPC/www.autism.se/content1.asp?nodeid=24110
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Man hade föreställningen om att det kunde röra sig om barn- mor relation som grundorsak till 

autism. Folket ansåg att mor- barn relationen var onaturligt och att det var grunden till autism. 

Folket ansåg att det inte fanns tillräckligt med fakta rörande autism, och att det var folkets 

rädsla och fantasier som skapade oron mellan mor- barn.  Fram till 1980-talet hade man den 

föreställningen, därefter gjorde man upptäckten att autism har med biologiska grundorsaker 

att göra. Denna upptäckt gjorde att skulden hos föräldrarna förändrades och att det inte 

berodde på mor och barn relationen. Under 1980-1990 gick man från att autism är en sjukdom 

till att det rör sig om ett handikapptillstånd (Gillberg 1998 s11-12).   

Enligt författaren Shirley Cohen (2000) är autism i dagsläget en av de vanligaste störningar i 

barnets utveckling som innebär att barnen har en svår störning inom det sociala samspelet, 

kommunikationen samt avvikande mönster inom intressen och lekaktiviteter. 

 

2:1:1 Allmänt om orsaker 

Autism är en biologisk avvikelse i barnets nervsystem. Enligt Gillberg(1988) så finns det 

psykologer och psykiatriker som anser att autism rör sig om specifika relationsstörningar. På 

1960-talet gjorde man ett antal röntgenundersökningar i Danmark som påvisade att barn med 

autism har uppenbara vävnadsskador i tinning- och pannloberna. Det har gjorts 

hjärnstamsaudiometri som bevisar att autistiska barn har skador på hjärnan. Man fäster EEG-

elektroder på barnets panna och låter barnen lyssna på ett svagt knastrande ljud. Genom denna 

undersökning registreras hjärnans aktivitet. Det har även odlats kromosomer i en folsyrig 

fattig miljö där resultatet blev kromosomavvikelser (Gillberg 1988 s73,78).  

Autism är inte en lokal skada på något specificerat område i hjärnan. Skadorna kan uppstå på 

olika ställen men skadorna har en samhörighet mellan funktion och nervtrådarna i hjärnan 

(Gillberg 1988 s78-79).  

Enligt Cohen (2000) så vet inte forskarna fortfarande vad som är orsaken till autism, men att 

det görs många olika forskningar för att kunna hitta något svar. Det man vet är att det 

eventuellt rör sig om en ärftlig störning, och inte ett missgynnat förhållande mellan barn och 

föräldrar (Cohen 2000). 

”Autism är ett handikapptillstånd snarare än en sjukdom” (Gillberg 1988 s 99). 
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2:1:2 Störningar i kommunikationen, språkförmågan och kontaktförmågan. 

Barn med autism har en störning i sin förmåga till att relatera socialt i sitt förhållande till sin 

omgivning. Barnet har brister i den sociala kontakten med andra människor. De har svårt att 

se det unika samt speciella hos andra. Svårigheterna innebär även att de har svårt med att 

förstå att människor är en separat företeelse. Ett nyfött barn har en förprogrammerad bild på 

hur ett människoansikte ser ut. Forskningsresultatet visar att barn med autism saknar denna 

förmåga och det gör att de har svårt att förstå människors olika ansiktsuttryck. Därför vänder 

sig barn med autism inte självmant till en vuxen för att få hjälp till att tillfredsställa sina 

behov, detta gör att barnen inte förstår vitsen med socialt samspel. Autistiska barn undviker 

oftast ögonkontakt, de stirrar oftast ur ögonvrån men kan betrakta iakttagaren korta stunder. 

När de betraktar iakttagaren så stirrar de på personen på ett stelt märkligt sätt. Symptom vid 

avvikande ögonkontakt kan ha ett samband med en störning i kontaktförmågan.  Störningen 

kan vara allt från total oförmåga till att kunna tala till att kunna tolka det talande språket eller 

mer subtila avvikelser. Barn med autism har ett försenad tal- och språkutveckling. Denna 

löper parallellt med en störning i språkutvecklingen. De använder sig oftast av du, han, hon 

eller sitt namn istället för jag. Barnen har oftast en form av eko-tal där de upprepar antingen 

hela meningen eller delar av den. De barnen som utvecklar ett språk har stora avvikelser i sitt 

språk. De barnen som är icke-talande kan imitera samt sjunga sånger och texterna till sången 

utantill, men det har svårt att återge enbart texten om man inte sjunger melodin samtidigt 

(Gillberg 1988s18-21).   

 

2:1:3 Ritualbeteenden 

Barn med autism blir oftast fixerad vid olika saker som stenar, bilar, plastbitar och metaller. 

Det som är specifikt med dessa föremål kan vara färgen eller kvalitén. Tar man bort föremålet 

för barnet är risken stor att barnet blir väldigt upprörd. Rutiner för barn med autism är A o O. 

De rutiner som de har är skapta för att de ska följa dem på ett fullständigt sätt. Olika 

förändringar kan leda till emotionella utbrott, oavsett om förändringen är stor eller liten. 

Plötsliga förändringar kan skapa mer oro och kaos, det är önskvärt att barnet är någorlunda 

förberedd. (Gillberg1988 s22-23).  
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2.1.4 Inlärningsproblem 

De flesta barn med autistiska syndrom har en utvecklingsstörning. Det kan finnas 

karakteristiska inlärningsproblem bland barn med autism. Detta gör att man kan skilja mellan 

autistiska barn med utvecklingsstörning och de som endast är autistiska. Autistiska barn kan 

lösa olika problem om man tar det ur rätt sammanhang exempelvis genom att låta barnet 

vända upp och ner på bilden eller låta dem studera detaljerna. Det har gjorts många 

jämförelser av de utvecklingsstörda och enbart autistiska barn. Det visar sig att de som är 

utvecklingsstörda och autistiska alltid löser problemet först genom att hitta ett sammanhang 

och skapa en helhet (Gillberg 1988 s25-26). 

Barn med autism har en försenad språkutveckling men de kan ändå lära sig att läsa. De 

använder sig av hyperlexi. Det innebär egentligen att barnet kan uttala ord ordentligt, men de 

förstår inte innebörden med orden. Det finns barn med ett måttligt till allvarligt 

förståndshandikapp som utvecklar ett bra utantillminne. De som utvecklar ett bra 

utantillminne blir ofta specialister inom ett specifikt område exempelvis matematiska och 

musikaliska färdigheter (Cohen 2000).  

 

”Den viktigaste slutsatsen är: inget fysiskt handikappat barn får undandragas en adekvat 

autism- diagnos om det innebär att barnet går miste om optimal behandling (Gillberg 1988s 

62). 

Syftet med detta citat är att påvisa att man som barn har rätt att få alla hjälp man har rätt till 

och att föräldrar kan få mycket hjälp. Att ställa en diagnos innebär inte att man blir stämplad 

för att vara annorlunda. Utan det kan hjälpa en genom att utomstående människor förstår en 

bättre och kan assistera om det behövs. 
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3 Vad är Asperger? 

Den som först diagnostiserade asperger är barnpsykiatrikern Hans Asperger från Österrike. 

Hans forskning gjordes i en barngrupp där han såg att barnen hade autistiska 

personlighetsstörningar, ensidiga och bisarra intressen. Asperger är en kombination av olika 

faktorer av kontakt- och beteendeproblem och även genetiska defekter, man tror även att det 

finns en hjärnskada i bakgrunden. Det finns ingen behandling för asperger syndrom.  De flesta 

med asperger är antingen normalbegåvade eller väl- överbegåvade (Gillberg 1988s 138). 

Experter inom autism anser att asperger syndrom är en mildare form av autism. Experterna 

menar att asperger är en hög fungerande autism som innebär att de har en god prognos vad 

gäller språkutveckling. Det är det svårt att särskilja asperger från autism för att diagnoserna är 

väldigt lika varandra. Därför finns det kriterier som man ska använda sig av för att kunna 

ställa diagnosen asperger. Man använder samma diagnoskriterier till autism som asperger, 

men man tittar inte på språk kriterierna när man ska ställa diagnosen asperger (Cohen 2010).  

 

3:1 Onaturlig språkutveckling 

Barn med asperger har ett välutvecklat språk och kan lära sig fler än ett språk om 

grammatiken har en viss logik i sig, som de förstår. De är väldigt noggranna i sitt språk, 

väldigt pedantiska. De använder sig av en gällt och skanderad röst. I den impressiva 

språkförståelse finns en allvarlig brist som gör att de har svårt med symbolförståelsen och 

tolkningen av olika uttryck. De har enformiga intressen där de maler på om sitt område för sin 

omgivning utan att tänka på om de lyssnar eller om barnet får någon respons tillbaka (Gillberg 

1988 s141-142).  

 

3:1:1 Stereotypa handlingar rörelsemönster och störd motorik. 

De med asperger syndrom har oftast motoriska stereotyper som hand- eller fingerknackningar, 

handviftningar m.m. De kan även ha tvångsmässiga stereotypa handlingar som att de måste 

öppna alla dörrar inomhus eller att de måste stänga alla lådor på ett visst sätt. Utöver detta har 

de med asperger syndrom en fumlig och klumpig motorik som gör att de har lätt för att stöta i 
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mot andra. De snubblar väldigt lätt på sina egna ben, och när de äter spiller och sölar de ofta. 

(Gillberg 1988 s141-142). 

I socialstyrelsen rapport (2010) talar man om autismspektrumtillstånd som är ett 

samlingsnamn för olika diagnoser där man har svårigheter eller begränsningar inom dessa tre 

områden: 

 ”Förmågan till ömsesidigt socialt samspel” 

 ”Förmågan till ömsesidigt kommunikation” 

 ”Föreställningsförmåga, flexibilitet och variation i beteenden och intressen” 

                                                                                              (Socialstyrelsen 2010 s 11) 

 

Inom autismspektrumtillstånd är det vanligt att man antingen har ett medicinskt eller 

psykiatriska problem kombinerat med annat funktionshinder.  

Det har framkommit att autism rör sig om medfödda eller avvikelser i det centrala 

nervsystemet som påverkar olika delar av hjärnans kognitiva funktioner. De kognitiva 

funktionerna innebär det sätt man tänker på, tar in och bearbetar information för att kunna 

förstå informationen. Det gör att barn med autism har svårigheter att utveckla en bra social 

och språklig kommunikation med andra människor. De har svårt med föreställningsförmågan 

samt att kunna vara flexibel och byta perspektiv. Kärnproblemet för ett barn med autism är 

det sociala samspelet som behövs för att kunna förstå andra människor, deras känslor och hur 

kommande situation blir. För att kunna göra det behöver barnet läsa av andra människor 

mimik, gester och kroppsspråk. Språket för ett barn med autism är antingen helt nedsatt eller 

försenad. Ungefär hälften av alla barn med autism börjar aldrig prata. De barn som ändå talar 

till viss del förstår inte syftet med att alltid kommunicera med andra, utan talar när de har 

behov av något. De har svårt med att svara på frågor och berätta fritt om saker som de har 

gjort. De använder sig av få ord och utelämnar oftast viktiga detaljer som gör att 

samtalspartnern kan skapa en helhet av samtalet (Socialstyrelsen 2010)
2
.   

