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Förord 
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genomföra denna. Först och främst vill jag tacka min familj som stöttat och lösgjort tid för 

mig i skrivprocessen, dessa innefattar framförallt min far Krister och min svärmor Doris. 

 

Ytterligare ett stort tack vill jag rikta till alla pedagoger som i min närvaro har bistått med 

nyttig information och bidragit till att detta arbete kunnat möjliggöras. Jag har fått ta del av en 

plats som gett mig olika perspektiv på verksamheten inom särskolan och jag är ytterst 

tacksam för den hjälp och det bemötande jag fått både från pedagoger och elever. 
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Abstract 

Pedagogical tools for promoting student motivation 

-A study in a school for special education 

 

This study was conducted at a special school for children with autism and developmental 

disabilities. The study consists of three interviews where pedagogues have different 

experiences of working with children in need of special support. The aim is to get an idea of 

how teachers think about working with children autism, but above all to find out what 

methods and educational tools that are used, and why they are used to best motivate students 

to a rewarding education. Sense of coherence (SOC) is a central concept and a theoretical 

basis of the study relating to the student to create comprehensibility, manageability and 

meaningfulness in life. All of these three are essential for the student to find a predictable 

environment. 

 

From the result shows how schools and teachers use different methods and different tools, but 

both have a focus to help the student find motivation in the learning process. Pedagogues 

mentions three pedagogical tools where two of them get a little more space in the paper. The 

pedagogues tell how they think about the various tools and intention of these in the process of 

helping the student in the quest to find the motivation and meaningfulness in school and life. 

 

It is important to highlight the need for special education for children with special needs 

where special school is an institution that offers expertise in this. Something that makes a big 

impression is the discussion of how education and training should be tailored along each 

student's abilities and needs. The pedagogue dialogue is easy to attach to the policy in their 

operations, curriculum for special school (2011). One pedagogue also expresses this to be a 

living document which will also serve as support staff in the business. 

 

 

Key words: KASAM (SOC, Sense of Coherence), motivation, autism, amplifier, PECS 

(Picture Exchange Communication System), interaction, communication  
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1.  Inledning och bakgrund 
 

När vi talar om barn inom Särskolan och dess reform talar vi även om barn i behov av särskilt 

stöd. Detta stöd innefattar en rad olika faktorer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

att vid slutförd utbildning ta del av samhället som väntar. De faktorer som kommer att vara 

avgörande i elevernas utbildning är bl.a samverkan med deras familj. Det är till stor del 

hemmet som är till grund för hur eleverna formas och hur de genom livet kommer hantera 

många av de situationer som uppstår i deras miljö. Under tiden som hemmet står för delen av 

relationsskapandet inom familjen visar skolan på andra relationer som uppstår mellan andra 

vuxna samt mellan elever. 

 

Eleverna som genomför sin utbildning på särskolan för studiens genomförande har diagnosen 

autism och utvecklingsstörning. Särskolan går efter grundsärskolans läroplan som även 

innefattar målen för träningssärkolan. Träningssärkolan är fokus för studien och beskrivning 

av denna kommer följa i denna uppsats. Diagnoserna kan ses som ord som symboliserar 

barnens rätt till hjälp. I detta avseende är särskolan en institution som specialiserar sig just på 

att erbjuda hjälp i form av en specifik utbildning där denna har fokus på den enskilde 

individen. ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Läroplan för grundsärskolan, 2011, s. 

8). 

 

Läroplanen för grundsärskolan är ett styrdokument som redogör för vilket uppdrag en 

pedagog har samt hur bemötandet gentemot elever ska ske. Genom inträdet i särskolan 

kommer barnet i kontakt med personer som har skyldighet att arbeta utefter dessa riktlinjer.  

Barnen kommer även till en plats där folk innehar kompetens och kunskap att skapa bättre 

förutsättningar för inlärning och kunskapsutveckling. Grunden för detta är att pedagoger har 

god kunskap om barnen, men också genom att pedagogerna visar på förståelse för elevernas 

tänkande och skapar förutsättningar för realistiska mål (Kadesjö, 2001, s. 192). 

 

Särskolan att dess innehållande pedagogiska kompetens förstår jag är en oerhört viktig del av 

skolväsendet. Det är många barn som inte finner sin plats inom ramarna för vad den ”vanliga” 

skolan erbjuder vilket gör att särskild undervisning är helt avgörande för barn i behov av 
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särskilt stöd. Anledningarna på listan kan göras lång, men det kan vara värt att belysa de 

främsta punkterna som indikerar på vikten av detta. Ur ett individperspektiv handlar det om 

att ge den enskilda eleven en fungerande tillvaro där han eller hon finner mening till fortsatt 

lärande. Detta genomsyrar skolgången såväl som fritidsverksamheten som även den innefattar 

utbildning. Ur ett vidare samhällsperspektiv handlar det om att stötta och vägleda eleven att ta 

del av samhället och dess rutiner. En punkt hämtad från läroplanen för grundsärskolan 

inriktad på träningsskoleklassen handlar om att leva tillsammans (Läroplan för 

grundsärskolan, 2011, s. 157). Något som för många elever inom särskolan inte är en självklar 

sanning. Många elever inom träningssärskolan behöver hjälp att se mönster och sociala koder 

som både kortsiktigt och långsiktigt kommer att vara av intresse för att nå självständighet och 

få verktyg för att på egen hand skapa en mer trivsam och givande tillvaro. Omvärlden 

(Läroplan för grundsärskolan, 2011, s. 156) är den något som präglar vår existens. Under 

denna punkt tas betydelsen och förmågan upp att befinna sig i närmiljön, nyttja olika 

samhällsfunktioner samt samhällsservice som erbjuder metoder för informationssökande och 

därmed ökad delaktighet i det dagliga informationsflödet. Vardagsrutiner och vardagsmiljö är 

ytterligare delar som tillsammans med de tidigare nämnda utgör centrala delar i elevernas 

utbildning inom träningssärskolan. Denna innefattar bl.a hygien och rengöring, samband 

mellan mat och hälsa, återvinning och hur den fungerar. Den tar även upp olycksrisker i 

hemmet och hur man går tillväga för att förebygga dessa. Allt detta jag hänvisar till ovan, men 

även mycket mer än så, är av väsentlig karaktär i den utbildning som bedrivs inom 

särskoleverksamheten. Detta är vägledande komponenter för hur pedagoger kan se på sitt 

arbete med barn som har autism och vidare hur det praktiska arbetet med de pedagogiska 

verktygen i verksamheten utformas. 
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2.  Tidigare forskning 
 

2.1 Autism - en introduktion 

 

Det vi idag genom forskning vet kring autism är att det är biologiskt betingat. Exakt vad i 

hjärnan som är orsak till tillståndet är ännu inte klart. Autism är en neurologisk störning i 

hjärnan som kan vara av olika grad. Det som är mest avslöjande för hur allvarlig störningen är 

ska vara hur tidigt talet och den verbala förmågan visar sig (Bölte & Hallmayer, 2011, s. 4). 

Studier visar tecken på andra faktorer som ökar risken för autism, där en av dessa bl.a är 

användandet av Valpinsyra. Valpinsyra är ett läkemedel som används främst för att behandla 

epilepsi och depressioner. Det kan även förekomma för att lindra huvudvärk och motverka 

migrän.  

 

Karolinska institutet har tillsammans med Institute of Psychiatry vid King's College London 

redovisat en artikel om hur äldre mammor i större utsträckning föder barn med autism. Det 

undersökta området ligger hos mödrar som är över 35 år gamla där risken att föda ett 

autistiskt barn ökar med 30 procent (Sven Sandin, Christina M. Hultman, Alexander 

Kolevzon, Raz Gross, James H. MacCabe & Abraham Reichenberg, 2012). Studien 

fokuserade på mödrar men en analys visade på en högre risk för autism även när fadern är 

äldre. Fördelningen av födslar fördelat på kön framgår genom det amerikanska 

autismförbundet (ASA) att det är betydligt fler pojkar än flickor som drabbas av autism. 

Siffran som återspeglar detta visar på att uppkomsten av autism hos pojkar är fyra gånger 

större än hos flickor. Forskning visar även på att autism uppstår 10 till 15 gånger per 10 000 

(Cohen, 2000, s. 25). Fortsättningsvis kommer autism sällan ensamt. Något som är väldigt 

vanligt förekommande utöver autism är epilepsi. Hos vuxna människor med autism infinner 

sig epilepsi eller har någon gång gjort så i upp till 30-40 procent av fallen (Gillberg & Peeters, 

2002, s. 51). Störningarna hos en person med autism kan sitta på olika ställen i hjärnan och 

det finns olika sätt att undersöka hjärnan och dess funktionella förmåga. Tinningloben är en 

vanligt förekommande plats för störning. Denna störning undersöks genom ett ”SPECT-fynd 

(single photon emission computed tomography, en metod för att mäta blodflödet och därmed 

nervaktivitet i hjärnan)” (Gillberg, 2002, s. 55). Totalt visar tydliga funktionsstörningar 

någonstans i hjärnstammen upp till 50-55 procent av alla personer med diagnos autism. 
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När det kommer till det autistiska barnets kommunikativa förmåga, och i detta fall syftat till 

ett fungerande språk, utvecklar barn med autism detta både långsammare och senare än barn 

med normal utveckling. Detta förknippas till att psykisk utvecklingsstörning förekommer hos 

75 procent av de barn som har diagnos autism. Barn i denna kategori visar större behov på 

stöd i kommunikationen. 

 

 

2.2 Relation och samverkan mellan barn, familj och skola 

 

När ett barn får diagnosen autism handlar det inte bara om barnets situation utan diagnosen 

autism är något som drabbar en hel familj. Det finns familjer som satsar alla sina pengar och 

all sin tid åt att finna ett medicinskt botemedel eller alternativa behandlingar. Även om 

medicinsk forskning går framåt kommer det dröja länge innan man hittar något som kommer 

åt orsaken till autism. Med detta i åtanke har istället studier kring förebyggande av vissa 

beteenden gjorts. Studier kring hur vi ska bemöta både barnet med autism men även hur 

familjen ska ingå i denna behandling. I boken Specialpedagogisk forskning lyfter man vikten 

av just denna kommunikation som i alla verksamheter har som avsikt att för människan skapa 

ordning, gemensam förståelse och mening (Ahlberg, 2009, s. 105). Ahlberg hänvisar även till 

Säljö (2000) som menar på att detta är grunden till ”/…/ hur skillnader mellan människors 

förutsättningar och behov skall beskrivas” (Ahlberg, 2009, s. 105). Boken Specialpedagogisk 

forskning redovisar också en analys gjord av Nancy Fraser som syftar till att ta reda på hur 

lärare, specialpedagoger, speciallärare och skolledare ser och uppfattar elevernas behov. Det 

som utforskas är även hur eleverna själva och deras föräldrar uppfattar elevernas behov och 

vidare hur detta har inflytande på verksamheten. I Frasers studie ingår tre elever i åldrar 

mellan 7 och 15 år. Intervjuer ägde rum med elever, med en av deras förälder, skolans rektor 

och klassläraren. Det mest framstående i slutsatsen av intervjuerna är hur föräldrar inte känner 

sig delaktiga i förhandlingarna kring vilket stödbehov deras barn har. Detta sker på grund av 

relations och kommunikationsbrister där skolan befinner sig i en maktposition. I alla tre fall 

beskriver Fraser att skolan tolkar stödbehovet, när ett annat behov uttrycks från två av 

eleverna, medan den tredje eleven inte hade förmågan att uttrycka sig i detta. Skolan samt 

ledning ser i alla tre fall att problematiken ligger hos eleven ifråga och glömmer gärna att se 

till system och organisation. En av eleverna berättar om hur hans lärare på 

utvecklingssamtalen förklarar att: ”Jaha, det går inte så bra, sköt dig lite bättre på 

lektionerna”. Läraren känner frustration och menar på att det nu är upp till honom (eleven) att 
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förändra sig. En annan elev talar om att han behöver lugn och ro som stöd, medan läraren 

menar på att han behöver ”mycket hjälp” från vuxna (Ahlberg, 2009, 59-79).  

