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Sammanfattning 
Att kunna läsa och tillägna sig en text är en förutsättning för att delta i det svenska samhället. 

Elever med autism har ofta inga svårigheter med avkodning av en text men däremot är det 

vanligt med svårigheter i läsförståelse. Således är det av stor vikt att lärare har kännedom om 

vilka möjligheter och hinder som finns med olika extra anpassningar i ordinarie klassrum. 

Tidigare forskning indikerar att det finns flertalet anpassningar som kan gynna läsförståelsen 

hos elever med autism. Forskningsfältet inom autism och grundskolan kan dock beskrivas som 

relativt litet och få studier är utförda i ordinarie klassrum. Således finns ett behov av vidare 

forskning om extra anpassningar utförda inom ramen för ordinarie klassrum. 

 

Syftet med studien är att belysa sex lärares upplevelser av arbetet med extra anpassningar i 

ordinarie klassrum, tänkta att gynna läsförståelsen hos elever med autism i åldrarna 5–10 år. 

Studien utgår från följande frågeställningar: Vilka extra anpassningar kan identifieras som 

gynnsamma i lärarnas utsagor? Hur implementeras de extra anpassningarna i ordinarie klassrum 

för att gynna läsförståelsen hos elever med autism? Upplever lärarna några svårigheter med att 

utföra de extra anpassningarna i ordinarie klassrum?  

 

Semistrukturerad kvalitativ intervju användes som datainsamlingsmetod. Urvalet bestod av sex 

lärare från olika skolor i en mellanstor kommun i Västsverige. Urvalskriterierna var erfarenhet 

av arbete i förskoleklass eller grundskolans årskurs 1-3 samt erfarenhet av att undervisa elever 

med autism i läsförståelse. Lärarnas upplevelser färgkodades i tre olika färger för att motsvara 

våra frågeställningar. Teorin praktikarkitektur användes som analysverktyg och det kulturellt-

diskursiva, materiellt-ekonomiska och socialt-politiska arrangemangen synliggjorde 

möjligheter och hinder i praktiken.  

 

Resultatet visade på att avskärmning, struktur och rutin, bildstöd, ”en till en”, ”bygga på 

intresse”, specialpedagog, digitala hjälpmedel, modellering, belöning samt grupprum var extra 

anpassningar som gynnade läsförståelsen hos elever med autism. Resultatet visade även att 

goda relationer, ett öppet klassrumsklimat samt ett gemensamt förhållningssätt är 

bakomliggande faktorer, vilka är avgörande för att de extra anpassningarna ska fungera i 

ordinarie klassrum. De extra anpassningarna implementerades i ordinarie klassrum genom att 

lärarna skapade goda relationer till eleverna. Lärarna blir därmed medvetna om elevernas 

individuella intressen vilket möjliggör skapandet av anpassat läromedel och avskärmningar 

med den tid och de ekonomiska förutsättningar som finns. Lärarna upplevde även en del 

svårigheter med att utföra de extra anpassningarna, främst på grund av för få grupprum och 

pedagoger, vilket kan härledas till ekonomiska och tidsmässiga begränsningar. 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att lärarna använder sig av flera extra anpassningar men 

att de upplever att de hade varit mer gynnsamma i mindre grupp eller ”en till en”.  
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INLEDNING 
Autism är en av de funktionsnedsättningar som ingår i begreppet neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF). Antalet barn diagnostiserade med autism i den svenska 

grundskolan har ökat under de senaste åren (Nilholm 2018). Den första juli 2011 trädde en ny 

svensk skollag i kraft. I 7 kap. 5 § av Skollagen (SFS 2010:800) framgår det att elever med 

autism utan någon intellektuell svårighet inte längre ska tillhöra grundsärskolan. Följaktligen 

ska elever med autism inkluderas i grundskolans ordinarie klassrum. För att elever med autism 

ska kunna tillgodogöra sig utbildningen i ordinarie klassrum är lärares kunskaper om elevernas 

inlärning grundläggande.  

 

Att kunna läsa och tillägna sig en text är en förutsättning för att delta i det svenska samhället. 