                                                           
2
 www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-8 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZF34RQPC/www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-8
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3.1.2 Annorlunda tänkande 

Barn med autism har svårt med mentaliseringen att kunna byta från sitt eget perspektiv till ett 

annat, korta stunder kan vissa barn klara av det. De använder sig av en detaljerad tankestil. 

Det gör att de har svårt med att se olika sammanhang och helheter i det de gör 

(Socialstyrelsen 2010).   

3:1:3 Skolans uppdrag 

I lpo94 reviderad lgr11 ska undervisningen vara anpassad efter elevernas behov och 

förutsättningar. Undervisningen ska gynna elevens sätt att inhämta kunskaper för sin 

kunskapsutveckling samt för sitt lärande. Till detta tar man hänsyn till elevernas 

språkhantering, kunskapsnivå, bakgrund och erfarenheter.  I skollagen skall utbildningen för 

eleverna vara lika i hela landet. En utbildning som är likvärdig kan ha olika undervisnings 

metoder runt om i landet. Grunden som man använder sig av är elevens behov och vilka 

förutsättningar den har. Skolan är högst ansvarig för att elever med särskilda behov ska kunna 

nå målen som finns uppsatta (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 s8). 

Skolan har ett ansvar att informera både elever och föräldrar om vilka mål eleven skall uppnå. 

Genom lärande och språk skall man ge eleverna möjligheterna till att skriva, kommunicera 

och lära sig läsa för att skapa sig en språklig förmåga. Skolan skall ge eleverna en chans till 

att skapa sig ett socialt samspel med andra individer (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s8). 

3 § ” Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 

så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (Riksdagen 2010:800).
3
 

Att gå i skolan handlar om att lära sig nya saker. För att det ska bli en så gynnsam utbildning 

som möjligt så är det viktigt med en pedagogisk miljö. Den pedagogiska miljön har en stor 

betydelse för skriftspråksutvecklingen samt för de elever som har svårt med läs och skriv 

utvecklingen som elever med autism och asperger kan ha. Om barnet har svårt med sin läs och 

                                                           
3
 www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800#K3 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZF34RQPC/www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800%23K3
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skrivutveckling så kan det synas genom att barnet antingen ber om hjälp eller genom att 

undvika att skriva och läsa. Får eleven inte den hjälpen som de behöver för att kunna 

vidareutveckla sin läsning och skrivning finns risken att barnet utvecklar en negativ självbild. 

Utvecklar barnet en negativ självbild är chansen stor att det påverkar elevens skolgång, sin 

syn på utbildningen och lärandet. De barn som utvecklar sin läs och skrivförmåga väldigt sent 

löper stor risk att hamna i onda cirklar. (Läs och skrivkommittén s 19 1997 SOU 1997:108)
4
 

I grundskoleförordningen 5:e kapitlet tas det upp att rektorn har ansvaret att skolan 

tillsammans med vårdnadshavare ska utarbeta ett åtgärdsprogram. Där ska det framgå om 

eleven ska ha exempelvis stödundervisning med eller utan specialpedagogiska insatser. 

Åtgärdsprogrammet skall utformas i samråd mellan eleven, vårdnadshavaren och rektor. 

(www.autism.se)
5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/21/16bff1115e.pdf 

5
 http://www.autism.se/content3.asp?nodeid=19537&documentid=20061&wtcontent=#2a 

http://www.autism.se/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/DHH6OMIO/www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/21/16bff1115e.pdf
http://www.autism.se/content3.asp?nodeid=19537&documentid=20061&wtcontent=%232a
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4 Metod 

4:1: Empiriskt material 

Det kommer att göras fyra intervjuer. Alla intervjuade personer arbetar inom Stockholms län 

fast i olika kommuner. Psykologen arbetar på BUP (barn – och ungdomspsykiatrin). 

Specialpedagogen arbetar i en liten undervisningsklass i en f-6 skola. Läraren för åk2 arbetar i 

en stor klass med 25 elever i en f-9 skola. Specialläraren har tidigare arbetat som lärare i en 

åk3, men har omskolat sig till speciallärare och undervisar nu i en liten klass. Specialläraren 

arbetar i en f-9 skola. 

För att kunna svara på mina frågeställningar kommer jag att göra kvalitativa intervjuer med 

intervjuformulär. Det finns en lista med färdiga intervjufrågor som ställs till informanterna, 

och informanterna får formulera sina egna svar.  Denna form av intervju görs genom att man 

träffar informanten ansikte mot ansikte. Det gör att man kan ställa följdfrågor så att risken för 

bortfall och missförstånd minskar. Det innebär att intervjun är i stort sett strukturerad.  

(Larsen 2007 83-84). Har valt att inte använda mig av kvantitativa metoder för att denna 

metod bygger på att du ställer samma fråga till en stor grupp människor för att få en bredd 

undersökning. Man använder sig även av statistikbaserade program(Larsen 2009 s 25). Min 

undersökning berör inte en stor grupp eller att föra statistik. 

Till intervjuerna kommer jag att använda mig av en diktafon för att minimera risken för 

missförstånd eller otydligheter. Jag kommer att ha tillgång till block och penna för att skriva 

ned olika stödord som tas upp under intervjuerna. Efter intervjuerna görs en transkribering av 

det inhämtade intervjumaterialet. När transkriberingen är gjord går jag igenom mitt 

intervjumaterial och börjar göra en sammanfattning, för att senare kunna använda det material 

till kommande arbete med examensarbetet. Utöver sammanfattningen kommer jag att använda 

mig av lämplig litteratur och internätkällor. Det kommer att vara mer internetkällor än 

litteratur det är för att internetkällorna är mer anpassad till min uppsats. Har valt att använda 

skolverkets pdf-filer istället för att beställa hem materialet p.g.a. den disponibla tiden som 

fanns till alla delar av examensarbetet. Samt för att hinna göra alla delar ordentligt. 

Primärkälla innebär att jag som forskare använder mig av ny data som är inhämtad genom 

olika metoder exempelvis intervjuer och observationer. Sekundärkälla innebär att man 
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använder sig av forskningsdata exempelvis rapporter, böcker och, avhandlingar (Larsen 2007 

s 45). 

 

4.1.2 Urval 

Har valt att intervjua fyra personer. Kontakten med intervjupersonerna har gjorts på telefon 

och genom rekommendationer från närstående och vänner till mig. Intervjupersonerna vill 

vara anonyma, därför är det en kortfattad förklaring om deras yrkesbefattning och varför jag 

valde dem till mitt arbete. Jag valde en specialpedagog för att få en djupare och personlig 

åsikt om hur hon upplever att det är att jobba i en liten undervisningklass. Jag valde även en 

psykolog som jobbat genom många olika förändringar rörande diagnoskriterier och 

förändringar inom skolans uppdrag för elever med särskilda behov. För att förstå vikten med 

en liten undervisningsklass och syftet med dessa klasser behövdes det göras intervjuer med 

två lärare som jobbar i stora klasser. Första intervjupersonen är en lärare i åk 2. Valet med åk 

2 läraren var att få en personlig uppfattning om lärarens tankar och idéer rörande undervisning 

och planering i en stor klass när man har elever med särskilda behov. Andra intervjupersonen 

är en speciallärare som tidigare har arbetat i en stor klass men undervisar nu i en liten 

undervisningsklass. Valet av denna person var att få lärarens personliga åsikter och idéer om 

elever med särskilda behov av att hon har erfarenheter både från stor klass och liten 

undervisningsklass.  

4.1.3 Etiska principer. 

Som forskare har du ett informationskrav till dina berörda deltagare. Jag har informerat om 

syftet med forskningen, även talat om vilka villkor och vilken uppgift personen eller 

personerna kommer att ha i forskningen. Som forskare måste jag även få samtycke från de 

personerna om att de vill delta vid forskningen. Allt material som samlas in från intervjuer 

och enkäter skall vara konfidentiella. Du skall inte som oberoende part kunna identifiera de 

personer som har medverkat i intervjuerna. Materialet som har samlats in får inte användas för 

andra ändamål, utan endast för den redovisade forskningen (Forskningsrådet 1990 s7,9,12) . 
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4:1:4 Validitet/ Reliabilitet 

Validitet innebär att datan man har samlat in måste vara relevant för de frågeställningar som 

man har. Validitet handlar också om giltigheten av insamlad data. Under en intervju kan man 

upptäcka detaljer som kan spela en viktig roll för sina frågeställningar. Av att låta informanten 

få tillfälle till att betrakta saker som är viktiga för informanten så kan man hitta flera olika 

förklaringssätt. Det uppstår en flexibel process mellan den som intervjuar och informanten av 

att man får tillfälle till att kunna ändra sina frågor och skapar då en hög validitet (Larsen 2007 

s 80-81). 

Reliabilitet handlar om precisionen och exaktheten av undersökningens tillförlitlighet och 

noggrannhet. Hög reliabilitet är svårare att säkerhetsställa vid kvalitativa undersökningar. 

Risken är att olika forskare se olika saker och uppfatta saker på olika sätt. Hög reliabilitet kan 

man få genom att flera forskare gör samma undersökning och får samma resultat. Reliabilitet 

handlar även om hur man behandlar den informationen man har fått. Genom att ha en bra 

ordning bland intervju- och observationsdata så skapar men en hög reliabilitet(Larsen 2007s 

80-81). 

5 Teorianknytningar 

I detta avsnitt tar jag upp vad Jean Piaget (en schweizisk psykolog/filosof) och Leo S 

Vygotski (en rysk psykolog) säger om hur barnet kan använda sitt tänkande och hur språket 

används. Alla tänker och pratar på olika sätt.  

Jean Piaget (1973) tar upp i sin bok Språk och tanke hos barnet (1973) om två olika 

språkformer det egocentriska språket och det socialiserade språket.  

5:1 Egocentriska språket 

Det är när barnet antingen sitter vid ett bord och lägger pussel eller sitter på golvet och bygger 

med klossar och barnet pratar på utan att rikta någon uppmärksamhet mot sin samtalspartner. 

Barnen talar till sig själva antingen för nöjets skull eller i samband med handlingen de gör. 

Barnet försöker inte se ur samtalspartners perspektiv utan bara ur sitt eget perspektiv.  Det 

enda barnet har som intresse av samtalspartner är att den finns där och försöka vara 

intresserad av det barnet samtalar om eller gör.   
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Man talar om att det finns tre olika kategorier som man kan sätta under det egocentriska 

språket 

1. Upprepning (ekolali) barnet upprepar de ord och stavelser som den kan högt. Talet är inte 

riktat till någon. 

2. Monolog här talar barnet med sig själv den har en egen diskussion med hög röst. Samtalet 

som barnet för är inte riktad till någon samtalspartner. 