 

I ovanstående exempel av analys belyses hur bristen på kommunikation gör att elevens 

utveckling hamnar i ett passivt läge. Elever i behov av särskilt stöd kan visa olika vilja till 

socialt samspel med andra barn. Barn i behov av särskilt stöd infinner sig ofta i en 

underordnad position. Det är alternativet som ges då de inte erhåller den kommunikativa 

förmågan som de andra barnen. ”Det är ett pris eleven får betala för sin medverkan i en 

ojämlik relation” (Ahlberg, 2009, s. 111) 

 

I läroplanen för grundsärskolan (2011), under skolans värdegrund och uppdrag lyfter man hur 

skolans pedagogiska utveckling ska ske på ett kvalitativt sätt. Öppenhet ska tillämpas 

gentemot nya metoder som prövas och följs upp. Detta arbete ska ske genom /…/ ett aktivt 

samspel mellan skolans personal och elever i nära kontakt med såväl hemmen som med det 

omgivande samhället” (Läroplan för grundsärskolan, 2011, s. 11). 
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3.  Syfte och frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att belysa och analysera tre pedagogers syn på 

arbetet i särskolan med barn som har diagnosen autism samt vilka verktyg som används. 

 

Studiens centrala frågeställningar:  

 

 

• Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med barn med diagnosen autism 

 

• Vilka pedagogiska verktyg använder pedagogerna i sitt arbete? 
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4.  Metod 
 

För att komma fram till svar i denna uppsats frågeställningar valde jag att vända mig till tre 

pedagoger med olika erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd, pedagogernas 

arbetslivserfarenheter varierade mellan två till fjorton år. Pedagogerna hade alla elever som 

var verksamma inom grundsärskolan med inriktning mot träningssärskolan. Fördelningen av 

pedagogerna bestod av två män och en kvinna. Informanterna tillfrågades om godkännande av 

inspelade intervjuer varpå dessa har ägt rum på samma plats som utförandet av studien. 

Inspelningen gjordes med hjälp av en inspelningsfunktion på min mobiltelefon. Vidare 

använde jag mig under intervjuerna av ett A4 ark innehållande frågor. Detta ark fungerade 

endast som stöd för mig själv under intervjuerna med tanken att göra stunden så avslappnad 

som möjligt både för mig och för intervjupersonen ifråga.  

 

En låg grad standardiserade frågor gjorde det lättare för mig under intervjuerna att fånga 

tillfällen för en specifik fråga, men även ställa /…/frågorna i den ordning som är lämplig för 

en viss intervjuperson” (Patel & Davidson, 1991, s. 61). Fortsättningsvis handlade det om en 

ostrukturerad intervju som lämnade stort utrymme för pedagogerna att svara inom. Ytterligare 

inslag i val av intervjumetod kom att bli av kvalitativ karaktär då syftet var att genomföra 

djupare intervjuer. Runa Patel och Bo Davidson tar i boken Forskningsmetodikens grunder 

upp avsikten med en kvalitativ undersökning där de menar att ”Ambitionen är att försöka 

förstå och analysera helheter” (Patel & Davidson, 1991, s. 99). Jag använde dessa 

beståndsdelar i valet av metod för intervjuerna i syfte att avlägsna känslan av ”förhör”. Jag 

upplevde således att intervjuerna visade på ett avslappnat genomförande som gav mig mer 

intressanta och givande svar. Intervjuernas längd varade mellan 12 och 19 minuter varpå en 

utförlig transkribering av dessa utfördes. Transkriberingen gick jag igenom ett flertal gånger 

med avsikt att finna mönster för att vidare påvisa dessa i resultat.  

 

För att värna om den personliga integriteten är de intervjuade pedagogernas namn fingerande 

samt att identifiering av skola omintetgörs. Hänvisat till informerat samtycke hämtat från 

vetenskapsrådet, informerade jag kring studiens syfte varpå de medverkande själva kunde 

avgöra deltagande eller inte (Lag 2003:460, 17 §). 
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4.1 Etiska ställningstaganden 

 

Under studiens gång har jag följt de riktlinjer som avser Lag (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor.  

 

Utifrån de etiska krav som finns angivet hos vetenskapsrådet gällande forskning har jag 

informerat samtliga berörda. Jag har utifrån informationskravet till varje pedagog talat om 

studiens syfte samt hur jag ämnar gå tillväga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Pedagogerna och 

deras mening kommer vara i fokus i denna studie, varpå jag genom ett skriftligt godkännande 

från respektive pedagog genomfört intervjuer. 

 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor, 1 §, syftar till att ”/.../skydda den 

enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning”. I detta har jag tagit 

hänsyn till samtyckeskravet eller lagen om samtycke (§ 17). Här menar jag på att respektive 

pedagog är anonym och när som helst under denna studie kan välja att avsluta sin medverkan. 

Pedagogen har även när som helst under pågående intervju kunnat välja att avbryta och tacka 

nej.  

 

Jag har enligt konfidentialitetskravet vidtagit åtgärder ”/…/ för att försvåra för utomstående 

att identifiera enskilda individer eller grupper av individer” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 13). 

Plats för identifiering av forskningsområde försvåras genom att inte namnge denna och 

identifiering av personer omöjliggörs genom fingerade namn. 

 

Påverkansproblemet kan vara ett dilemma detta anspelar på att min ”/…/ närvaro är 

problematisk på åtminstone två sätt: dels genom hennes påverkan på det hon studerar, dels 

genom tolkningar av det” (Hansson, S.O, 2007). Genom att föra en reflexiv diskussion har jag 

som avsikt att med ett öppet sinne genomföra intervjuer och samtidigt vara medveten om att 

min närvaro under intervjusituationen kan komma att påverka pedagogens svar. 
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5.  Särskolan 
 

Eftersom särskolan och dess verksamhet inte ofta uppmärksammas kan det tolkas som att 

många inte har kunskap om denna.  

 

Många barn omkring oss finner svårigheter att hitta rätt i samhället med följden att detta 

begränsar både deltagande i samhället och socialt interagerande. Hur människor för sig i 

sociala sammanhang är avgörande för hur dessa blir accepterade av omgivningen. Särskolan 

utgör en grund och står för en utbildning för elever i behov av särskilt stöd. I läroplanen för 

grundsärskolan, som även innefattar träningssärskolan, står det tydligt under skolans 

grundläggande värden att ”Skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhället genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Läroplan för 

grundsärskolan, 2011, s. 7).  Med detta riktar särskolan sin verksamhet mot att lära eleven 

hantera olika situationer och uppleva olika miljöer för att i större utsträckning kunna ta del av 

dessa. 

 

Människor har olika förmågor att inhämta kunskap och att hantera miljön omkring sig, det är 

en stor del av det som gör oss unika. Det är även genom samlade erfarenheter som avgör 

agerarandet i olika situationer och hur konsekvenserna av handlandet hanteras (Kadesjö, 

2001, 80). Inom särskolan omges eleverna av pedagoger där dessa i sin pedagogik och i sitt 

bemötande tar hänsyn till detta. Utbildningen ska aldrig formas på samma sätt för barn i 

behov av särskilt stöd, utan hänsyn ska tas till varje elevs förutsättningar och behov (Läroplan 

för grundsärskolan, 2011, s. 8). 

 

Särskolan ska vara en plats som skapar möjlighet för barn i behov av särskilt stöd att i större 

utsträckning skapa självständighet och att ta del av samhället och vad det har att erbjuda. I 

läroplanen för grundsärkskolan tas det under grundläggande värden upp hur skollagen 

(2010:800) § 4 säger att ”/…/ utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta 

och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande /…/” 

(2011, s. 7). Skolans värdegrund och uppdrag fastställs av regeringen medan dess kursplaner 

och kunskapskrav fastställs av Skolverket. 
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1985 infördes en skollag (prop. 1985/86:10) som möjliggjorde för kommunerna att ta över 

ansvaret för särskolan som tidigare låg hos landstinget. Den 21:a januari 1993 tog 98 av 

Sveriges kommuner över huvudmannaskapet för särskolan. Ur en rapport från Skolverket som 

behandlar ärendet Särskolan i kommunen framgår allmänna motiveringar som menar på att 

övertagandet ger ”/…/ ökade möjligheter till en samlad planering beträffande t.ex läsårets 

förläggning, lokaler och utrustning. Även när det gäller fortbildning och andra insatser för 

personalutveckling bör det vara till stor nytta och glädje för särskolans personal att komma in 

i ett större och varierat skolsammanhang” (Skolverkets rapport nr 45, s. 13). I detta ligger 

även tanken att underlätta sammarbete kommuner emellan vilket leder till personalsamverkan 

mellan skolor samt kompetensutveckling. En ytterligare faktor till denna överlämning var 

Landstingets kostnader för särskoleverksamheten. I en undersökning gällande resultat efter 

kommunalisering förklarar rapporten hur flera särskolor undgått sparkrav och istället visar 

”/…/ förändringar i resurstillgång på förbättringar genom effektivisering och rationalisering” 

(Skolrapport nr 45, s. 41). Särskolor har lättare att få tillgång till personal och pengar vid 

behov då varje rektorsområde redovisar sitt eget resultat. 

 

 

5.1 Grundsärskolan 

 

Grundsärskolan har som avsikt att ge barn med utvecklingsstörning större möjlighet att ta del 

av inlärning och kunskapsutveckling utefter just deras förutsättningar och behov. I skollagens 

11 kapitel § 2 lyder texten ”Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig 

utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning” 

(2010:800). Grundsärskolans kursplaner innefattar 13 stycken ämnen. Dessa är bild, engelska, 

hem –och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik 

naturorienterade ämnen, samhällsorienterade ämnen, slöjd, svenska, svenska som andraspråk 

och teknik. 

 

 

5.2 Träningssärskolan 

 

Träningssärskolan, som även är den del som utgör fokus för denna studie, är en inriktning 

inom grundsärskolan. Den riktar sig till elever som inte har förmåga att uppfylla kraven för 

den ämnesinriktade utbildningen. Kursplaner inom träningssärskolan behandlar endast fem 
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ämnesområden där dessa är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter 

och verklighetsuppfattning. Om eleven har möjlighet att tillgodogöra sig någon ämnesinriktad 

utbildning, t.ex matematik, får eleven stanna kvar inom träningssärskolan, men läsa det 

specifika ämnet enligt ämnets kursplan. Vad de fem ämnena inom träningssärskolan har 

gemensamt är att de syftar till att utveckla elevernas kunskaper i vart av dessa ämnen 

(Läroplan för grundsärskolan, 2011). 

 

 

5.2.1 Estetisk verksamhet 

 

Det finns olika sätt för människor att ta del av kulturlivet och på så sätt skapa större möjlighet 

till socialt deltagande och gemenskap. Läroplanen för grundsärskolan tar upp detta genom att 

förklara hur den estetiska verksamheten skapar bättre förutsättningar att ”/…/ bearbeta intryck 

och utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga” (Läroplan för grundsärskolan, 

2011, s. 143). Ett barn med autism ser inte möjlighet eller finner inte motivation att lära sig 

läsa de sociala koder och det kulturlivet har att erbjuda. Nyfikenhet och viljan att 

experimentera med sig själva och omgivningen är något som sällan infinner sig hos barn med 

autism, ”Därför begränsas också de upplevelser som normalt skulle kunna leda till utveckling 

och inlärning” (Åstrand, 1996, s. 31). Sammanfattningsvis ska eleverna ”utveckla sin förmåga 

att  

• skapa genom bild, 

• välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och 

rörelser, 

• undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer 

och 

• använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.” 

                   (Läroplan för grundsärskolan, 2011, s. 143) 

 

 

5.2.2 Kommunikation 

 

Avvikelser i den verbala förmågan är ett utmärkande problem för barn med autism. ”Språk är 

människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation 
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utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 

och tänker” (Läroplan för grundsärskolan, 2011, s. 147). Eftersom språket eller den verbala 

förmågan ”/…/ är ett primärt bristområde hos dessa barn /…/ (Schopler, Reichler, Lansing, 

1993, s. 42) utgör utveckling av just detta en framträdande del av undervisningen. Det finns 

olika sätt hur arbetet inom detta område sker, men syftet handlar om att eleverna ”/…/ ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• samspela med andra, 

• tolka olika former av kommunikativa uttryck, 

• söka information från olika källor, och 

• använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.” 

                   (Läroplan för grundsärskolan, 2011, s. 147) 

 

 

5.2.3 Motorik 

 

Hur människans förmåga att röra sig i så stor utsträckning som möjligt är något som är 

fundamentalt i strävan mot både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Motorik är ett dagligt 

inslag i vardagen där det bl.a handlar om att eleven ska utveckla ”/…/ en god 

kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga att påverka sin omgivning” 

(Läroplan för grundsärskolan, 2011, s. 151). Ur detta perspektiv handlar det om hur kroppen, 

känslor och sinnen tillsammans utgör komponenter som gynnar en elevs självständighet och 

hälsa. Eleverna ska ur detta motoriska perspektiv ”/…ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att 

• använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang, 

• se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil, 

• genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och 

• använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet. 

                   (Läroplan för grundsärskolan, 2011, s. 151) 
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5.2.4 Vardagsaktiviteter 

 

Denna del tar upp hur barnet i fokus ska ställa in sig och se mönster och rutiner som hör till 

vardagens aktiviteter. Eleven ska känna tilltro till sitt eget handlande och självständigheten är 

återigen ett område där denna ”/…/ ska ges förutsättningar att ta initiativ till, planera och 

genomföra aktiviteter som har betydelse för praktiska situationer i hemmet” (Läroplan för 

grundsärskolan, 2011, s. 155). Det finns även aspekter utanför hemmet som handlar om 

möjliggörandet av olika servicefunktioner i samhället. Det långsiktiga målet är att individen 

med autism senare i livet ska passa in i samhället och dess kultur. Utveckling av detta innebär 

progression i både självständighet och personlig utveckling (Mesibov, Shea & Schopler, 

2007, s. 64). Sammanfattningsvis ska eleven få bättre ”/…/ förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att 

• välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön, 

• undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner, 

• undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar, 

• reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,  

• söka information och service- och kulturutbud, och 

• använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet 

                   (Läroplan för grundsärskolan, 2011, s. 155) 

 

 

5.2.5 Verklighetsuppfattning 

 

Denna del går tillbaka till naturvetenskapen i den meningen att eleven ska se sig själv ur ett 

vidare perspektiv, att våga och vilja ta reda på mer om sig själv och världen runt omkring. 

Eleven ska utveckla kunnande i sambandet mellan människa och natur och på så sätt bättre se 

möjligheten att påverka sitt eget välbefinnande. Undervisningen ska hjälpa eleverna att ”/…/ 

se konsekvenserna av sitt eget och andras handlande samt uppfatta samband mellan orsak och 

verkan” (Läroplan för grundsärskolan, 2011, s. 160). Sammanfattningsvis ska eleven ges 

bättre ”/…/ förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• använda kunskaper om människa och natur, 

• ordna händelser och upplevelser i tid och rum, 
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• sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet, 

• reflektera över samband mellan orsak och verkan, 

• identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och  

• använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.” 

 

 

6. Arbetssätt    
 

6.1 Pedagogiska inriktningar för skapandet av motivation 

 

Inom träningssärskolan där denna studie ägt rum blir det uppenbart hur motivation hos den 

enskilde individen är helt avgörande för hur denna tar sig an en viss uppgift. Resultatet av den 

specifika uppgiften går att koppla bl.a till hur förstärkare tilltalar eleven ifråga. När det 

kommer till barn, och i detta fall framförallt barn med diagnos utvecklingsstörning och autism 

är det extra stort fokus på att hitta sätt att skapa motivation. Med målet att bättre åstadkomma 

tillträde till barnets adaptiva förmåga. Barn med diagnos utvecklingsstörning och autism ser 

inte alla de koder i samhället som vi ingår i och inte heller koderna i det sociala livet. De får 

därför svårt att anpassa sig utefter det som idag tolkas som normativt. Då elevens inhämtande 

av kunskap är strävansvärt inom särskolan finns ett ansvar hos pedagogerna att skapa en miljö 

och tillvaro som motiverar till detta.  

 

Läroplanen tydliggör hur ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov” där dessa förutsättningar och behov även gäller pedagogens bemötande gentemot 

eleven. Syftet i detta är för att skapa en lustfylld och motiverande skolgång. Olle Wadström 

som är utbildad lärare, psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och pedagogisk 

psykologi talar i sin bok Att förstå och påverka beteendeproblem (2004) om hur just 

motivation syftar ”/…/ på den drivkraft som gör att människor beter sig på ett visst sätt och lär 

sig” (Wadström, 2004, s. 24). Oavsett om det handlar om vuxna eller barn, utvecklingsstörda 

eller icke utvecklingsstörda har vi alla något vi använder som dragkraft i vår vardag. Där det 

råder olika förutsättningar i dessa grupper är i sättet att tänka och förmågan att se 

konsekvenserna av ett speciellt beteende. Wadström tar upp även detta och pekar på hur det är 

(Läroplan för grundsärskolan, 2011, s. 160) 
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konsekvenserna vi vill komma åt, han tar upp fina exempel, ”Vi äter inte för att vi är 

hungriga, utan för att bli mätta. Det är mättnaden vi vill komma åt. Vi duschar inte för att vi är 

smutsiga, utan för att bli rena. Vi arbetar inte för att vi är utan pengar, utan vi arbetar för att få 

pengar, vi läser inte för att vi inte vet, utan för att få veta” (Wadström, 2004, s. 24). Att lära 

och hjälpa eleven att se dessa konsekvenser kan ske genom olika pedagogiska synsätt, allt 

utefter vad som passar den enskilda individen. 

 

6.2 TEEACH 

 

I användandet av TEACCH-programmet (Treatment and Education of Autistic and related 

Communication handicapped Children) finns ett uttryckt syfte som talar om att hjälpa 

individen ifråga så mycket som möjligt ska kunna eliminera känslan av en oförutsägbar miljö 

och skapa en så stor självständighet som möjligt (Mesibov, Shea & Schopler, 2011, s. 143). 

Enligt detta program handlar det inte om att barnet ska anpassa sig till den kringliggande 

miljön, utan istället att miljön ska göras så anpassningsbar som möjligt för barnet ifråga. Eric 

Shopler (1927-2006) var en tysk född psykolog och är grundaren av detta program.  

 

Ytterligare syfte är att ge alternativ till strategier för hur pedagogen ska få barnet att känna så 

stor tilltro som möjligt till sig själv och den kringliggande miljön. I många avseenden handlar 

det för en autistisk person om hur miljön utgör störningsmoment som leder till reducering av 

koncentrationsförmåga och därmed även en nedsatt möjlighet för inlärning och utveckling. 

Tydliggörande av denna miljö är en grundläggande faktor för att hjälpa och motivera barnet 

att inhämta kunskaper för progression i både fysisk och psykisk hälsa. Avgörande 

beståndsdelar i TEACCH är att skapa en ”/…/ tydlig fysisk omgivning, visuella strategier och 

arbetssystem som underlättar för barnet att få möjlighet att arbeta med angenäma saker i en 

lugn, stödjande och stabil miljö där osäkerhet, otydlighet och misslyckanden är reducerade till 

ett minimum/…/” (Sjöholm-Lif, 2004). Hittas denna rätta miljö ankommer även känslan hos 

eleven att på egen hand skapa meningsfullhet och progression för sig själv. Det är mycket 

detta som är avsikten med programmet, att skapa självständighet och att se saker ur 

föränderliga perspektiv. Större potential att uttrycka nyfikenhet och att inta ett positivt 

känslotillstånd är också saker som i större utsträckning görs möjliga.  
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Om vi går vidare till undervisningen handlar denna mycket om visuellt stöd i elevens tillvaro. 

Detta för att man genom åren uppmärksammat att den visuella förmågan är väl utvecklad hos 

autistiska barn (Cohen, 2000, s. 133). Med deras visuella förmåga i åtanke kan deras scheman 

”/…/ till exempel utformas med hjälp av bilder eller andra symboler. Träningen, som avpassas 

individuellt för varje barn, syftar till att understödja ett självständigt fungerande /…/ (Cohen, 

1998, s. 133). Även här menar man på att undervisningen, med elevens schema inkluderat, 

anpassas till vad som underlättar just för den enskilde individen.  