3. Kollektiv monolog barnet inkluderar en samtalspartner till sitt samtal (Piaget 1973). 

 

5:1:1 Socialiserade språket 

Adapterad information är när barnet talar om sina egna tankar för sin samtalspartner oavsett 

om samtalspartner är intresserad eller ger någon respons tillbaka. 

Barn använder språket för att eventuellt förtydliga det hon eller han gör i den situationen den 

befinner sig i. Sättet barnen använder sitt språk i denna handling gör att de har svårt att förstå 

den sociala funktionen språket är till för.  Ibland talar man om att barnet kan vara ett offer, det 

rör sig då om att deras egna synpunkter och omgivningens synpunkter gör att det kan ställa till 

det för barnet när det gäller språket. Barnet blir osäker på hur man ska framföra språket 

ordentligt både verbalt och skriftligt (Piaget 1973). 

Jean Piaget (1973) tar även upp det styrda intelligenta tänkandet och det icke styrda tänkandet 

som är det autistiska tänkandet. 

Det autistiska tänkandet innebär att de mål som barnet har eller eventuella problem som den 

stöter på inte finns i verkligheten. Genom att skapa sig en inre bild så skapar de egna 

föreställningar om verkligheten. De tillfredsställer sina egna önskemål som ingen annan får 

veta något om, det är helt personligt. De har även egna lagar som symboler som behöver 

omedelbar tillfredsställning. Exempel den som har intelligent tänkande anser att vatten är mer 

än bara vatten, att det kan handla om kemiska formler, olika saker som har behov av 

vattenförsörjning. Medan den med autistiskt tänkande ger sin förklaring att vatten finns för att 

man kan dricka det det(Piaget1973). 
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Leo S Vygotskij i boken tänkande och språk (1998) tar han upp relationen mellan tanke och 

språk inom den vetenskapliga psykologin. Genom att använda sig av sitt tal motoriska process 

ser barnet till att främja sitt tänkande förlopp. Barnet använder sig av sin förståelseprocess för 

sitt inre språk som ser till att barnet förstår det språkliga materialet. Den hjälper även till att 

skilja på sådant som är viktigt och oviktigt. Denna språkliga roll som barnet har är en 

övergång mellan att tänka till att samtala högt med andra.  Det har framkommit av forskare att 

barnets tänkande är självstyrande och har en självständig historia, där det inte finns något 

samband med den fonetiska historien som barnet har.  Vygotskij påpekar även att språket är 

viktigt för barnets sociala samspel med andra. Språket behövs för att kunna skapa en 

förståelse för olika ting. Om man kommunicerar utan att använda sig av språket då blir det 

primitivt och begränsat.  Om barnet skall kunna utveckla sitt tänkande så behöver barnet har 

tillgång till sitt viktigaste verktyg, språket (Vygotskij 1998). 

 Vid födseln kan barnet kommunicera genom att göra olika ljud. Barnet skapar då en 

ömsesidig förståelse till den vuxne.  Detta funktionella moment med ömsesidig förståelse med 

stöd av ord har en bestämd betydelse hos orden som då blir bärare av ett begrepp. Om det inte 

finns någon funktionell ömsesidig förståelse så kan man inte skapa ett ljudmässig komplex. 

Det gör att man inte kan skapa några begrepp (Bråten red 1998). 

5:1:2 Begreppsutveckling 

Vygotskij har delat in begreppen i tre olika steg. Han anser att alla barn använder sig av 

antingen alla tre stegen stegvis, eller enbart det ena eller det andra. Det handlar om barnets 

utveckling inom tänkandet. 

Steg 1  

I detta steg förväntar sig en vuxen att barnet skall kunna klara av en uppgift precis som en 

vuxen gör genom att bilda ett begrepp om tinget. Barnet skapar en oformlig och en oordnad 

mångfald, som innebär att barnet delar upp tingen i olika högar utan att kategorisera dem i 

specifika högar. Det handlar inte om inre orsaker eller någon liknelse med varandra. Utan det 

handlar om ordets betydelse för tingen som är under ett utvecklingsstadium. Sambandet som 

uppstår när barnet förstår betydelsen av nya ord är inte ett resultat av en varsebildning. Det 

innebär att barnet skapar en grupp, där barnet plockar ut några representanter som 

tillsammans bildar en ny grupp. Barnet ser nu att man kan bilda dubbla konstruktioner av 
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grupper. När barnet har lyckats med detta kan de gå vidare till steg 2 som är bildande av 

komplex (Vygotskij 1998). 

Steg 2 

Här tittar man på olika sätt att tänka exempelvis funktionellt, naturligt synpunkt och 

strukturellt, alla dessa sätt att tänka tillhör samma grupp av tänkande.  Genom att tänka på 

detta sätt så skapar man en förbindelse mellan relationen av olika verkliga intryck och 

enskilda föremål som hittar tillbaka till varandra. Det gör att barnet kan systematisera sina 

erfarenheter.  I detta steg använder sig barnet av ett högre tänkande som gör att barnet nu kan 

sätta ihop föremål istället för att sätta dem i ett sammanhängt perspektiv. Barnet kan då förstå 

det objektiva sambandet i föremålet som de arbetar med. När barnet tänker med ett högre 

tänkande så har barnet gått från att använda ett egocentriskt tänkande till ett komplext 

tänkande (Vygotskij 1998). 

Steg 3 

Här tittar man på barnets språkbruk. Det innebär att man här skall kunna använda sig av 

språket som ett kommunikationsmedel. Ett barn börjar alltid med att använda sig av ett 

egocentriskt tal som innebär att barnet har en monolog med sig själv, fast andra är 

runtomkring. Barnet tänker högt med ett automatiskt antagande av att andra lyssnar. Efter ett 

tag övergår man från egocentriskt tal till att bli internaliserat som innebär att man har ett 

förkortat inre tal, man pratar med sig själv. Det inre talet är ett viktigt redskap när man håller 

på med problemlösningar men har även en grund i erfarenheter som representerar ett slags 

inre utkast eller begrepp om barnets kommande framtida uttryck.  

Vygotskij kritiserar Piagets teori om det egocentriska språket. Vygostskij anser att barnet är 

social från början där språket har en social funktion och att man lär sig genom andra. Han 

hävdar även att det egocentriska talet är övergång mellan det yttre och inre tal (Bråten red 

1998). 
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6 Tidigare forskning 

År1842 infördes allmän folkskola i Sverige. Alla barn hade rätt till undervisning. När allmän 

folkskola infördes införde man även andra alternativ som instutioner, specialklasser samt 

anstalter. De barn med medicinska sjukdomar som tuberkulos, epilepsi fick antingen 

undervisning inviduellt eller i små undervisningsgrupper. De barn som exempelvis var 

sinneslöa och imbecilla fick sin undervisning antingen i hjälpklasser eller på anstalter.  

Införandet av folkskolan och uppdelningen av barn på olika anstalter var startskottet för 

särskiljandet av barn med särskilda behov. För att få stöd behövdes det göras psykologiska, 

medicinska bedömningar samt en bedömning av den sociala bakgrunden. Alla insatser och 

bedömningar som gjordes handlade om att kartlägga barnets behov så att barnen fick tillgång 

till specialiserad omsorg och undervisning. 1946 förslog skolkommissionen att folkskolan och 

realskolan skulle slås samman och bilda en nioårig enhetsskola en skola för alla. Klasserna 

skulle inte vara uppdelade och om man behövde särskilt stöd så skulle man få det invidiuellt.  

Förslaget följdes inte konsekvent av att alla elever inte var inkluderade. De som var svaga 

skulle fortsätta i hjälpklassen. I Lgr62 finns det många särskiljande alternativ för elever med 

särskilda behov. Det fanns synklasser, hörselklasser, Cp-klass och observationsklasser 

(Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering 

reviderad 2011 s 25-27)
6
. 

I Lgr62 finns det riktlinjer för specialundervisning. Det rörde sig om elever som gick i 

”normala” klasser och hade särskilt behov under tidsbegränsat tid. De kunde få gå till läs- och 

talklinik. Dagens styrdokument har ur ett logiskt perspektiv tittat på elevers problem, men 

dagens skolor utgår oftast i sina bedömningar om elevers svårigheter utifrån ett 

individkaraktäristiskt perspektiv. Specialpedagogiskt stöd sätts in tidigt om det behövs, men 

är vanligast att få i årskurs tre och fyra. Den vanligaste stödformen är antingen inviduellt eller 

stöd i klassen där eleven går. Att gå i särskild undervisningsklass respektive anpassad 

studiegång är inte vanligt i dagens skolor. Många kommuner uppger att antalet elever med 

särskilt stöd är så många som man tror att det ska vara itanke på de resultat de nationella 

proven visar. Skolverkets utbildningsinspektion visar på att vart fjärde rektorsområde i 

grundskolan har stora brister i att tillgodose de elever som har behov av särskilt stöd. Det 
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finns många anledningar till varför dagens elever inte får de stöd de har rätt till. En anledning 

är ekonomin man kan inte anställa mer personal. Brister i organisationen, brister i personalens 

kompetens och stor elev frånvaro gör att det blir svårt att ge eleverna det särskilda stödet som 

de behöver (Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och 

utvärdering reviderad 2011 s32-33
7
). 

Varje kommun kan få ett statsbidrag från specialpedagogiska institutet (SIS). Statsbidraget 

skall användas till merkostnader för elevvårdskostnader och till elevernas undervisning. Syftet 

med att specialpedagogiska institutet tilldelar kommuner med statsbidrag är att öka insatserna 

för de eleverna med olika funktionshinder. Det innebär att elevernas utbildning ska vara 

likvärdig för alla. Det skapas genom att man är delaktig och skapar en gemenskap med andra. 

För att få ett statsbidrag är kravet att man har en integrering av undervisning för 

funktionshindrade elever. Det innebär att man får ett pedagogiskt stöd och en speciell kunskap 

runt elevers funktionshinder. I det stora hela handlar det om att undervisningen sker i 

organiserade grupper som är avskilda från de traditionella klasserna (Elever i särskilda 

undervisningsgrupper – elevers och föräldrars perspektiv s 11 2009)
8
. 

6.1 Integrering, segregering, inkludering 

Vid utformningen av en verksamhet för de eleverna med särskilt behov använder man sig 

avbegreppen integrering och exkludering. Begreppen används vid särskiljande. 

Integreringsbegreppet används inom skolvärlden där eleven ska anpassas sig till skolvärlden. 