 

 

6.3 Tillämpad beteendeanalys 

 

Tillämpad beteendeanalys, eller TBA som det också kallas är en mycket omfattande metod 

med många komponenter som samspelar med varandra. Väldigt kortfattat handlar det om 

”/…/ ett förhållningssätt som baseras på tematisk forskning när det gäller både grundläggande 

teorier om mänskligt fungerande och tillämpningen av dessa i verkliga, socialt relevanta 

sammanhang” (Karlsson, 2010, s. 339). Med andra ord skiljer den sig från TEACCH på så 

sätt att man inom TBA ser till den redan existerande miljön. Man försöker genom 

inlärningsteori skapa individuella strategier som baseras på analysen av ett specifikt beteende 

i individens/klientens naturliga miljö. Inspiration hämtas här från inlärningspsykologi och ett 

naturvetenskapligt synsätt. Naturvetenskapligt synsätt betyder att man studerar och observerar 

/…/ människan och hennes samspel med miljön /…/ (Karlsson, 2010, s. 25). Detta utgör 

sedan underlag för en objektiv datainsamling där dokumentation och statistiska beräkningar 

tydliggör och ger pedagogen en överblick av beteendet som hos individen ifråga ligger i 

fokus. Metoden och begreppet tillämpad beteendeanalys är dryga 40 år gammalt men är något 

som alltjämt får mer och mer uppmärksamhet, framförallt i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. TBA som metod ämnar vara till grund för individuella beteendestödsplaner där 

målet är att hjälpa eleven/individen hantera och utvecklas i den redan existerande miljön. 

Syftet är att samtliga beteendeförändringar som äger rum ska ge individen en ökad livskvalitet 

och en mer motiverande tillvaro för såväl henne som för omgivningen (Karlsson, 2010, s. 16-

17). 
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7.  Pedagogiska verktyg 
 

När det kommer till arbetssätt som TEACCH och tillämpad beteendeanalys innefattar båda 

dessa pedagogiska verktyg något som är avgörande för just dessa metoder. Vad de har 

gemensamt är att de ska fungera som stöd i barnets vardag och att det ska gynna 

inlärningsprocessen. Stödet har som avsikt att skapa motivation hos eleven att inhämta 

kunskap. K.B Madsen och Henry Egidius har försökt sammanställa hur teori och forskning ser 

på bland annat motivationsprocessen i människans hjärna. De tar upp hur olika motiverande 

processer spelar in i vilket beteende som visas upp. Aktiveringen i dessa processer sker på en 

specifik plats, och de talar då om aktiveringssystemet i hjärnstammen, eller som Madsen och 

Egidius beskriver, det retikulära aktiveringssystemet (RAS). Det retikulära systemet är det 

område i hjärnan som reglerar människans vakenhetsgrad (K.B Madsen& Henry Egidius, 

1974, s. 18-19). Vi kan genom detta förstå hur viktigt det retikulära systemet är i skapandet av 

motivation för att i sin tur framkalla uppmärksamhet och hos barnet ifråga.  

 

 

7.1 Förstärkare 

 

Inom tillämpad beteendeanalys görs tydligt att förstärkare är det mest inflytelserika verktyget 

vilket har som syfte att skapa motivation hos eleven. Förstärkarna kan bestå av allt möjligt 

som eleven eller klienten finner motiverande, det kan vara godis, få tillgång till data eller en 

leksaksbil med mera. Förstärkare är det område som tillägnats både mest arbete men även det 

område där det lagts ner mest tid för studier kring (Northup, Vollmer & Serret, 1993). I 

arbetet inom TBA handlar det om att motivera och frambringa ett önskvärt beteende hos 

eleven mest. När eleven uppvisar detta önskade beteende tillsätts en förstärkare direkt. Syftet 

med denna förstärkare är att beteendet som är adekvat för stunden förhoppningsvis ska öka i 

likartade situationer. Eftersom det kan vara svårt att veta vilka förstärkare som fungerar för 

varje enskild individ ska en kartläggning göras. I denna presenteras flera tänkbara alternativ, 

med syfte att ta reda på vad som tilltalar eleven. Det är värt att poängtera att förstärkning är 

”/…/ en process som inte behöver vara medveten för individen.” (Karlsson, 2010, s. 63). Med 

andra ord ska inte utförandet av detta beteende förknippas till förstärkaren i sig, utan snarare 

till känslan att en viss handling/beteende ledde till något positivt. Förstärkaren ska fungera 

som motivator för att skapa ett visst beteende, varpå beteendet blir till en erfarenhet för 
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individen. Fortsättningsvis är målet att överföra samma beteende till en likartad situation fast 

på en annan plats. 

 

 

7.2 PECS 

 

PECS är ett alternativt kommunikationshjälpmedel för autistiska barn som har 

språksvårigheter eller som inte alls har utvecklat något tal.  PECS står för Picture Exchange 

Communication System och den engelska benämningen är mycket talande för hur detta går 

till. Det är ett system som hjälper barnet ”/…/att be om den sak eller den lek det är intresserat 

av genom att räcka läraren ett kort med en bild på föremålet eller aktiviteten ifråga” (Cohen, 

2000, s. 139). I upplärningsfasen av detta program förstärker man barnets vilja att 

kommunicera genom att efter mottagandet av bilden snabbt ge barnet det den begär. ”Många 

barn med autism har en väl utvecklad visuell förmåga men stora svårigheter att producera ett 

begripligt tal” (Cohen, 2000, s. 138) varpå PECS utgör ett alternativ för kommunikation för 

barn med autism.  

 

Kommunikation är ett av det viktigaste redskapen och är en av de viktigaste komponenterna 

när det kommer till socialt samspel. Finns det tecken på kommunikationsbrister hos en individ 

med autism har denna högre potential att utveckla beteendeproblem (Karlsson, 2010, s. 244).  

Vi rör oss ständigt i sociala miljöer som fungerar som ramar för hur människor agerar i en 

viss gemenskap och i en viss miljö. Hur möjligheten att påverka den miljö en människa 

befinner sig i är också en motivationsfaktor för hur denna handlar. I så stor utsträckning som 

möjligt handlar det om att anpassa sig till den miljö runt omkring och samtidigt se tillfällen att 

ha inflytande på det egna välbefinnandet (Nordahl, Sörlie, Manger&Tveit, 2010, s. 8). PECS 

ska fungera som ett motiverande verktyg för att hjälpa barnet att ta initiativ till 

kommunikation. I kursplanen för kommunikation i träningssärskolan lyfter man just hur syftet 

är att /…/ eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin egen 

förmåga att aktivt påverka sin situation” (Läroplan för grundsärskolan, 2011, s. 147). 
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7.3 Samverkan 

 

Det är viktigt att inte glömma hemmets roll som möjliggör barnets utveckling i skolan. Många 

faktorer spelar in i hur samspelsmönstret mellan barn, familj och skola ser ut. Det handlar om 

individuella relationer som varje pedagog har med respektive förälder. Denna relation är i sin 

tur avgörande för hur hela familjens utveckling sker i den så kallade familjecykeln. Hur 

familjecykeln har sin gång är i nästa steg något som har effekt på barnets utveckling och 

möjlighet för inlärning. Samspelsteorin tar upp detta och menar på att ”/…/ 

utvecklingspsykologi i ett samspelsperspektiv handlar således i hög grad om kunskaper om 

familjens ”normala” biologiska och psykosociala förlopp /…/” (Liljegren, 2000, s. 23). Lite 

enklare förklarat handlar det om hur en familj genomgår förändringar och hur skolan ser och 

har förståelse för detta. Förmågan hos en skola och ett arbetslag eller rent av enskilda 

pedagoger att kunna avläsa vilket utvecklingsstadium en familj befinner sig i är något som 

skapar bättre förutsättningar för att hantera de prövningar som väntar. Extra viktigt är detta då 

det handlar om barn med autism eller andra handikapp, eftersom familjerna genomgår sorg, 

bearbetning och accepterande i olika faser. 

 

 

8. Teoretiska utgångspunkter 
 

8.1 KASAM 

 

Ett centralt begrepp för denna studie är begreppet KASAM.  Begreppet står för känsla av 

sammanhäng och jag kommer att använda detta bland annat för att tolka det som kommer 

fram genom intervjuerna i denna studie.  

 

I en avhandling av Berit Nilsson (2002) berättar hon hur KASAM vidareutvecklades av Aaron 

Antonovsky, professor i medicinsk sociologi. Dock sträcker sig tankarna kring det som idag 

kännetecknar KASAM mycket längre bak i tiden. Det Antonovksy gjorde var att 

systematisera dessa tankar för att på så sätt kunna dra nytta av det i studier för att mäta 

människors känsla av sammanhang. Enligt Antonovsky innefattar känsla av sammanhang tre 

olika begrepp vilka är: 
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• Begriplighet (Jag vet) 

• Hanterbarhet (Jag kan) 

• Meningsfullhet (Jag vill) 

 

Begriplighet syftar till det som för en person är begripligt. Det finns här inga slumpartade och 

oförklarliga situationer utan man ser tydligt var stimuli kommer ifrån, både yttre och inre 

stimuli.  

 

Hanterbarhet avser hur en person möter problem och hur denna klarar av att behandla dessa. 

Det handlar om hur personen kan tolka de verktyg i sin omgivning för att så lämpligt som 

möjligt använda dessa för att ta sig för de hinder som uppstår. 

 

Meningsfullhet lyfter Antonovsky fram extra då han menar att detta är den viktigaste 

komponenten. Denna anspelar på den avgörande motivationskomponenten hos en individ. En 

individ som har svårt att genomföra en uppgift eller ta sig förbi ett hinder förhandlar med sig 

själv, försöker se meningen i det som händer och om denna ska lägga ner den ansträngning 

som krävs.  

                         (Nilsson, 2002, s. 3) 

8.2 Ett försök till definition av det autistiska barnet 

 

Definitionerna av ett barn med autism ter sig på olika sätt med anledning av att det är en 

störning i utvecklingen där barnet kan visa upp en mängd avvikande beteenden. Trots att det 

finns information gällande den biologiska uppkomsten och orsaken till autism finns det en rad 

olika teorier som avser att ge den typiska bilden av hur störningen visar sig hos ett barn. 

Boken Att lära barn med autism (1993) tar upp hur hjärnskador hos barn med autism kan visa 

sig ”/…/ i alla svårighetsgrader och i mental retardation. De kan ha epilepsi, någon form av 

cerebral pares, språksvårigheter, metaboliska sjukdomar och andra allvarliga störningar i 

barnaåren.” (Schopler, Reichler & Lansing, 1993, s. 20-21). Uppväxtförhållanden kommer 

absolut vara en orsak till hur barnet med autism utvecklar sina färdigheter ur ett psykosocialt 

perspektiv. Tidiga tecken kan dock urskiljas hos spädbarn som är utmärkande för autism. 

Dessa är undvikande av ögonkontakt och en avsaknad av intresse för andra människor. 

Vanligtvis intresserar sig spädbarnet vid tillrop och ljud från människor runt omkring. Modern 
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och fadern blir ofta en informationskälla till olika känslor och utgör även grunden för 

trygghet. Detta är sällan fallet hos barn med autism. Intresset för moderns vägledning finns 

inte där och ibland kan det även gälla intresset för beröring. Barnet kan visa på motstånd vid 

moderns uttryck för kärlek och närhet (Cohen, 2000, s. 57).   

 

Det finns olika perspektiv som bör tas i beaktning när det kommer till definitionen av autism. 

Det handlar då om hur människor runt omkring uppfattar det autistiska barnet, men framför 

allt hur det autistiska barnet uppfattar människor och världen runt omkring. ”Människor med 

autism lever alltså i en värld de inte förstår /…/” (Gillberg & Peeters, 2002, s. 8). Barn med 

autism bryter mot normer för mänskligt beteende då den stora svårigheten grundar sig i 

förmågan att kommunicera. Andra aspekter som skildrar det autistiska menar på att de har 

problematik att utnyttja erfarenheter till något som leder till positiv utveckling i det fortsatta 

livet (Mesibov, Shea & Schopler, 2007, s. 43). ”Denna oförmåga att skapa mening är knuten 

till flera andra kognitiva problem /…/ (Mesibov, Shea & Schopler, 2007, s. 43) där de har 

svårt att tolka och förstå att olika aktiviteter har en mening och se kringliggande faktorers 

påverkan i deras egen omgivning. Shirley Cohen tar i boken Fokus på autism upp flera 

exempel på intressanta uttalanden från personer med autism som kan hjälpa oss i denna 

definition men framförallt att förstå dessa avvikande dilemman. Cohen beskriver hur en man 

vid namn Bill Donovan berättar om vad som varit svårast att hantera som barn: ”Jag slog 

sönder saker…eftersom jag inte kunde säga någonting” (Cohen, 2000, s. 44). En annan person 

berättar hur hon minns obehaget och smärtan: ”I skolan, om en lärare tog tag i mig samtidigt 

som han försökte förklara någonting slutade min gärna genast att fungera” (Cohen, 2000, s. 

47). Detta bör tas hänsyn till när det kommer till definitionen av det autistiska barnet, att det 

finns två olika perspektiv från två olika världar. Förmågan till känsla av sammanhang är 

kraftigt nedsatt hos barn med autism. När det i KASAM talas om hanterbarhet är denna inte 

självklar när läraren tar i flickan. Detsamma gäller Bob som inte klarade av att hantera det 

faktum att han inte kunde tala och berätta det han ville. I frustration slog han sönder saker 

istället. När det inträffar att en person inte kan hantera situationer menar Antonovsky att en 

känsla av misslyckande infinner sig och att man lätt upplever sig orättvist behandlad (Nilsson, 

2002, s. 5).  

 

Lorna Wing är en kvinna som har kommit att bli en förebild inom ämnet och ses som unik i 

sitt slag då hon är förälder till ett barn med autism, hon är kliniker och forskare. Wing belyser 

det som är utmärkande för barn med autism genom att berätta om symtomtriaden där denna 
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handlar om ”/…/nedsättningen i social interaktion, kommunikation och fantasi och det 

repetitiva beteende som är nödvändigt för diagnos /…/” (Wing, 1998, s. 36) . Samtliga av 

dessa tre nedsättningar är områden som blir väldigt synbart för omgivningen och avviker från 

vad som är normativt. Ser vi till den sociala interaktionen handlar det oftast om att individen 

med autism visar på avvikande beteende genom att tydligt ta avstånd från en grupp. Detta gör 

sig framförallt påtagligt i ett tidigare stadie då barnet ofta inte uppmärksammar eller 

intresserar sig för människor i sin omgivning. Hur förändring under uppväxten tar vid i detta 

avseende är väldigt varierande. Kommunikationsförmågan är den andra förmågan som absolut 

knyter an till det föregående. Wing beskriver att ”/…/ alla barn och vuxna personer med 

autism har problem med kommunikation /…/ problemet ligger i sättet på vilket de använder 

det språk de har” (Wing, 1998, s. 42). Kommunikation genomförs till stor del genom talet och 

här kan man se problematiken i den förmågan på väldigt många olika sätt. Det händer att barn 

med autismspetrumstörningar förblir stumma livet ut medan andra utvecklar tal. Den gruppen 

som förblir stumma tillhör ändå den mindre skaran. De barn som utvecklar tal gör ofta detta 

senare än vad som anses normalt. 

 

 

8.3 Bemötande 

 

Som tidigare nämnts kretsar det alltså inte endast kring barnet med autism utan det handlar i 

ännu större utsträckning om människorna runt omkring barnet med autism. Litteraturen tar 

upp hur en individanpassad utformning av undervisningen måste äga rum för att skapa bästa 

möjliga förutsättningarna för barnet att nå en motiverande och positiv utveckling. 

Antonovskys teori om känsla av sammanhang smälter här in väldigt fint och framträder på ett 

föredömligt sätt. Barn med autism kan ibland själva inte finna känslan av sammanhang vilket 

då även innefattar motivationskomponenten. Då är det viktigt att pedagoger och människor 

runt omkring dom på bästa möjliga sätt bör bistå med verktyg som hjälper barnet att hitta 

motivation och meningsfullhet. Ett sätt att skapa denna meningsfullhet tar Berit Åstrand upp i 

sin bok De sköra barnen, om hur kommunikations och relationspedagogik vilar på 

strukturpedagogiska principer. ”Det är en – skräddarsydd pedagogik, de 1000 gångernas 

pedagogik eller en kommunikationspedagogik.” (Åstrand, 1996, s. 49). Åstrand menar att 

pedagogiken är en väldigt långsiktig process där avsikten till en början är att skapa ett 

”beroende” av en annan människa. Denna människa ska fungera som vägledare för barnet 

med autism för att sedan sakta kliva åt sidan och istället utveckla ett oberoende. 
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Specialpedagogik är ett nödvändigt pedagogiskt inslag där Åstrand refererar till Danielsson 

och Liljeroth 1993 och förklarar att detta är ”/…/ dynamisk utvecklingspsykologi på 

pedagogisk grund med en terapeutisk effekt och med hänsyn tagen till samhällsförhållanden 

och insikter om eventuella biologiska skador.” (Åstrand, 1996, s. 50). Specialpedagogiken är 

individanpassad och som i varje avseende har sin egen behandlingsform för det specifika 

barnet.  

 

Ytterligare en faktor som utgör ett pedagogiskt möte är samverkan med föräldrar. I studier 

kring vilka faktorer som utgör viktiga punkter identifierade man fyra stycken. Detta tas upp i 

boken Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar (Nordahl, Sørlie, Manger & 

Tveit, 2010, s. 160). Man hänvisar där vidare hur man kom fram till att medverkan, omtanke, 

effektivitet och trygghet är de beståndsdelar som skapar kvalitet i kontakten med föräldrarna. 

Vidare studie visade att av dessa fyra var medverkan och omtanke de som föräldrarna kände 

var viktigare än de andra två (Anthun 2002, Anthun & Larsen 2003). 

 

 

8.4 Motivationsbaserad inlärning 

 

Det finns inom pedagogiken såväl som inom specialpedagogiken ett antal hjälpmedel som kan 

gå under benämningen pedagogiska verktyg. De starkaste pedagogiska verktygen riktar sig 

mot individens motivation i olika situationer. Denna handlar om viljan att skapa progression i 

kunskap och färdigheter som i livet kommer att vara till fördel både ur ett kortsiktigt och ur ett 

långsiktigt perspektiv. Barn med autism upplever omgivningen på ett annorlunda sätt där de 

har svårt att se sammanhang och meningsfullhet i situationer runt omkring dem. Britta Alin-

Åkerman och Ingrid Liljeroth talar i boken Autism om hur ett normalt barn erhåller en 

/…/grundmotivation att söka uppmärksamhet och gemensamma upplevelser, som i sin tur ger 

en positiv känsla och ökande motivation.” (Alin-Åkerman & Liljeroth, 2002, s. 50). De menar 

vidare på hur denna grundmotivation är något som barn med autism saknar eller har stora 

problem med att hitta. De belyser vikten av detta eftersom det är en av grundförutsättningarna 

för att kunna utveckla färdigheter och påverka den egna miljön. När det talas om barn med 

autism kan färdigheterna handla om att på egen hand kunna dra upp dragkedjan på sin jacka, 

ta på sig skorna själv eller utveckla förmågan att på något sätt kommunicera med 

omgivningen. Wadström tar i sin bok Att förstå och påverka beteendeproblem (2004) upp hur 

motivation istället skulle kunna gå under benämningen ”dragkraft”. Fortsättningsvis talar 
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Wadström om konsekvensen efter beteendet som är grund till fortsatt användning av det 

(Wadström, 2004, s. 24). Med andra ord handlar det om att medvetandegöra för en individ 

vad konsekvensen är efter ett visst beteende om man vill få en ökad frekvens av detta. 

 

Att ge en individ ett alternativ till språk och möjlighet att kommunicera för att sedan visa på 

nyttan av detta är även det en motivationsprocess eller dragkraft. Eftersom kommunikation är 

en grundläggande faktor i förmågan till socialt interagerande såväl som emotionella och 

beteenderelaterade skäl bör pedagoger lägga fokus på just denna del (Mesibov, Shea & 

Schopler, 2007, s. 103). Men framförallt hör det till skapandet av identiteten hos ett barn. 
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9. Resultat och diskussion 
 

De tre intervjuade pedagogerna har olika erfarenhet av arbetet inom särskolan, men samtliga 

har god erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Jag kommer inte gå in på 

vilken arbetslivserfarenhet de har med syfte att just få bilder från olika erfarna pedagoger. 

Fördelningen av kön är två män och en kvinna. Pedagogerna kommer i denna del gå under 

fingerade namn och allihop har elever som gör sin skolgång efter träningssärskolans kursplan 

där jag lite tidigare presenterade ämnen inom denna.  

 

Pedagog nummer ett kan vi kalla Jonas. Jonas arbetar i en klass med inriktning tillämpad 

beteendeanalys (TBA). Han håller just nu på att studera till avancerad tränare som det heter 

inom TBA. Jonas förklarar att TBA är en relativt ny metod som funnit plats inom särskolan. 

Dess pedagogik och tillvägagångssätt är just nu är något som håller på att få en större plats 

och därigenom även en större acceptans. Jonas finner utbildningen väldigt nyttig och givande 

då han intresserar sig väldigt mycket för den arbetsmetoden och pedagogiken som ingår i 

TBA. 

 

Pedagog nummer två kallar vi Erik. Erik har god erfarenhet av att arbeta med barn i behov av 

särskilt stöd men är ny att arbeta med metoden TBA, där även han liksom Jonas befinner sig. 