Integreringsbegreppet är homogenitet (äkthet, trovärdighet). Inkluderingsbegreppet används 

inom skolan när det handlar om att skolan anpassar sig efter eleven. Inkluderingsbegreppet är 

heterogenitet (annan, olik). Särskilt stöd kan ges av klassläraren eller av en annan lärare 

(Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering 

reviderad 2011 s24 )
9
.   
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På 1960-talet fick integrerings begreppet sitt genom brott. Syftet till begreppet var att 

individer oavsett olika kriser och planeringar på olika instutioner skulle få en chans att få bli 

delaktiga i samhället.  Integrering inom skolan syftade till att elever med särskilda behov 

skulle kunna få chans till att få vara med i de ordinarie lektionerna (Elever i särskilda 

undervisningsgrupper – elevers och föräldrars perspektiv s 13 2009).
10

 

Segregerande integrering handlar om att segregerande undervisning är en förutsättning för att 

kunna integrera längre fram. På lång sikt innebär en liten undervisningsklass för elever med 

särskilda behov vägen till integrering. Det riktas kritik mot detta sätt att tänka. Segregerande 

integrering innebär att segregering kan bli permanent. Man ska lägga fokus på 

undervisningssituationerna istället för elevers bristande förutsättningar så att alla elever kan 

vara med och fungera. Idag finns det inte så mycket kunskap om organiserad undervisning i 

en liten undervisningsklass. Forskning runt liten undervisningsklass har visat att en liten 

undervisningsklass upplevs positivt, men ökar risken för stigmatisering och exkludering.  

Enligt Allodi och Fischbein två forskare på specialpedagogiska institutet är liten 

undervisningsklass ett bra alternativ för elever med särskilda behov och att det finns många 

fördelar med att elever går i en mindre undervisningsklass. I liten undervisningsklass får 

eleverna ett lugnt arbetstempo för att hinna reflektera över in och utlärningen. De får hjälp att 

axla sitt ansvar i skolan och skolarbetet. Det finns även ett stort antal vuxna tillgodo. 

Nackdelen som forskarna Allodi och Fischbein har kommit fram till är att eleverna hamnar i 

en skyddad tillvaro som ökar risken till att man hindrar eleverna från att söka nya utmaningar 

eller klara den utmaning som är aktuell för stunden (Elever i särskilda undervisningsgrupper – 

elevers och föräldrars perspektiv s 12 2009).
11

 

Hur effekten och strategin i en inkluderande skola är finns det väldigt lite forskning om. En 

inkluderande skola ska leda till en inkluderande verksamhet som inkluderar barn med 

särskilda behov. Som elev kan du vara integrerad fysiskt men vara socialt segregerad. I detta 

fall skall ordet inkludering ses som en utgångspunkt i en verksamhetsprocess där alla elever 

ska kunna vara med i skolans vardag. Inkludering ska användas för att kunna göra en 

beskrivning av vad som händer med de elever som är involverade i gruppen. Alla elever har 
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rätt till att få en inkluderande undervisning att man får olika möjligheter till sitt lärande för att 

kunna fortsätta att utvecklas. För att kunna utvecklas och få en meningsfull inlärning behöver 

alla pedagoger få tillfällighet till att öka på sina kunskaper om olika funktionsnedsättningar.  

För att alla elever ska bli integrerade behöver skolan arbeta med acceptans och attityder som 

finns runt i samhället. För att skapa en inkluderande skolmiljö för alla behöver skolan skapa 

en grundläggande förståelse att elever kan ha en funktionsnedsättning (Skolan och aspergers 

syndrom. Erfarenheter från skolpersonal och forskare s 64-65 2009)
12

. 

Begreppet inkludering har används flitigt de senaste åren i synnerhet när det handla om elever 

med särskilda behov och den utbildningen som dagen lärare kan få. Begreppet inkludering har 

många förklaringar, men inom skolvärlden använder man sig av ordet inkludering för att 

förklara att alla elever ska kunna vara delaktiga i den miljön skolan har. Inom skolan talar 

man om inkludering, skolan är organiserad utifrån tanken om att alla elever är olika. Ordet 

integrering däremot menar motsatsen. Att de elever som klassificeras som avvikande ska 

passa in i skolomgivningen omgående. Man delar inte upp eleverna i mindre grupper bara för 

att de är olika (Inkludering av elever. ” I behov av särskilt stöd”- Vad betyder det och vad vet 

vi? s 6,10 2006)
13

.  

6.1.1 Anpassning av skolmiljön 

Den mångsidiga lärandemiljön ger eleverna chans till att öka sin nyfikenhet och skapa ett 

intresse för kunskapsutmaningar. Mångsidiga lärandemiljöer ökar även tillfällen till olika 

sociala sammanhang. Det framkommer inom forskning att små undervisningsklasser behövs 

för att skapa sig en förståelse för relationen till hur man kan skapar en traditionell 

undervisning och hur man kan utforma sådan undervisning (Elever i särskilda 

undervisningsgrupper – elevers och föräldrars perspektiv s 12 2009)
14
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Elever med AST
15

 har svårigheter att tolka och förstå sin omgivning. De har behov att få 

tillgång till anpassningar för att skapa en speciefik skolmiljö. Det går inte att säga exakt vilka 

anpassningar som behövs göras. Utan man får anpassa efter elevens förutsättningar av att det 

finns inviduella skillnader elever emellan. Vid anpassningar av skolmiljön för AST-elever så 

kan man ställa sig frågan Hur är miljön anpassad för elevens sätt att tänka och uppfatta 

sinnesintryck? För att underlätta förflyttningar mellan klassrum kan man använda sig av 

markeringar och skyltar. Sen är det bra om eleverna har fasta platser i klassrummen och vid 

matsituationer( Skolan och Aspergers syndrom. Erfarenheter från skolpersonal och forskare s 

69 2009)
16

.  

Undervisningsstrategier i skolan är traditionellt uppbyggda genom ett kommunikativ och ett 

socialt sammanhang. Elever med AST har svårigheter med sitt sociala samspel och att 

kommunicera. Det gör att skolan är en komplicerad miljö som gör inlärningen för AST-elever 

komplicerad. Alla lärare har olika lärandestrategier. Det gör att vid undervisning av AST- 

elever behöver läraren fundera över sina egna lärandestrategier av att det kan vara komplicerat 

att undervisa AST-elever. Vid inkluderande skolverksamheter behöver man som lärare 

fundera över vilka hjälpmedel som kan användas som ersättning. Hjälpmedelsbegreppet bör 

innehålla stöd för kognitiva funktionsnedsättningar. Det är hjälpmedel som ska kunna hjälpa 

till att organisera material, se olika sammanhang och kommunikation och sociala samspelet. I 

den inkluderande verksamheten behöver man även anpassa skolans aktiviteter utifrån 

elevernas olika förmågor. Alla olika sätt att anpassa miljön för elever med AST kan vara 

positiva. Det kan även bli negativ av att det finns de elever med AST som inte vill bli 

särbehandlade (Skolan och Aspergers syndrom. Erfarenheter från skolpersonal och forskare s 

70 2009).
17

 

Det läraren kan göra vid en sådan situation är att materialet som är anpassad för en enskild 

elev används av hela klassen för att minska risken för särbehandling. En strategi från läraren 

kan vara att från början av sina planerade lektioner använda sig av material som ger en 

möjlighet för alla elever att kunna jobba i grupp. Det kan vara en grupp som arbetar med 
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kunskapsinnehåll som kräver att läraren ger sitt fulla stöd och hjälper till mycket. Den andra 

gruppen kan få arbeta med något som är mer självständigt och som inte kräver lärarens stöd 

hela tiden. Genom att medvetet arbeta i grupper men även enskilt gör att man tillsammans 

skapar en stark klass, där man minskar risken för särbehandling och segregation av elever. För 

att kunna skapa en socialt inkluderande miljö för alla elever men i högsta grad för elever med 

AST behöver man skapa situationer som lyfter fram elevernas starka sidor. Skapa utrymme i 

klassrummet så att eleverna får en möjlighet att kunna visa vad de kan eller vill lära sig 

exempelvis något inom deras intresseområden som de vill lära sig mera om( Skolan och 

aspergers syndrom. Erfarenheter från skolpersonal och forskare s 70-71 2009).
18

 

 

6.1.2 Regler och den osynliga läroplanen 

 Samvaron är en bit av nyckeln till en inkluderande skola. Alla pedagoger i skolan ska 

reflektera över det agerande man har vid regelbrott och konsekvenser, som är en viktig del för 

att kunna jobba på ett inkluderande arbetssätt. Den dolda läroplanen handlar om hur man är 

runt andra människor, på vilket sätt man talar om beroende på vem som är närvarande. Man 

närmar sig elever på olika sätt, det gör att man undviker vissa elever och andra får det stöd de 

behöver.  Om man som lärare synar sin roll som modell så blir det lättare att skapa ett 

medvetet förhållningssätt som gör att man kan understryka alla elevers positiva sidor. En 

lärare har ett ansvar till att skapa och arbeta fram ett klassklimat som fungerar för alla elever. 

Att vara lärare för elever med AST har en yrkesroll som är jämförbar med en tvärkulturell 

tolk. Man behöver kunna förstå och tolka samt översätta omvärlden. Vilka förväntningar och 

tillvägagångssätt har omvärlden? Som lärare behöver du även förstå och tolka elevernas 

tolkningar och deras sätt att agera. När man har elever med AST så är det viktigt att lärarna 

har en skolledning som stötar en och ger lärarna en chans till att få kunskaper om elever med 

särskilda behov. Om man inte får den kunskapen finns risken att eleverna får många 

utskällningar och moraliska fördömanden (Skolan och aspergers syndrom. Erfarenheter från 

skolpersonal och forskare s75-76,79,81–82 2009).
19
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6.1.3 Elever som har behov till stöd men inget får 

I forskningsrapporten gällande Elever som behöver stöd men får för lite (2005)
20

 framgår det 

att det inte finns någon markant skillnad mellan flickor och pojkars bristande rätt i 

stödundervisning. För att få till gång till specialpedagogisk undervisning spelar föräldrarnas 

socialtillhörighet en stor del. Tidigare studier gjorda i grundskolan påvisar en stor oro 

gällande de stora grupperna av elever som inte får tillgång till särskilt stöd. De stora 

elevgrupperna har föräldrar som antingen är studerande, icke förvärvsarbetande eller arbetar. 

Det råder stora skillnader skolor emellan om bedömningen gällande stödåtgärder som ska 

kunna vara tillgängliga för eleverna. Orsaken till detta enligt många skolor är resursbrist. I de 

flesta fall är det inte en ekonomisk fråga utan brist i organisationen och att personalen inte har 

rätt kompetens för att hjälpa eleverna. De elever som nedprioriteras och som får minskad 

stödundervisning är de eleverna som inte syns. Det är det tysta, blyga, initiativsvaga samt 

svaga läsare. Det handlar om att skolorna har svårt att stå i mot de starka föräldrarnas tryck 

om att deras barn har rätt till stöd. De svaga föräldrarna är de som blir förlorarna i denna 

maktkamp. De föräldrar som har barn som har svårt med ämnena i skolan är mer nöjda med 

stödundervisningen än de föräldrar vars barn har beteendeproblematik (Elever som behöver 

stöd men får för lite s 6-7 2005)
21

. 