Erik ser många nya saker som han uttrycker väldigt lärorikt och väldig givande. Bland annat 

tar han upp hur viktig del samverkan med föräldrarna har i arbetet. Detta eftersom arbetet med 

TBA sträcker sig till föräldrarna och in i hemmet då barnen inte är i skolan.  

 

Till sist har vi Emma som arbetar i en klass som har den pedagogiska inriktningen 

tydliggörande som till stor del går under TEEACH modellen. Detta sätt att arbeta har funnits i 

många år och är sedan länge ett erkänt och accepterat sätt att arbeta efter inom särskolan. 

Emma har många års erfarenhet av arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Emma påtalar 

vikten av läroplanen som ska användas som stöd för arbetet hon är delaktig i inom 

träningssärkolan. Hon menar även för att nå dig måste man skapa motivation hos eleverna att 

vilja arbeta år det hållet. Vid samtal kring de två olika arbetssätten bör det belysas att hela 

skolan och framför allt de intervjuade pedagogerna visar på en flexibilitet där TBA och 

TEEACH inte utgör tydliga gränsdragningar. Det flexibla ligger i att de båda 
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metoderna/synsätten kan ha inslag av varandra i arbetet med eleverna. Alltid med fokus på 

vad som är bäst för eleven. 

 

Samtliga tre pedagoger visade under samtalen ett stort engagemang och ett brinnande intresse 

i verksamheten de är delaktiga i. Verksamheten inom denna särskola förklaras av Jonas där 

han menar att man riktar sig mot två olika pedagogiska synsätt och det handlar då om 

tydliggörande pedagogik och tillämpad beteendeanalys (TBA). Tydliggörande berättar han 

vidare handlar om att eleven ska uppleva miljön och tillvaron så tydligt som möjligt. 

Litteraturen tar också upp denna aspekt som jag tidigare talade om i uppsatsen, att man här 

försöker anpassa miljön och omgivningen. Det man för eleven vill skapa menar Jonas är en 

mer förutsägbar miljö där jag gärna återkopplar till Antonovskys KASAM (Känsla av 

sammanhang) och hur hanterbarhet är helt avgörande för att eliminera känslan av obehag hos 

eleven. Detta kan göras bl.a med hjälp av bilder som visar och tydliggör för barnet vad som 

kommer hända härnäst. Jonas förklarar att man kan använda sig av enkla metoder som att rita 

för barnet där man förklarar, förbereder och instruerar denna vad som kommer hända härnäst. 

 

När jag tar upp frågan kring de olika pedagogiska synsätten förklarar Emma hur det 

tydliggörande pedagogiska synsättet handlar om att hitta barnets inre motivation.  

 

”Det ska vara så roligt och så lätt och tydligt så barnet ska bli motiverat att ta sig över hinder som är svåra” 

 

Det är väldigt tydligt att det handlar om att just motivera eleven, att hitta ett tillvägagångssätt 

som eleven finner lustfyllt. Allt för att skapa bättre förutsättningar för eleven att fortsätta och 

vilja inhämta kunskap. Inom tillämpad beteendeanalys däremot berättar Jonas att man arbetar 

med den yttre motivation som kallas förstärkare och på det sättet kommer barnen över hinder 

för att man uppmärksammar det positiva och lär barn nya färdigheter för att komma över 

hinder med hjälp av förstärkare, som kan vara något som barnet tycker om. Det kan vara till 

exempel en lite godis, att få spela på ett munspel eller att bli kittlad av pedagogen.  

 

 

Arbetet med barnen och deras diagnos 

 

I dagens särskoleverksamhet är beteendestödet något som innefattar ett större urval av 

alternativ än vad det gjorde för många år sedan. Olika metoder och olika verktyg används i 
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dessa sammanhang för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Kunskapen hos dagens 

pedagoger har hittat tillväxt och det är något jag upplever i de samtal jag för. Jag tolkar det 

som att det idag finns en mycket bredare marknad för vilken hjälp särskolan kan erbjuda 

elever. Det är just det som pedagogerna menar när de talar om hur det handlar om att bemöta 

varje individ utefter vad som fungerar för just honom eller henne. Detta visar sig under 

intervjun med Emma. 

 

”Allt ska skräddarsys och de e ju det som är fantastiskt att jobba på en sån här inriktad skola där man inte 

behöver inrikta sig efter regler som gäller alla utan att man kan anpassa elevens skolgång just precis så som den 

behöver för att kunna utvecklas” 

 

För att tydliggöra hur medveten Emma är kring just denna del och för att visa på att det är 

något hon anser väldigt viktigt hänvisar hon i ett senare skede även till Läroplanen för 

grundsärskolan. Hon menar på att detta är ett levande dokument som ska följas och hur denna 

utgör grunden till detta tänk att allt ska ”skräddarsys”. Hon hänvisar till delen om en likvärdig 

utbildning: 

 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 

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

kunskaper. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte 

att undervisningen ska formas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas 

till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också vågar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar 

för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig formas lika för alla” (Läroplan för grundsärskolan, 2011, s. 8) 

 

Även om samtliga pedagoger inte knyter an till just detta kan jag se ett tydligt mönster, 

framförallt i samtalet kring motivationen hos eleven. Jonas, Emma och Erik talar alla om att 

upptäcka det som motiverar eleven, men även att hitta ett bemötande som fungerar för varje 

enskild individ. Det är genom intervjuerna med de tre pedagogerna väldigt lätt att förstå att 

det är speciellt att arbeta med barn som har diagnos autism. Och ännu mer intressant blir det 

när hur pedagogerna menar på hur det handlar om att verkligen sätta sig in i en annan persons 

situation, förstå denna och sedan utifrån detta hjälpa och vägleda den enskilda eleven. Det kan 

tydas som en form av förhandlingsposition mellan elev och pedagog där pedagogen intar en 

vägledande roll med hjälp av elevens motivation. Jonas menar på att ”samspelet hos barn med 

autism inte är som andra barns”, mycket på grund av att motivation för detta samspel hos 
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barnet med autism saknas. Eleven har på grund av sin funktionsnedsättning inte den kognitiva 

förmågan att se vinning och meningsfullhet i samspelet eller det sociala mötet. Känslan av 

sammanhang infinner sig inte på samma sätt, eller inte alls. Det faller sig då naturligt att detta 

inte är något eleven kommer att sträva efter. 

 

I intervjun med Emma berättar hon att det kretsar väldigt mycket kring just motivation och 

hur detta utgör en stor faktor i arbetet med barn som har diagnos autism. 

 

”Det som är speciellt med att jobba med elever inom autism spektret, de e ju att jobba med kommunikation och 

motivation, att vilja jobba, att vilja lära sig, att komma över hinder, nya saker som man inte känner igen. För 

mycket handlar ju om att hitta nycklar till elever för att dom ska vilja lära sig nya saker och hitta nycklar till 

kommunikation som passar just den eleven” 

 

Emma förklarar tydligt att det är just detta som är så fantastiskt att arbeta med barn som har 

autism. Det handlar inte om att följa olika uppstyrda regler som ska gälla alla elever. Emma 

menar på att läroplanen är ett stöd som finns med hela tiden men vägen till dess mål är helt 

beroende på vilket arbetssätt och bemötande som passar den enskilda eleven. Precis som jag 

tidigare i denna text berättar hur Berit Åstrand talar om att skapa ett beroende av en annan 

människa tar även Emma upp detta under vårt samtal. Näst intill identiskt förklarar Emma att 

det kan handla om att eleven skapar ett beroende av pedagogen i syfte att få vägledning. När 

eleven utvecklat en självständighet och en förmåga att på egen hand successivt hantera sin 

tillvaro kliver pedagogen sakta åt sidan, för ett så småningom inför eleven göra sig oberoende.  

 

När det kommer till frågan kring barnens diagnos, Autism, hur den yttrar sig svarar 

pedagogerna på liknande sätt att det till väldigt stor del handlar om förmågan att 

kommunicera, både elevens förmåga att förstå och att framför det de vill få sagt. Erik 

beskriver att deras rörelsemönster och många barns hyperaktivitet gör att pedagogen på ett 

väldigt konsekvent sätt hela tiden måste vara närvarande och finnas till hands för eleven. Men 

Emma säger just att mycket handlar om kommunikation, att för eleven skapa en möjlighet att 

kunna kommunicera och göra sin röst hörd.  Detta behov att kommunicera och elevernas 

adaptiva förmåga är ofta ett återkommande tema under samtalen eftersom dessa utgör de 

främsta svårigheterna hos eleverna. I detta kan ett mönster tydas vilket hänvisar till 

begriplighet i Antonovskys filosofi. När eleven känner att han eller hon inte förstår, eller när 

pedagogen inte hittar ett lämpligt sätt att nå fram till eleven yttras ofta tecken på frustration 
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från eleven gentemot pedagogen. Frustrationen kan även riktas mot miljön runt omkring 

eleven som t.ex möbler. Fysiskt utåtagerande förekommer och andra introverta beteenden kan 

också förekomma Det kan då handla om att eleven biter sig själv eller till exempel bankar 

huvudet mot golvet eller mot en vägg. Antonovsky talar också om hur barn runt om i världen 

försöker göra en tolkning av miljön runt omkring dem, oavsett hur den ser ut, för att sedan 

göra den begriplig. Begriper inte eleven vad pedagogen vill framföra blir situationen svår att 

hantera varpå meningsfullheten för eleven även den blir otydlig. Följden blir ofta som 

nämndes tidigare att eleven visar på frustration eller olika destruktiva beteenden.  

 

I samtalet med Erik kommer vi in på hur det ser ut klassen han arbetar i och att det är en 

väldigt hög personaltäthet. Han beskriver utifrån hans perspektiv hur diagnosen kan yttra sig 

och även hur nödvändigt det då är med den höga personaltätheten.  

 

”Det beror på att vissa barn dels har svårigheter att göra saker så man behöver vara en på en, rent praktiskt. En 

kanske är väldigt rörlig och har mycket energi i kroppen och springer iväg och en del kanske är ganska 

utåtagerande där man också då behöver vara fler personal. När barnen är utåtagerande behöver man vara flera i 

närheten också” 

 

Detta kan ge en bild av hur viktigt det är att eleven alltid har en pedagog nära till hands att 

kommunicera med. Viktigt även för att pedagogen ska kunna hitta ett bemötande och en 

kommunikation som för eleven är motiverande i det specifika tillfället. Erik tar även upp hur 

viktigt det är med motivation för att hjälpa eleven att se vinsten i olika adekvata beteenden. I 

matsituationer handlar det till exempel att hjälpa eleven att utveckla sin förmåga att 

kommunicera, vem han eller hon talar med samt vad han eller hon önskar av det som erbjuds 

på bordet. Det handlar även om att föra sig på ett sätt som följer ”normen”, dvs att äta med 

besticken och inte med händerna eller att försöka sitta på stolen och inte klättra upp på bordet 

i matsalen. 

 

 

Pedagogiska verktyg 

 

Pedagogerna ger en tydlig bild hur framförallt två verktyg är tongivande i deras arbete. Dessa 

är förstärkare och PECS (Picture Exchange Communication System). Båda har fokus på 

något som ständigt utgör en stomme på skolan, nämligen att hos eleven skapa motivation. 
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Förstärkare tar eleven vidare över hinder och kan på så sätt fungera som motivator i stunder 

då koncentration eller fokus inte är fullt tillgängligt. PECS ger eleven alternativ till 

kommunikation, det ger eleven en bättre möjlighetet att tala om vad han eller hon vill. Det 

motiverar eleven att nå en känsla av meningsfullt med möjlighet att påverka sin egen tillvaro. 

Däremot tillkommer ett annat verktyg som bör få plats i sammanhanget. Detta verktyg 

handlar om samverkan med föräldrarna. Erik berättar hur han ser på denna del. 

 

”Det är ju en väldigt central del att ha en bra relation med föräldrarna. 

Många av de här elevernas föräldrar jobbar ju med TBA hemma också” 

 

Jag upplever under min studie att skolans anställda har en närmare kontakt med föräldrarna än 

vad man vanligtvis har på många andra skolor. Då Erik är ny på denna skola var detta något 

han snabbt uppmärksammade. Dock så uttalar sig Erik som så att han är ny och kanske inte 

ska vara för snabb att utvärdera sättet att arbeta på inom TBA. Men samtidigt kan han inte låta 

bli att förklara vilket engagemang som finns i klassen, men även hos föräldrarna till eleverna i 

klassen. Han förklarar vidare hur en annorlunda men väldigt positiv delaktighet finns hos 

föräldrarna till eleverna i klassen. Skolan hyr in en handledare utifrån i detta ärende där både 

teoretisk genomgång såväl som praktiskt arbete utförs med eleverna. Föräldrarna tar ibland 

del av och är med på denna handledning tillsammans med pedagogerna. Sedan utvärderas 

detta föra att se hur saker kan förbättras. Fortsättningsvis förklarar Erik att det utförs en daglig 

dokumentation genom en kontaktbok som varje elev har. Då många av eleverna har skolskuts 

kommer inte föräldrarna till skolan för att hämta sina barn. Tillfällen vid hämtning och 

lämning är annars för många föräldrar en stund då de kan kommunicera med pedagoger i 

verksamheten kring dagen som varit. På denna skola skriver man i en dagbok som eleverna 

får med sig hem, där pedagogen berättar om dagen. Dokumentation i form av bilder förs även 

in i dagboken om möjlighet och tid finns. Genom dagboken sker en kontakt som motiverar 

både eleven såväl som föräldrar till aktivt deltagande i barnets utveckling (Nordahl m.fl, 

2010, s. 160). Känslan av sammanhang som uppmärksammades tidigare i denna uppsats får 

större chans att infinna sig genom att eleven får möjlighet att kommunicera med sina 

föräldrar. Föräldrarna får ta del av skoldagen som varit, men också vad som kommer hända 

näst. En samverkan med hemmet som innebär god förberedelse, framförhållning och 

information kring eventuella förändringar är viktigt för ett barn med autism och dess familj. 

Föräldrar kan på ett bättre sätt hjälpa sitt barn inför det som kommer. Att se föräldrarna som 

jämställda i detta arbete är något som betonas där den professionella undviker att inta rollen 



36 
 

som den sakkunnige. Det handlar om att komma överens hur båda parter kan stötta varandra i 

arbetet där fokus ligger på barnet (Nordahl m.fl, 2010, s. 164). Läroplanen för grundsärskolan 

betonar även den vikten av en nära kontakt med hemmen (Läroplan för grundsärskolan, 2011, 

s. 11). Vid frågan till Emma angående samverkan med föräldrar menar hon på att detta måsta 

man ha. Hon tar sitt svar så långt att detta är en grundläggande faktor till hur de lyckas i sitt 

arbete. 

 

”Det finns ingen möjlighet att klara sin verksamhet om man inte har det eftersom det finns så mycket som 

föräldrarna vet om eleven som vi inte vet. Samtidigt som det är mycket som är situationsbundet som gör att en 

sak kan funka hemma men inte hos oss, och då kan man få reda på exakt vad dom gör hemma som gör att det 

funkar och tvärtom. Jag tror det är jätteviktigt”  

 

Ett av de mest framgångsrika systemen att hjälpa barnen i deras kommunikation med 

omvärlden är just PECS (Picture Exchange Communication System). Detta verktyg består 

precis som Emma beskriver av bilder och har som avsikt att hjälpa eleven att förmedla det han 

eller hon vill säga. Det fungerar utmärkt som hjälpmedel för de elever som behöver träna på 

att rikta sin kommunikation. Detta för att i framtiden veta att de behöver vända sig till en 

person för att skapa ökad chans till respons och möjlighet att påverka sin tillvaro. Vad gäller 

talet i kommunikationen ser det väldigt olika ut. Emma ger exempel på hur barn med autism 

börjar sitt tal med att benämna saker vid endast ett ord som t.ex ”godis”, ”tåg” eller ”data”, 

ofta saker som intresserar och motiverar. Går man inte vidare i detta finns det risk att barnen i 

äldre ålder fortsätter att kommunicera på detta sätt och det kan ha betydelse för hur de i 

framtiden kan framföra vad de har att säga och vad de vill få ut av kommunikationen. PECS 

kan vara till stor hjälp för barn som har ett visst ordförråd men som kan behöva utveckla detta 

genom att ha bilder som stöd i sin kommunikation. PECS blir elevens språk som är tänkt att 

följa med eleven i alla situationer som äger rum under dagen. 

 

Emma talar ur det tydliggörande perspektivet om scheman som visar för en elev hur dagen 

kommer att se ut. Dessa scheman sträcker sig från skolans början på morgonen till skolans 

slut som är en stund efter lunch. Efter lunch görs ett nytt schema för elevens fritidsvistelse. 

Barn som har autism tolkar jag utifrån mina samtal kan ha svårt att hantera förändringar som 

sker under dagen. Det kan handla om att bryta en aktivitet utan att eleven vet vad som 

kommer hända sen. Upplever eleven detta kommer han eller hon känna sig otrygg och 
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placerad i en oförutsägbar miljö. Emma förklarar hur hon ser på vikten av PECS och scheman 

i syfte att ge eleven framförhållning. 

 

”…om man inte har ett språk så kan man visa bilder. Att tydliggöra för eleven hur ens dag ser ut genom bilder 

för att eleven ska veta vad det är som händer och för att eleven ska känna igen sig. Och att eleven också har 

tillgång till bilder för att kunna förklara vad han eller hon vill” 

 

Ett mönster som ofta kan iakttas är att många barn med autism är väldigt känslosamma 

gällande förändringar som sker i deras omgivning. Somliga är i stort behov av att få struktur i 

vardagen och de kan vara i stort behov av framförhållning. Denna framförhållning kan se ut 

på olika sätt. Somliga använder sig just av scheman i form av bilder som tydliggör vad som 

ska hända under dagen. De barn som kan läsa kan använda sig av skriven text och för somliga 

kan det räcka med muntlig information. Kommunikationen sinsemellan är en avgörande del i 

mötet med den autistiske personen. Hur vi når fram och hur vi genom kommunikation skapar 

förståelse för individen ifråga menar Emma är en grundläggande faktor för att en motiverande 

och lustfylld samvaro ska äga rum.  

 

En elev i behov av ett schema får hjälp av detta att finna struktur i vardag och det hjälper även 

till att skapa en meningsfullhet som att på ett bättre sätt delta i dagens aktiviteter. Antonovsky 

tar upp att denna del är den mest betydelsefulla hos barnet. Det är delen som utgör motivation 

och vilja att delta. PECS är främst gjort för barn/elever som inte har något språk. Jag förstår 

dessutom att detta verktyg är en väldigt viktig del av elevernas sätt att tala om vad de vill 

säga, det är deras språk. Som jag tidigare skrivit är kommunikationen det viktigaste redskapet 

för oss att skapa nya relationer och låta elever påverka miljön de befinner sig i. Förmågan och 

möjligheten att hitta alternativa kommunikationsredskap motiverar även att fortsätta ta 

initiativ till kommunikativ kontakt med andra människor. Ytterligare en aspekt är att det för 

eleven kan vara en förebyggande faktor i arbetet att hantera ilska och frustration. Kan ett barn 

istället med hjälp av bilder tala om när han eller hon mår dåligt är sannolikheten mindre att 

självdestruktiva eller utåtagerande beteenden uppstår. De tre pedagogerna talar liktydigt kring 

vikten av kommunikation och framför allt att det handlar om att motivera eleven till detta. 

 

Min tolkning av verksamheten inom särskolan ger en bild att genomsyras av ett tänk som 

strävar mot att ge eleven förberedelse att utefter förmåga kunna hantera sin livssituation så 

självständigt som möjligt. Eftersom autism är något som omfattar ett väldigt brett spektra som 
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kan visa på olika grader av funktionsnedsättningar är orden ”utefter förmåga” eller ”efter 

elevens förutsättningar” något som framförallt inom träningssärskolan ständigt förekommer i 

både samtal och i texter. Eftersom det är inom träningssärskolan som denna studie äger rum 

tycker jag det är det av stor vikt att belysa. Autismspektret kan innefatta verbala svårigheter 

och även medföljande motoriska svårigheter. I båda dessa fall är förstärkare ett verktyg, precis 

som pedagogerna alla tre pedagogerna menar, något som motiverar eleven att ta sig över ett 

hinder. Även om förstärkare är något som påträffas på olika nivåer över hela skolan så är det 

ändå inom tillämpad beteendeanalys som förstärkare får ett större utrymme. Peter Karlsson tar 

i sin bok Beteendestöd i vardagen(2010) upp hur personer med utvecklingsstörning och 

autism har ett avvikande beteende och har därför svårt att anpassa sig och skapa progression i 

en normal miljö (2010, s. 14). Ur Antonovskys perspektiv vill jag göra kopplingen att detta 

syftar till en individs känsla av sammanhang i miljön, vilket leder till bortfall av progression. 

Jonas talar under intervjun om att förstärkare är ett grundläggande pedagogiskt verktyg för att 

visa på progression. Han förklarar att man fokuserar på en viss situation där barnet visar på ett 

beteende som i sin tur besvaras med en konsekvens. Och det är här förstärkare kommer in i 

bilden.  

 

”Det är ju verkligen ett starkt verktyg som är både sagt och framforskat att det ger resultat” 

 

Jonas berättar här att förstärkare är ett verktyg som används just för att få barnen att lära sig 

nya färdigheter och att utvecklas, utveckla sig själva och utveckla sig inom de målen som 

finns i träningssärskolan som är motorik, kommunikation, verklighetsuppfattning, 

vardagsaktiviteter och estetisk verksamhet. Dock så saknar barn med autism, som jag tidigare 

berörde under rubriken motivationsbaserad inlärning, den grundmotivation som barn utan 

autism annars har. Eftersom denna grundmotivation förklaras som en av 

grundförutsättningarna för hur eleven utvecklar sina färdigheter och även skapar sig en 

identitet är förstärkare en viktig del i arbetet mot dessa mål. 