6.1.4 Rätten till särskilt stöd i styrdokumenten  

Enligt skollagen (SFS 1985:1100 )föreskrivs att 

”särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet”  

Den reviderade grundskoleförordningen kan man läsa: 

” En elev skall ges stödundervisning om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål 

som minst skall ha uppnått vid slutet av det femte och det nionde skolåret eller om eleven av 

andra skäl behöver särskilt stöd” (SFS 1997:599) (Elever som behöver stöd men får för lite 

2005 s12).
22
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7 Resultat och Analys 

Detta kapitel kommer att beröra svaren från intervjuerna samt analyseringen av svaren. Jag 

har valt att använda mina intervjufrågor. Har valt att först redogöra för vad specialpedagogen 

har svarat sen en analys av pedagogens svar, därefter kommer psykologens svar och en 

analys. Sen kommer svar och analys från en lärare i åk 2 samt svar och analys från en 

speciallärare som har arbetat i en åk 3, men som nu jobbar i en liten undervisningsklass. 

Varför kan en liten undervisningsklass vara bra vid kunskapsinlärning hos barn med 

särskilda behov enligt informanterna? Hur kan undervisningen anpassas till varje elevs 

förutsättningar? Har man sänkt kunskapskraven så att alla ska kunna uppnå kunskapsmålen? 

Intervjufrågorna finns som bilaga 1 på sidan 47. 

 

1 Hur anser du att de små klasserna gynnar elever med autism och asperger? 

Specialpedagogen anser att det finns många fördelar med att gå i en liten undervisningsklass. I 

dagens skolor har man upp till 30 elever i en klass, där det finns olika typer av ljud. Det kan 

röra sig om ljud från andra klasskamrater, eller ljud utanför klassrummet. Elever med autism 

och asperger har svårt att sålla bort ljud och synintryck. Dagens klassrum är ”levande” av att 

man själv eller tillsammans med sina klasskamrater skall söka olika typer av information. Det 

uppstår då väldigt mycket aktivitet och rörelse i klassrummet. Det gör att elever med autism 

och asperger får svårt att koncentrera sig. Det kan vara svårt att få en kompis i en helklass och 

det kan göra att eleverna känner en stor ensamhet och känner sig annorlunda. Om de går i en 

liten undervisningsklass så kan de skapa speciella kompisband, av att varje relation med en 

människa är unik. Det gör att man inte behöver förhålla sig till allt för många innan man har 

tränat mer på det sociala samspelet. Därför behöver man införa flera småklasser eller resurser 

i dagens skola. Barn med autism och asperger har även svårt med att leka och förstå regler. De 

har svårt att se ömsesidigheten i leken. Barn men autism och asperger säger ofta rakt ut vad de 

tycker och tänker om andra människor. Pedagogerna arbetar mycket med elevernas sociala del 

och kunskapsbiten i de små klasserna. Därför behövs små klasser, för att som elev få känna 

sig inkluderad och en känsla av delaktighet. 
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 De åsikter som specialpedagogen har stämmer överens med Socialstyrelsen (2010) där de tar 

upp att de barnen med autism och asperger har en annorlunda perception och svårigheter med 

sinnesintryck. Både ljus och synintryck gör att det har svårt att hantera för många intryck 

samtidigt (socialstyrelsen 2010).  

 Det går att se ett samband mellan specialpedagogens uttalande om barnen sätt att leka och 

Christopher Gillberg (1998) skrivna text. Där skriver han om barnets svårighet med 

ömsesidigheten i leken och när barnen leker så skall leken vara på barnets sätt och med deras 

regler och villkor. Gillberg poängterar även att barnen har svårt med att förstå andra 

människor p.ga brister i sin egen empatiska förmåga. Det gör att det är svårt med det sociala 

samspelet och att ha en ordentlig interaktion med en samtalspartner (Gillberg 2008).  

Psykologen på BUP anser att hjälpen eleverna får i små undervisningsklasser är pedagogisk 

och att det finns struktur och rutiner för varje inviduell elev. Stora klasser kan bli ganska 

förvirrande för dem och kan bli en ångestfylld upplevelse, där många missförstånd kan 

uppstå. Det är viktigt att de elever som behöver gå i mindre klasser får chansen att göra det. 

Psykologen har jobbat i över 40 år, har väldigt stor erfarenhet av små undervisningsklasser 

som är det absolut bästa för dessa elever. I dagens samhälle finns en ny våg i och med en ny 

regering som säger att de här barnen behöver mycket social träning. Går barn i mindre 

undervisningsklasser med liknande diagnoser så får de inte den sociala träningen som de 

borde få. Det finns inga vetenskapliga bevis för att de inte skulle må bra av att gå i mindre 

undervisningsklasser. Det är klart att de kan få mer social träning i stor klass, men samtidigt 

så har dessa barn de här svårigheterna som gör att det inte kan ta inför mycket information 

som helst. 

Christopher Gillberg(1988) påpekar att barn behöver fasta rutiner och struktur i sitt vardagsliv 

för att det inte ska skapas några emotionella utbrott. Rutiner och struktur har alla klasser, men 

barn med särskilda behov är i stort behov av korta och klara instruktioner efter deras egen 

nivå och begränsningar (Gillberg 1998). I skolverkets rapport från 2009 visar på att olika 

rutiner som checklistor, komihåglappar skapar ett lättare sätt för inlärning för AST- elever. 

Det skapar en större motivation genom att dela upp uppgifterna i mindre bitar, en tydlig 

planering och en ordentlig förberedelse med handouts (Skolan och asperger syndrom. 

Erfarenheter från skolpersonal och forskare 2009). 
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Läraren i åk 2 anser att den mindre undervisningsgruppen ger trygghet och gör eleven synlig 

men också omhändertagen så att den får växa i sin egen takt utifrån ens egen förmåga. 

Eleverna har en rofylld arbetsmiljö tillsammans med färre antal klasskamrater och pedagoger 

som arbetar för att öka tilliten mellan varandra. Arbetsplatsen blir strukturerad och 

organiserad och eleven vet vad som ska hända.  

En mångsidig och lärandemiljö går att koppla till rapporten elever i särskilda 

undervisningsgrupper- elevers och föräldrars perspektiv (2009) ett tydligt samband mellan 

rapporten och läraren i åk2 är att man ska ge eleverna en mångsidig lärandemiljö som ökar 

elevernas chans till att öka sin nyfikenhet. Genom detta kan man även skapa en social 

omgivning (Elever i särskilda undervisningsgrupper- elevers och föräldrars perspektiv 2009).  

Läs och skrivkommittén(1997 SOU 1997:108) påpekar även om den pedagogiska miljön och 

vikten av att hur viktig den är för alla elever. Behovet av en pedagogisk miljö är viktig för att 

eleverna ska kunna få en gynnsam utbildning, det gör att det blir lättare för eleverna att lära 

sig olika saker som de kommer att behöva längre fram i sitt liv (Läs och skrivkommittén 1997 

SOU 1997:108).  

Specialläraren menar på att i Läroplanen/ Skollagen står det att alla elever har rätt till 

individanpassad inlärning. Att man ska se alla elever och anpassa undervisningen för varje 

elev. Det är fina ord anser läraren, men det är svårt att uppfylla dem. Tiden räcker inte till och 

det blir svårt att tillgodose allas behov. Att låta elever som har behov att vara i en liten 

undervisningsklass ger dem chansen till att få den hjälpen de behöver. Att inte hjälpa dem alls 

utan ignorera deras behov gör att man motsäger sig vad som står i skollagen. 

Speciallärarens åsikter om eleven/elevernas rätt till individanpassad undervisning finns att 

hitta i Lpo94 reviderad lgr11 där det står att undervisningen ska vara anpassad efter 

eleven/elevernas behov och förutsättningar för att kunna medverka på alla undervisning. En 

undervisning ska gynna eleven/elevernas sätt att inhämta kunskap för att kunna 

vidareutveckla sin kunskapsutveckling samt språkhantering (Skolverket 2011).   

Det går att se ett annat samband mellan speciallärarens ord om eleven/elevernas behov och 

skolverkets utbildningsinspektion rörande brister i stöd för elever med särskilda behov.  

Skolverkets utbildningsinspektion kom fram till att vart fjärde rektorsområde inom 

grundskolan hade allvarliga brister rörande stöd för elever med särskilda behov.  Det rörde sig 
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om ekonomi, brister i organisationen, brist på personalkompetens och stor elev frånvaro 

(Elever som behöver stöd men får för lite 2005). 

 

2 Finns det några nackdelar med att de går i små klasser? 

 Enligt specialpedagogen så finns det många människor i omgivningen som tror att elever som 

går i liten undervisningsklass är exkluderade och blir åsidosatta.  De människor tror även att 

glåporden ökar av att vi pedagoger som jobbar med barn med särskilda behov försöker hålla 

dem borta från verkligenheten och att miljön är otrygg. Att gå i en liten undervisningsklass är 

inte konstigare än att gå i en skola som inte ligger i den förorten du bor. I dagens samhälle så 

är det vanligt att man väljer skolor någon annanstans.  Det är inget konstigt, men det är 

konstigt att gå i en liten undervisningsklass, för då måste man ha någon form av handikapp. 

Det är viktigt att tänka på att val av skola har olika orsaker. Eleverna som går i den lilla 

undervisningsklassen är inte på något sätt exkluderade från de stora klasserna, utan vissa 

ämnen har de med stora klasser exempelvis idrott och engelska. I skolan där 

specialpedagogen arbetar finns det särskola, små klasser och ”normala” klasser. Alla elever i 

skolan umgås med varandra på olika sätt. Det finns det inga nackdelar med att gå i en liten 

klass. Nackdelarna som finns är alla fördomar många människor i dagens samhälle har. I det 

stora hela så handlar det egentligen om för lite kunskap om vad små klasser är och vilka 

elever som går där. Det rör sig om allt från att ha en diagnos till att två- tre stycken. 

Alla skolor har olika skolformer. Specialpedagogen förklarar en skolform och läs- och 

skrivkommittén förklarar en annan skolform. Att man behöver en pedagogisk miljö som gör 

att elever lär sig nya saker. Får eleven inte den hjälpen som behövs så kan barnet utveckla en 

negativ självbild som påverkar skolgången. Eleven löper även en stor risk till att hamna i onda 

cirklar (Läs- och skrivkommittén1997 SOU 1997:108) 

 I specialpedagogiska institutets rapport från 2009 kan man ta del av den segregerande 

undervisningen. SIS
23

påpekar om att det inte är något fel med segregerande undervisning utan 

att det behövs för att kunna bli integrerad. Så de elever som behöver gå i en liten 

undervisningsklass kan på lång sikt bli integrerade. Det som har framkommit med liten 
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undervisningsklass är att risken för stigmatisering och exkludering ökar, men motsäger man 

sig inte själv då gällande segregerande undervisning? (Elever i särskilda 

undervisningsgrupper - elevers och föräldrars perspektiv 2009). 

Psykologen påpekar att nackdelen med att gå liten klass enligt regeringen är att eleverna inte 

får den sociala träningen som de behöver. Eleverna hamnar i en annan position av att de går i 

små klasser. Att man skulle bli annorlunda av att man går i små klasser har psykologen svårt 

att förstå. Oavsett om man går i liten eller stor klass så tränas man socialt men på olika sätt 

och i olika takt. I de flesta skolorna har man inte små klasser och dessa elever blir tvungna att 

gå i stora klasser. Risken för konflikter ökar mer i en ostrukturerad miljö. 