 

I arbetet med förstärkare vill man istället motivera barnet med yttre förstärkare som Jonas 

vidare förklarar kan vara både en leksak eller något ätbart som eleven uppskattar. Detta syftar 

till att uppmuntra ett beteende och öka chansen för detta i kommande situationer i framtiden. 

Jonas förklarar och använder begreppet positiva förstärkare i dessa fall. Samtalet utvecklar sig 

och Jonas berättar mer utförligt hur tanken inte ligger i att eleven ska koppla det positiva 

beteendet till förstärkaren i sig, utan att eleven ska minnas den positiva konsekvensen av 
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beteendet. Jag ser ett mönster där elevens känsla av sammahang även här är grundläggande 

för det pedagogiska verktyget ifråga.  

 

”…när barnet gör något bra eller positivt som vi vill att barnet ska göra, då förstärker vi det med en sak som 

barnet tycker om som kanske ett munspel som tutar och tjuter eller en liten godisbit eller en high-five eller en 

kram” 

 

Pedagogen Erik förklarar även att förstärkare också kan vara att man säger ”vad fint du gör” 

eller ”det där gjorde du bra”. Pedagogerna är alla väldigt medvetna om elevernas utveckling 

och det är tydligt att samtliga förstår vad de har för uppgifter och vad de strävar mot i 

verksamheten. För skapandet av motivation och meningsfullhet i skolgången krävs det inom 

särkolan metoder som skiljer sig från den ”normala” skolgången. Jag kan förstå att det av 

människor utanför särskolan kan tolkas olämpligt med t.ex förstärkare då dessa kan ses som 

muta. Men som Jonas säger har vi alla våra egna intressen som ofta fungerar som förstärkare i 

vår tillvaro utan att vi tänker på det. Jonas använder sig själv som exempel när han säger: 

 

”Min lön är min förstärkare. Jag skulle inte gå till jobbet om jag inte fick någon lön” 
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Sammanfattning 
 

Denna undersökning utfördes på en särskola för barn med autism och utvecklingsstörning.  

Undersökningen består av tre intervjuer där pedagogerna har olika erfarenheter av arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd. Syftet är att få en uppfattning hur pedagoger tänker kring arbetet 

med barn med autism, men även att ta reda på vilka metoder och pedagogiska verktyg som 

används. Varför just de används för att på bästa sätt motivera eleverna till en givande 

skolgång. Känsla av sammanhang (KASAM) är ett centralt begrepp och en teoretisk 

utgångspunkt i studien som avser att hos eleven eller barnet skapa begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet i tillvaron. Samtliga av dessa tre är grundläggande för att eleven ska finna 

en förutsägbar miljö.  

 

Ur resultatet framgår hur skolan och pedagogerna använder sig av olika metoder och olika 

verktyg, men att båda har fokus att hjälpa eleven hitta motivation i inlärningsprocessen. 

Pedagogerna nämner tre pedagogiska verktyg där två av dessa får något större plats i 

uppsatsen. Pedagogerna visar på hur de tänker kring de olika verktygen samt avsikten med 

dessa i processen att hjälpa eleven i dessa strävan att hitta motivation och meningsfullhet i 

skolgången och tillvaron.  

 

Som sammanfattning är det viktigt att belysa behovet av specialundervisning för barn i behov 

av särskilt stöd där särskolan är en institution som erbjuder kompetens inom detta.  Något som 

gör ett stort intryck är diskussionen kring hur undervisningen och utbildningen ska 

skräddarsys utefter varje elevs förutsättningar och behov. Pedagogernas samtal går lätt att 

koppla till styrdokumentet i deras verksamhet, Läroplanen för grundsärskolan (2011). En av 

pedagogerna uttrycker även att detta ska vara ett levande dokument som även ska fungera 

som stöd för personalen inom verksamheten.  

 

 

 

Nyckelord: KASAM (Känsla Av Sammanhang), motivation, autism, förstärkare, PECS 

(Picture Exchange Communication System), samverkan, kommunikation 

  



41 
 

Källförteckning 
 

Tryckta källor 

 

Ahlberg, Ann (red.) (2009). Specialpedagogisk forskning: en mångfasetterad utmaning. 1. 

 uppl. Lund: Studentlitteratur 

Alin Åkerman, Britta & Liljeroth, Ingrid (1998). Autism: möjligheter och hinder i ett 

 undervisningsperspektiv. Umeå: SIH läromedel 

Cohen, Shirley (2000). Fokus på autism: vad vi vet, vad vi inte vet och vad vi kan göra för att 

 hjälpa barn med autism. Stockholm: Cura 

Gillberg, Christopher & Peeters, Theo (2002). Autism: medicinska och pedagogiska aspekter. 

 Stockholm: Cura 

Hallmayer, Joachim. & Bölte, Sven. (red.) (2011). Autism spectrum conditions: FAQs on 

 autism, Asperger syndrome, and atypical autism answered by international 

 experts. Cambridge, MA: Hogrefe Pub. 

Hjörne, Eva & Säljö, Roger (2008). Att platsa i en skola för alla: elevhälsa och förhandling 

 om normalitet i den svenska skolan. 1. uppl. Stockholm: Norstedts akademiska 

 förlag 

Kadesjö, Björn (2001). Barn med koncentrationssvårigheter. 2., [aktualiserade] uppl. 

 Stockholm: Liber 

Kanner, Leo (1972). Child psychiatry. 4. ed., [rev.] Springfield, Ill.: Thomas 

Karlsson, Peter (2010). Beteendestöd i vardagen: handbok i tillämpad beteendeanalys. 1. utg. 

 Stockholm: Natur & kultur 

Liljegren, Britta (2000). Elever i svårigheter: familjen och skolan i samspel. 2., [rev. och 

 omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Läroplan för grundsärskolan 2011. (2011). Stockholm: Skolverket. 

Madsen, Kristen Bent & Egidius, Henry (1976[1974]). Inlärning och motivation. 1. uppl., 2. 

 tr. Stockholm: Esselte studium (Uniskol) 

Mesibov, Gary B., Shea, Victoria & Schopler, Eric (2007). TEACCH vid 

 autismspektrumstörning hos barn och vuxna. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 



42 
 

Nilsson, Berit (2002). Vad betyder känsla av sammanhang i våra liv?: aspekter på stabilitet, 

 kön, hälsa och psykosociala faktorer. Diss. (sammanfattning) Umeå : Univ. 

 2002 

Nilholm, Claes (2012). Barn och elever i svårigheter: en pedagogisk utmaning.  1. uppl. 

 Lund: Studentlitteratur 

Nordahl, Thomas, Sørlie, Mari-Anne, Manger, Terje &Tveit, Arne (red.) (2007). Att möta 

 beteendeproblem bland barn och ungdomar: teoretiska och praktiska perspektiv. 

 1. uppl. Stockholm: Liber 

Northup, J, Vollmer, T.R & Serret, K. (1993). Publication trends in 25 years of the journal of 

 applied behavior analysis. Journal of Applied Behavior Analysis 26(4), 527-537 

Patel, Runa & Davidson, Bo (1991). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

 och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

Persson, Bengt (2008). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. 2.,[rev.] uppl. 

 Stockholm: Liber 

Ramnerö, Jonas &Törneke, Niklas (2006). Beteendets ABC: en introduktion till 

 behavioristisk psykoterapi. Lund: Studentlitteratur 

Sjöholm-Lif, E. (2004). Kognition ur rapporten. Mångsidiga intensiva insatser för barn med 

 autism i förskoleåldern 

Schopler, Eric, Lansing, Margaret D. &Reichler, Robert Jay (red.) (1993). Individualiserad 

 bedömning och behandling av barn med autism och liknande 

 utvecklingshandikapp. Vol. 2, Lära barn med autism : strategier för föräldrar 

 och professionella. Stockholm: Natur och kultur 

Skolverket (1998), Elever i behov av särskilt stöd, En temabild utgiven av Skolverket, 

 Stockholm. 

Socialstyrelsen (2011). Barn som tanker annorlunda. Barn med autism, Aspergers syndrom 
 och andra autismspektrumtillstånd 

Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

 Studentlitteratur 

Särskolan i kommunen.. (1994). Stockholm: Skolverket 

Wadström, Olle (2004). Att förstå och påverka beteendeproblem. 3., rev. uppl. Linköping: 

 Psykologinsats 

Åstrand, Berit (1996). De sköra barnen: om autism och specialpedagogik. 2. omarb. uppl. 

 Umeå: SIH läromedel 



43 
 

Internetkällor: 

www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17953/2010-3-8.pdf 

www.psychology.su.se/ 

www.evidensbaseradhabilitering.se 

http://codex.vr.se/ 

 

 

Elektroniska källor: 

 

Hansson, Sven Ove (2007). Konsten att vara vetenskaplig. Institutionen för filosofi och teknikhistoria, 

KTH www.infra.kth.se/phil 

www.teacch.com/watis.Html. 2007-10-10 

www.pedbio.com/publications/pdf/Pub16.pdf 

www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aur.116/full (Independent and Dependent Contributions of 

Advanced Maternal and Paternal Ages to Autism Risk) 

www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Bilaga 
 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Det är en skola för barn med autism du arbetar på. Hur yttrar sig barnens svårigheter i 

det? 

 

2. Hur länge har du arbetat med barn i behov av särskilt stöd? 

 

3. Hur ser du på verksamheten och arbetet inom särskolan? 

 

4. Är det en träningssärkskoleklass eller grundsärskoleklass som du arbetar i? 

 

5. Vad skulle du säga skiljer sig mest mellan dessa två ”former”? 

 

6. Hur ser verksamheten ut i där du befinner dig? 

 

7. Hur ser fördelningen av pedagoger och elever ut på denna skola? 

 

8. Hur kommer det sig att det ser ut på det sättet? (om nödvändigt) 

 

9. Använder ni er av några pedagogiska verktyg? 

 

10. Kan du berätta mer om det pedagogiska verktyget du nämner?  

 

11. Är detta verktyg något som används över hela skolan? 

 

12. Finns det någon aneldning varför man använder sig av just detta verktyg, varför ät det 

så bra? 

 

13. Hur är dessa verktyg till hjälp när det kommer till elevens inlärningsprocess och 

kunskapsutveckling?  
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14. Hur arbetar man med detta verktyg, behöver man någon form av utbildning eller går 

det bra ändå? 

 

15. I vilka situationer tycker du detta pedagogiska verktyg är mest användbart? 

 

16. Finns det situationer när då detta verktyg är svårt att använda? 

 

17. Är detta verktyg något du rekommenderar andra pedagoger att införa i sitt arbete inom 

särskolan? 

 

18. Hur viktig anser du att möjligheten till Särskola är? 

 

 