Ansvaret för att eleverna får den hjälpen som de behöver ligger hos rektorerna som fördelas 

på olika sätt (Lpo94 reviderad Lgr11).  Utöver denna nackdel som psykologen tar upp så finns 

det ytterligare en nackdel enligt forskarna Allodi och Fischbein på specialpedagogiska 

institutet. De menar på att elever som går i liten undervisningsklass skyddas från omvärlden, 

det gör att man hindrar eleverna från att söka nya utmaningar (Elever i särskilda 

undervisningsgrupper – elevers och föräldrars perspektiv2009) 

Enligt läraren i åk2 så är den stora nackdelen att gå i en mindre klass kan ses som något 

annorlunda och avvikande från normen. En del pratar om att eleverna blir exkluderade istället 

för inkluderade. Följden kan bli att elever utsätts för kränkande behandling och anses vara 

diskriminerade på grund av sin klass tillhörighet. 

 I rapporten Elever i särskilda undervisningsgrupper- elevers och föräldrars perspektiv(2009)  

har två forskare kommit fram till att nackdelen med liten undervisningsklass är att eleverna 

exkluderas och hamnar i en skyddad miljö. Det hindrar eleven att söka nya utmaningar eller 

slutföra den utmaning som den har förtillfället. 

Specialläraren anser att det finns många för och nackdelar men en av de viktigaste 

nackdelarna för mig som lärare är att, eleverna kan skapa en känsla hos sig själva om att de är 

konstiga och inte få gå i en stor klass. Vissa elever kan känna att de blir segregerade av att få 

gå i en liten klass. Skulle en sådan situation uppstå så behöver man som pedagog vara tydlig 

med att ingen är konstig utan att alla är speciella men på olika sätt. Samt att det inte är fel med 

att gå i en liten undervisningsklass. En av de viktigaste fördelarna är att eleverna kan få den 

hjälpen som behövs enligt läroplanen/Skolagen om individanpassad undervisning.  
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Rapporten Elever i särskilda undervisningsgrupper- elevers och föräldrars perspektiv(2009)  

menar på att vissa elever har behov av segregerande undervisning som är en förutsättning för 

att senare kunna integrera med andra elever som inte har särskilda behov.  Eleverna får 

bearbeta alla processer som de ska gå igenom i sin egen takt så att de känner sig redo att ta ett 

steg framåt och kunna ha viss undervisning i en stor klass 

Rapporten Skolan och aspergerssyndrom. Erfarenheter från skolpersonal och forskare (2009) 

menar på att elever kan vara integrerad fysiskt men vara socialt segregerade och det gäller alla 

oavsett behov. Det gäller oavsett om man går i liten undervisningsklass eller stor klass. I det 

stora hela handlar det egentligen inte om hur stor eller liten klassen är utan om att pedagoger 

behöver få chans till att vidareutbilda sig om olika funktionshinder.  När man har nått dit så 

kan skolan börja arbeta med acceptans och attityder som finns i samhället för att hjälpa alla 

elever till att bli integrerade i skolans verksamhet och undervisning.    

 

3 På vilka sätt kan man lära ut till barn med autism och asperger? 

I klassen som specialpedagogen arbetar i finns det 11 elever, det gör att eleverna inte behöver 

ha så många att förhålla sig till. Pedagogerna använder sig av struktur och rutiner för att 

underlätta koncentrationen för kunskapsinhämtandet. Om det inte finns struktur och rutiner 

kan det uppstå irritation som gör att hela dagen kan bli förstörd om de inte vet exakt vad de 

ska göra under dagen. Eleverna ska känna sig betydelsefulla och att de kan och förstår saker. 

Den största uppgiften som pedagogerna har är att hjälpa eleverna att skapa ett gott 

självförtroende.  

 En lektion kan se ut på följande sätt i den lilla undervisningsklassen. Antingen börjar man att 

jobba i hela klassen en kort stund, om det inte går får man börja arbeta med sin arbetskamrat 

på en gång. För ibland kan vissa elever behöva extra mycket hjälp och stöd och då ska man 

kunna ge det på en gång. Det kan vara att barnen jobbar med en text som de flesta barnen har 

svårt att tolka, därför att de har svårt med läsförståelsen och inte kan läsa mellan raderna.  

Specialpedagogen är medveten om elevernas språkutveckling om att de kan ha ett fullt 

utvecklat språk eller brister. Likheten man kan hitta hos Gillberg(1988) och Piaget(1973) är 

att de barn med autism har en språk försening som gör att det har en försening i talet. Barnet 
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använder sig även av ett eko-tal där barnet talar till sig själv. Ett eko-tal består av 

upprepningar av meningar eller specifika ord.  Vygotskij (1999) pratar även han om eko-tal, 

men han tar även upp att varje barn har olika språkbruk. Att det finns två olika sätt att 

kommunicera antingen genom att använda sig av ett tidigt kommunikativt tal eller ett inre tal 

när man kommunicerar med andra. 

 

Specialpedagogen gav ett exempel på hur man arbetar med en kort faktatext. 

 De har ett pågående projekt som handlar om att varje elev får en kort fakta text om ett djur. 

Den texten läser man tre gånger antingen tillsammans eller om de kan till viss del själva. När 

man har gått igenom texten tre gånger får eleven återberätta det de kommer ihåg genom att 

skriva ner det eller få hjälp av pedagogerna. Efter det tittar man på tankekartan för att se om 

allting finns med och kontrollerar så att frågeställningarna överensstämmer med tankekartan 

man gjorde. Tankekartan är ett projekt som tar långt tid att göra. Där tar man upp alla 

funderingar och frågor som kan ha uppkommit runt arbete med djuret. När tankekartan och 

faktatexten är klar ska man börja formulera antingen själv eller med hjälp av pedagogens 

frågor runt texten om djuret. Nu börjar processen med att formulera vilka frågor som ska 

ställas och hur en fråga kan lyda. Exempelvis hur mycket väger djuret? Här övar eleven sig på 

att lära sig att formulera och ställa frågor. Det är lika viktigt att ställa frågor som att ge svar. 

På detta sätt lär man sig olika strategier på att arbeta. När frågorna är gjorda delas de ut till 

resten av klassen så att alla är delaktiga i redovisningen. När det är ens tur att göra sin 

redovisning om sitt djur får alla eleverna ställa en fråga var till djurexperten som djurexperten 

kan svara på. Detta gör att eleverna lär känna igen ett mönster, att enkla frågor ger enkla svar 

och det är lättare att komma ihåg. Om det dyker upp frågor under redovisningen som eleven 

inte kan svara på får eleven det som uppgift till nästa gång att ha hittat svaren.  

Denna form av arbetet enligt specialpedagogen är ett sätt för eleven att lära sig att förstå 

ordens betydelse och förstå sammanhanget av en text. Till specialpedagogens förklaring går 

det att relatera till Vygotskij (1998) som menar på att barnet i denna situation går igenom en 

begreppsutveckling i tre steg. Det pågår en ständig utveckling av ordets betydelse, så att de får 

en förståelse av de nya ord som uppstår. Barnet lär sig att hitta en strategi som skapar en 



 

 

35 

 

förbindelse av olika intryck och relationer. De har lärt sig att kunna sätta saker i ett 

sammanhängande perspektiv. De använder sig av ett komplext tänkande(Vygotskij 1988).  

Piaget(1973) däremot hänvisar till att barnet har lärt sig att tänka socialiserat. Det innebär att 

barnet delar med sig av sina tankar till pedagogen. Språket är viktigt för att barnet ska kunna 

förtydliga situationen för pedagogen (Piaget 1973).          

 

Psykologen arbetar inte i skolan, men det psykologen hoppas på är att pedagogerna arbetar 

med den pedagogiken som är skapad utifrån barnets kapacitet. Eleverna ska från starten på 

morgonen få veta exakt vad som ska hända under dagen genom ett visuellt schema som ska 

sitta framme vid tavlan. Det gör att om eleven skulle bli osäker över vad som ska hända under 

dagen, kan de gå och titta på schemat.  Det ska finnas ett dagsschema samt ett veckoschema 

vid tavlan. Man ska inte ge eleverna för mycket instruktioner, men en del behöver få veta 

någon eller några dagar i förväg om vissa lektioner eller om det ska göras en utflykt. Allt 

handlar om att sätta sig in i hur ett barn tänker och upplever sin miljö. Viktigt för elever med 

autism eller asperger är att använda sig av visuellt material (piktogram)
24

 i form av bilder eller 

datorer som de kan använda på olika sätt. Det har framkommit att barn med autism eller 

asperger har väldigt tydligt visuellt minne att det minnet är betydligt bättre än deras audiotiva. 

Det märks genom de olika testerna som görs på de barn som kommer till min mottagning. 

 

Psykologen tar upp det visuella minnet och det visuella materialet. Det går att koppla till 

Piaget (1973) att autistiska barn har ett speciellt sätt att tänka. De har speciella bilder i sitt inre 

som de inte kan utrycka genom språket. Vygotskij(1999) däremot går emot vad Piaget(1973) 

säger. Enligt Vygoskij(1999) är inga barn autistiska från början utan det är något som uppstår 

senare. Alla är sociala från start och att det egocentriska talet som barnet har är en övergång 

mellan sitt inre och yttre tal.  

Läraren i åk 2 anser att det är viktigt med struktur och ordning och en gemensam start och 

avslutning som ser likadant ut varje dag. Kortare genomgångar och arbeta i grupp eller 

                                                           
24

 Piktogram är antingen en symbol eller ett skrivtecken som symboliserar ett objekt eller en förenklad 

illustration. Exempelvis toalettskyltar. 
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enskilt. Anpassat material och litteratur. Korta texter vars text man har förstorat, bilder som 

förstärker texter, laborativt material till exempel dataprogram. Anpassad nivå som möter 

eleverna där de befinner sig just nu. Dialogen är också viktigt och att låta eleverna repetera 

och repetera och slutligen redovisa är ett bra sätt att förbereda sin undervisning. 

Läraren i åk 2 tar upp struktur och rutiner som en helhett, det gör även Gillberg (1988) där 

han menar på att struktur och rutiner är vardagsbehov. Utan struktur och rutiner eller snabba 

förändringar gör att eleven/eleverna kan få emotionella utbrott eller skapa oro och kaos i deras 

värld. Det går att koppla vidare till Socialstyrelsen rapport (2010) om att eleven/eleverna har 

svårt med mentalisering. Det innebär att de har svårt att byta perspektiv från sitt till någon 

annans perspektiv. De har svårt att se olika sammanhang och helheter i det de ska göra eller i 

någon förändring. 

 

Specialläraren belyser att alla elever oavsett hinder läser samma ämnen i skolan, men 

undervisningen kan se annorlunda ut. En tydlig skillnad är att man använder mer tid till att gå 

igenom saker. Exempelvis: Eleverna ska skriva en text i svenska om ett spännande yrke som 

de vill jobba med när de blir äldre. Eleverna behöver få handledning för att komma igång, 

därefter brukar det ”rulla” på. Elever med autism och asperger behöver få mer tid till att 

bearbeta de delar som ska ingå i arbetet. I detta fall kan det röra sig om varför ska jag skriva? 

Hur skriver man? O.s.v. Varje del tar tid och alla kan inte skriva eller kan skriva till viss del. 

Andra kan behöva få samtala runt sitt yrke och få hjälp till att skriva ner stödord eller få hjälp 

till att skriva hela texten.  

I rapporten Läs och skrivkommittén (1997 SOU 1997:108) tar de upp om eleven/eleverna har 

svårt med sin läs och skrivutveckling så kan de undvika att skriva eller läsa. För att undvika 

att eleven/eleverna hamnar där så behöver de få hjälp att kunna vidareutveckla sin läs och 

skrivutveckling. 
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4 Vad är viktigast att tänka på när man ska förbereda en undervisning? 

Enligt specialpedagogen är det som kännetecknar en god undervisning struktur och rutiner för 

eleverna. Man ska vara väl förberedd inför varje lektion. Allting ska vara i ordning oavsett om 

vi ska titta på film eller ha kopior på olika material, innan eleverna kommer. När lektionerna 

har börjat är det viktigt att pedagogerna redogör för eleverna vad som ska göra under 

respektive lektion, och om det ska följas upp på något sätt. Eleverna har svårt när det är fritt, 

de behöver sin struktur. Materialet som används kommer i första hand från 

specialpedagogiska institutet. Deras material är anpassat, men kan även vara för lätt därför 

behöver vi komplettera med andra läroböcker. Det behövs revidering av en del böcker 

eftersom specialpedagogiska institutets böcker inte räcker till. Använder filmer som ett 

komplement. 

Av att alltid vara förbered enligt specialpedagogen skapar ett lugnt. Om man tittar i Lpo94 

(reviderad lgr11) ska undervisningen vara anpassad efter elevens behov och förutsättningar. 

Samt att eleverna ska kunna få en bra kunskapsutveckling under sina skolår för att skapa sig 

ett bra pedagogiskt lärande (Skolverket Lpo94 reviderad Lgr11). 

Psykologen tycker att en bra struktur och rutiner skapar en helhet för varje elev. Genom att 

eleven vet från första början vad som kommer att hända under dagen och att det visa visuellt. 

Det är viktigt att det inte händer oförutsedda saker som kan störa koncentrationen för 

eleverna.  

 Läraren i åk 2 hävdar att oavsett planering så behöver man alltid göra en grovplanering, som 

görs om till en mer finplanerad planering som finns i variationer för att möte elevernas behov. 

Mycket konkret material måste finnas till hands om eleverna inte kan knyta an till det som vi 

ska arbeta med. En väl förberedd lektion där alla ingredienser och lite till finns på plats för att 

skapa lugn och ro för både elev och lärare. Rapporten Skolan och aspergers syndrom. 

Erfarenheter från skolpersonal och forskare (2009) tar upp om att olika material är bra. 

Material som är anpassat för elever med särskilda behov kan även användas av andra elever 

för att minska risken för särbehandling. Material som ger möjligheten att jobba i grupp är bra 

att använda vissa lektioner för att träna upp sin språkutveckling. Att jobba i grupper samt 

enskilt stärker klassens sammanhållning. 
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Specialläraren påpekar att det finns så många olika sätt att göra en undervisning. Man kan 

vara ute eller inne, och använda materialet som finns runt omkring. Alla elever har behov av 

tydlig struktur. Enligt mig som lärare så finns det tre olika strukturformer. 

 Eleven vet att det är matematik och matematikboken ska med och man vet vilka sidor 

som ska räknas. 

 Eleven ska ha matematik och de har med sig matematikboken till lektionen. Under 

lektionen går läraren igenom nya uppgifter eller tal som finns i boken och eleverna 

ska arbeta med. 

 Eleven vet exakt vilka lärare och vilka elever som ska vara med. Att man har penna, 

suddgummi och bok. Man förklarar 1 steg i taget om vad som ska göras på lektionen. 

Till olika ämnen kan man behöva använda sig av laborativt material (Kulram, kuber, 

Kulor, Tärningar o.s.v.) Att bara använda sig av teori är inte bra, utan man måste 

kombinera både teori och praktiskt. 

Rapporten Skolan och aspergers syndrom. Erfarenheter från skolpersonal och forskare 

(2009) tar upp vikten av olika hjälpmedel. De påpekar att lärarna behöver fundera över hur 

olika hjälpmedel och vilka strategier som behövs vid inlärning hos eleven/eleverna. 

Hjälpmedel ska vara stöd för kognitiva funktionsnedsättningar, det innebär att material ska 

vara organiserat, kunna hjälpa till att se olika sammanhang, användas vid kommunikation och 

det sociala samspelet.  

 

5 Bryter man ner målen för eleverna eller visar man målen som en helhet? 

Specialpedagogen talar om att målen för åk1-åk3 finns tillgängligt visuellt vid tavlan och 

genomsyrar varje lektion från första skoldagen. Det gör att eleverna ser vad de ska uppnå och 

får mycket tid till att klara av målen. Om man märker att eleven inte når målen så tittar man 

på vilka områden det rör sig om och använder två diagnosmaterial nya språket lyfter och 

förstå och hantera tal. På så vis blir det lättare att kunna gå in på djupet och lära känna till 

vilka kunskaper eleven har. Det finns åtgärdsprogram som sätts in tidigt, om det visar sig att 

eleven behöver det. Specialpedagogen har granskat den nya reviderade läroplanen och ser 

inga hinder till att eleverna ska kunna uppnå målen som står. En del av eleverna behöver 
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längre tid och det finns inga hopplösa fall. Det går inte att piska in kunskap i dagens elever, 

alla har olika sätt att tänka och språket är olika hos alla. 

De mål som specialpedagogen har vid sin tavla kommer från skolverket.  

Enligt skolverket är det skolans ansvar att se till att alla berörda parter har fått tagit del av de 

mål som eleven ska uppnå under grundskolan (Skolverket Lpo94 reviderad Lgr11). 

Det är skolans ansvar att se till att de barn med särskilda behov uppnår de målen som är 

uppsatta. Alla skall kunna uppnå målen, det man ska ta hänsyn till är elevens kunskapsnivå, 

behov och förutsättningar (Skolverket Lpo94 reviderad Lgr11).  

 

Psykologen anser att läroplanen är utanför hennes område av att hon inte jobbar med 

läroplanen. Det psykologen visste var att de skolorna som har ett samarbeta med 

mottagningen skär ner målen i mindre bitar till eleverna för att minska på prestationsångesten. 

Man har inte samma krav, utan man går efter den inviduella planen för barnet. Det finns 

pedagogiska mål som eleverna ska uppfylla. Viktigaste jobbet pedagogerna har enligt 

psykologen är att målen uppfylls av eleverna så att de får en grund för skriv- och läs 

inlärningen. Skolorna använder sig även av åtgärdsprogram för att kunna följa hur eleven 

ligger till med sin kunskapsinlärning. 

I grundskoleförordningen 5:e kapitlet så ska rektorn och vårdnadshavaren tillsammans med 

det berörda barnet utforma ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilket 

stöd och hur stödet ska vara för eleven (www.autism.se).  

 Läraren i åk 2 hävdar att oavsett elev med eller utan diagnos eller diagnoser ska man 

självklart bryta ner målen för att enklare visa individen vart den är och vart den ska. Det 

viktigaste för eleven om den har en diagnos är att belysa målen och därigenom ta fram 

handlingsplan och utvecklingsplan om hur man kan nå det lilla målet och så småningom det 

stora. Skolverket (2011) påpekar att det är skolan som är skyldig att informera både eleven 

och vårdnadshavaren om vilka mål som finns. Skolan skall även berätta på vilka sätt 

eleven/eleverna kan uppnå målen. Exempelvis genom att lära sig att läsa, skriva och 

kommunicera.    

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZF34RQPC/www.autism.se


 

 

40 

 

Enligt specialläraren behöver alla elever få veta vilka mål som finns i helhet och att målen 

sträcker sig över en lång period. Målen ska finnas tillgängliga antingen i bokform eller att 

man har kopierat upp en sammanfattning och sätter in det i en pärm märkt med målen för åk 

1-3. Om eleverna behöver få tillgång till målen så ska de finnas tillgängligt. De elever som 

har svårt att ta in för mycket samtidigt ska få möjligheten till att få målen nedbrutna, så att det 

blir tydligare och lättare att ta 1 punkt i taget.  

3§” Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 

sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål” (Riksdagen 2010:800 kap 3). 
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 7.1 Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel kommer jag presentera en slutdiskussion och frågor som kan 

användas för vidare forskning. 

Inom området autism har det gjorts mycket forskning. Det finns avhandlingar, böcker olika 

rapporter osv. Jag har valt att enbart använda mig av två böcker till grunden för uppsatsen för 

att underlätta hanteringen av allt material.  De två böckerna jag har använt mig av skiljer sig 

åt i årtal, författare och även viss forskning.   

Både Gillberg(1988) och Cohen(2000) är eniga om att barn med autism har en störning i det 

sociala samspelet, kommunikationen samt avvikande mönster i sina lekaktiviteter och 

intressen.  

Den största forskningsdelen som de inte är överrens om vad orsaken till autism är. Enligt 

Cohen (2000) så håller man fortfarande på att göra olika forskningar runt autism för att hitta 

olika samband. Enligt Gillberg (1988) är autism en biologisk avvikelse i nervsystemet, man 

har kommit fram till det resultatet genom röntgenundersökningar av tinning- och pannloberna 

hos barn. Även odling av kromosomer i en folsyrig miljö har gjorts där det framkom 

kromosomavvikelser. 

Det som är intressant och väcker en del frågor är hur man kan vara så oeniga om resultaten. 

Den ena säger att inget är klart medan den andra vet den exakta bakgrunden. Hur kan det vara 

så stor skillnad mellan dem förutom årtalet på böckerna?  Man sätter både föräldrar, 

pedagoger och barn i en stor otrygg visshet.  Fast åt andra sidan behöver man alltid veta vart 

och hur allting uppstår? 

Specialpedagogen, psykologen, läraren i åk 2 samt specialläraren tar upp både fördelar och 

nackdelar med att gå i liten undervisning klass. Det gynnar elever med särskilda behov, de 

behöver mycket hjälp med inlärning av kunskap. De behöver sin struktur och sina rutiner för 

att få sin vardag att fungera. De behöver lugn och ro för att de har svårigheter att sålla bort 

ljud och synintryck, de har perceptionssvårigheter.  Att inte gå i liten klass ökar riskerna för 

att bli missförstod och inte sedd för den man är. Det gör att skolgången kan bli en ångestfylld 

upplevelse. 
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Socialstyrelsen(2010) tar upp svårigheten med sinnesintryck och att de har en annorlunda 

perception samt att för många intryck samtidigt blir svårhanterlig. Det går att koppla till 

Gillberg(1988), små klasser med rutiner och struktur gör att eleverna har det lättare att 

koncentrera sig och inlärningssituationer blir hanterbara.  

Funderingarna jag fått under och efter arbetet är varför det inte finns fler små klasser kvar i 

skolorna idag. När man vet att det är så många barn som behöver antingen extra stöd i skolan, 

eller behöver mycket extra hjälp för att klara av skolarbetet. Skolan är grunden till det 

kommande vuxenlivet.  Tycker att det är synd att allting ska falla på den ekonomiska delen 

och att det är resursbrist, eller brist i organisationen. Många skolor vill motverka segregering, 

men om man inte har små undervisningsklasser för de elever som behöver så segregerar man 

som lärare de elever som behöver och har rätt till sitt stöd. 

Rapporten Elever i särskilda undervisningsgrupper- elevers och föräldrars perspektiv(2009)  

belyser vikten av att låta elever få ha segregerande undervisning. Segregerande undervisning 

gynnar eleven till att senare få chansen att kunna integrera med andra elever utifrån deras 

särskilda behov. 

Specialpedagogen talar mycket om eleven/elevernas språkanvändning att den kan se olika ut 

beroende på inlärningsmöjligheter och även den pedagogiska miljön som läraren i åk 2 och 

specialläraren talar om.  

Visst det låter vettigt som pedagogerna säger, men hur ska man få fram alla idéer som man 

har och vet kan funka, när man vill skära ner på all specialpedagogisk hjälp? Alla elever ska 

slussas ut till stora klasser, där det kan vara upp i mot 30 elever och en lärare som ska 

tillgodose alla elevers behov. Alla lärare har inte tillgång till elevassistenter, och de som har 

elevassistenter kanske bara har det 2-3 timmar per dag eller per vecka. Är det kommunfrågor 

eller rör det sig om regeringsfrågor? 

En del av perceptionssvårigheterna som barn med autism är att använda sitt eget språk för att 

kommunicera hantera och sortera olika intryck som både Gillberg och Cohen tar upp i sina 

böcker. Både Vygotskij(1999) och Piaget(1935) talar om barnets annorlunda tänkande och 

språk. 
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Piaget(1935) hävdar att barnet börjar med ett egocentriskt tal och tänkande för att senare 

utveckla det till ett intelligent tänkande och ett socialt språk (Piaget 1935). Vygotskij(1999) 

däremot menar motsatsen att alla barn har ett rikt tänkande och språk tills dem blir äldre och 

då utvecklas det egocentriska språket (Vygotskij1999).  

Oavsett hur utvecklat ens eget språk är så kan du alltid på något sätt göra dig förstådd till 

andra människor. Det är bra att man har olika sätt att tänka och ser saker på andra sätt, det gör 

att man lär sig nya saker hela tiden. Inlärningen sker inte enbart på ett sätt utan det finns 

många olika metoder att lära sig nya saker. Därför måste man börja fundera på hur man vill 

att dagens skolor ska vara och vilka som ska kunna gå i dem.  

I Lpo94 och den reviderade Lgr11 tar man upp att alla skall få en likvärdig utbildning oavsett 

behov (Skolverket 2011). Skollagen tar upp samma sak som Lpo94 och Lgr11 om likvärdig 

utbildning samt att det är skolans ansvar att deras elever uppnår de mål som finns (Skolverket 

2011). 

Det finns så mycket underlag gällande neurologiska funktionshinder. Vad man ska tänka på, 

hur man lär ut, hur de kan vara som individer osv. Om man vet allting och har underlag, då 

kan man ställa sig frågan.  

 Varför ser skolvärlden ut som den gör för de eleverna med neurologiska 

funktionshinder? 

 Varför kan man inte tillåta pedagoger att vidareutbilda sig inom funktionshinder? 

 Vad kan man göra åt den stora bristen i organisationen inom kommunerna?  

  Dessa frågor skulle vara intressant att ha som ett debatt underlag i riksdagen när de 

diskuterar skolvärlden. 
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7:2 Slutsats 

Innan jag började arbeta med min uppsats hade jag föreställningen att det inte kunde vara så 

svårt att ha undervisning med elever med autism och asperger.  Jag förstod att 

undervisningsmetoden är lite annorlunda, men inte helt olik vanlig undervisning. Under 

arbetes gång började min föreställning att ändras. Inget läraryrke är lätt, men att jobba som 

specialpedagog är nog det svåraste läraryrket man kan ha. För varje dag är sig inte lik med 

elever i små klasser, visst det är det inte i stora klasser heller. De elever som går i små klasser 

har inte alltid samma verbala förmåga som ”normala” barn.  Som gör att de har svårt att 

uttrycka sig när något har hänt hemma eller på vägen till skolan. Sammanfattningsvis så 

handlar undervisning och utbildning för elever med autism och asperger om att de har fasta 

rutiner och en tydlig struktur. Att man anpassar sin undervisning efter elevens kunskapsnivå 

och efter eventuellt ett begåvningshandikapp. Att man inte knuffar undan barn med särskilda 

behov bara för att man tror att de inte kan och sätter en stämpel på dem. En alternativ 

skolform behövs där det finns pedagoger som är utbildade inom de neurologiska 

funktionshinder som finns för att dagens elever ska få den undervisningen och utbildning som 

behövs för deras utveckling.  
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7:3 Fortsatt forskning 

Under uppsatsen gång har det dykt upp lite frågor som kan användas för fortsatt forskning 

runt autism och asperger och deras skolgång. 

1. Hur ska eleverna få chans till att få likvärdig utbildning när man skär ner på de små 

klasserna som finns? 

2. Finns det andra sätt att lära ut kunskap till elever med Autism och Asperger? 

3. De elever som går i små klasser hur uppfattar de sin egen diagnos och svårigheter som 

de har vid undervisning? 

4. Hur anser eleverna att hjälpen de får i små klasser kan hjälpa dem att fortsätta att 

studera efter grundskolan? 

5. Vad tänker dagens lärare och övrig personal lösa problematiken runt 

undervisningsmöjligheterna för de elever som behöver stöd? 

 

 



 

 

46 

 

8 Referenser 

Bråten, Ivar (red) (1998) Vygotskij och pedagogiken. Förlag: Studentlitteratur. Lund 

Cohen, Shirley (2000) Fokus på autism. Förlag: Cura bokförlag och utbildning AB. 

Stockholm. 

Gillberg, Christopher (1988) Autism och andra barnpsykoser. Förlag: Natur och Kultur. 

Stockholm 

Larsen, Ann, Kristin (2009) Metod helt enkelt. Förlag: Gleerups 

Lärarens handbok (2006) Lärarens handbok.  Förlag: Lärarförbundet. Stockholm 

Piaget, Jean (1973) Språk och tanke hos barnet. Förlag: Bröderna Ekstrands tryckeri AB. 

Lund 

Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Förlag: 

Skolverket 

Vygotskij, S, Leo (1999) Tänkande och språk. Förlag: Daidalos AB. Göteborg. 

 

Elektroniska referenser 

http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=24110 - Diagnoskriterier (2011-04-16) 

http://www.autism.se/content3.asp?nodeid=19537&documentid=20061&wtcontent=#2a 

Grundskoleförordningen och återgärdsprogram 

http://www.butiken.spsm.se/produkt/katalog_filer/Nr%2000075.pdf    (2011-10-15) 

Elever i särskilda undervisningsgrupper-elevers och föräldrars perspektiv (2009) 

http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf (2011-04-15) 

Forskningsetiska principer (1990) 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800#K3  (2011-04-16) 

http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=24110%20%20
http://www.autism.se/content3.asp?nodeid=19537&documentid=20061&wtcontent=%232a
http://www.butiken.spsm.se/produkt/katalog_filer/Nr%2000075.pdf
http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf%20
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800%23K3%20%20(2011-04-16)


 

 

47 

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1787    (2011-10-15) 

Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. Reviderad 2011 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1899    (2011-10-15) 

Elever som behöver stöd men får för lite (2005) 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2282    (2011-10-15) 

Skolan och asperger syndrom. Erfarenheter från skolpersonal och forskare (2009) 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-8 (2011-03-28) 

http://sp.lhs.se/kurshemsidesdokument/6619720111/dokument/nilholm%20skolverket%20ink

ludering%20pdf1824[1].pdf    (2011-10-15) 

Inkludering av elever ”I behov av särskilt stöd”- Vad betyder det och vad vet vi (2006) 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/21/16/bff1115e.pdf        (2011-03-26) 

Läs och skrivkommittén (1997 SOU 1997:108)  

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1787
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1899
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2282
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-8
http://sp.lhs.se/kurshemsidesdokument/6619720111/dokument/nilholm%20skolverket%20inkludering%20pdf1824%5b1%5d.pdf
http://sp.lhs.se/kurshemsidesdokument/6619720111/dokument/nilholm%20skolverket%20inkludering%20pdf1824%5b1%5d.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/21/16/bff1115e.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20


 

 

48 

 

                                    8:1 Bilaga 1 Intervjufrågor 

1. Hur anser du att de små klasserna gynnar elever med autism och Asperger? 

2. Finns det några nackdelar med att de går i små klasser? 

3. På vilka sätt kan man lära ut till barn med autism och Asperger? 

4. Vad är viktigast att tänka på när man ska förbereda en undervisning? 

5. Bryter man ner målen för eleverna eller visar man målen till eleverna som en helhet? 
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                   8.2 Bilaga 2 Kriterier för autism och asperger 

(1) kvalitativt nedsatt förmåga att integrera socialt, vilket tar sig minst två av följande uttryck: 

(a) påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala beteenden såsom 

ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala interaktionen 

(b) oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån 

(c) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t.ex. visar inte, 

tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse) 

(d) brist på social eller emotionell ömsesidighet 

(2) kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera, vilket tar sig minst ett av följande uttryck: 

(a) försenad talutveckling eller talat inte alls (gör inga försök att kompensera för detta via 

andra kommunikationssätt, t.ex. gester eller pantomim) 

(b) hos personer med adekvat utvecklad talförmåga ett påtagligt nedsatt förmåga att inleda 

eller upprätthålla samtal med andra 

(c) stereotypt tal med många upprepningar eller idiosynkratiskt språk 

(d) brist på varierad, spontan låtsaslek eller socialt imitativt lekbeteende som är adekvat för 

utvecklingsnivån 

(3) begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket 

tar sig minst ett av följande uttryck: 

(a) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är abnorma 

i intensitet eller fokusering 

(b) oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 

(c) stereotypa och upprepade motoriska manér (t.ex. vifta eller vrida händerna eller fingrarna, 

komplicerade rörelser med hela kroppen) 

(d) enträgen fascination infördelar av saker (www.autism.se) 

http://www.autism.se/
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