Läsning är grunden till att utveckla sin identitet och förståelse för omvärlden. Således är 

läsförståelse en grundläggande demokratisk rättighet (Fridolfsson 2015, ss. 15–18). Om elever 

får rätt förutsättningar att lära sig att förstå en text redan i grundskolans tidiga år kan detta ge 

positiva effekter längre upp i årskurserna. Grunden till läsförståelsen bör följaktligen läggas i 

grundskolans tidigare år. Enligt flertalet studier har elever med autism oftast inga svårigheter 

med att lära sig avkoda en text men däremot är det vanligt med svårigheter i förståelse av text 

(Spector & Cavanaugh 2015; Whalon & Hart 2011; Åsberg & Dahlgren Sandberg 2010). 

Läsförståelse är en social aktivitet då det inte enbart handlar om avkodning utan även om att 

koppla texten till egna erfarenheter och till omvärlden (Westlund 2012, ss. 101-102). Lärarens 

uppgift är därmed att ge eleven redskap för att kunna samtala om, förstå och använda text. 

Något som kännetecknar autism är svårigheter med kommunikation och i det sociala samspelet. 

Svårigheterna är inte intellektuella utan beror ofta på en brist i intresse av att kommunicera med 

andra (Falkmer, Granlund, Nilholm & Falkmer 2012; Wing 2012, ss. 108-109). Det är skolans 

uppdrag att utjämna skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 

(Skolverket 2018b). Dessa skillnader kan utjämnas genom extra anpassningar eller särskilt stöd. 

Skillnaden mellan de två insatserna är att extra anpassningar ges av läraren inom ramen för 

ordinarie undervisning medan särskilt stöd kräver en utredning följt av ett åtgärdsprogram. 

Extra anpassningar är därmed en mindre stödinsats vilken kan resultera i att eleven uppnår 

kunskapskraven (Skolverket 2014). Följaktligen är det betydande att behov i läsförståelse 

identifieras för att extra anpassningar skyndsamt ska kunna sättas in. En extra anpassning kan 

vara hjälp att förstå texter, extra tydliga instruktioner eller enstaka specialpedagogiska insatser 

(Skolverket 2018a). Således är det av stor vikt att lärare har goda kunskaper om vilka extra 

anpassningar som kan gynna läsförståelsen hos elever med autism.  

 

Elever i Sverige har historiskt sett varit framgångsrika gällande läsförståelse i den 

internationella jämförelsen Programme for International Student Assessment (PISA). Under 

2000-talet började resultaten sjunka och år 2012 hade resultatet sjunkit signifikant i jämförelse 

med mätningarna år 2000. De senaste mätningarna visade till skillnad från tidigare mätningar 

på en positiv förbättring i svenska elevers läsförståelse. Resultatet är dock fortfarande lägre än 

det var år 2000. Orsakerna till förbättringen samt om det är en bestående utvecklingsriktning är 

ännu för tidigt att konstatera. Något som har konstaterats är att resultatförändringarna i stora 

drag kan kopplas till relativt lågpresterande elever (Skolverket 2016). Utifrån resultaten från 

PISA kan vi förstå att det är av betydelse att lärare ägnar omfattande tid åt läsförståelse i 

grundskolan. Det är särskilt angeläget att elever med autism får de extra anpassningar de 

behöver då de är en grupp som ofta har svårigheter med läsförståelsen.  

 

Extra anpassningar kan vara ett sätt att överbrygga klyftan i läsförståelseskillnader. Parsons et 

al (2011) poängterar att det inte finns en enskild anpassning som gynnar alla elever med autism. 
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Det finns i stort sett lika många anpassningar som det finns elever med autism. Tidigare studier 

om anpassningar för att gynna läsförståelsen hos elever med autism har inte fokuserat på 

klassrumsmiljön. Lärarnas arbetsvillkor och omständigheter synliggörs därmed inte i tidigare 

studier. Ett sätt att synliggöra lärares arbetsvillkor och omständigheter är att zooma in och 

zooma ut lärares upplevelser med hjälp av teorin praktikarkitektur. Vår studie kan därmed till 

skillnad från tidigare forskning bidra med en inblick i vilka möjligheter och hinder lärare 

upplever med att utföra extra anpassningar i ordinarie klassrum, tänkta att gynna läsförståelsen 

hos elever med autism.   

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att belysa sex lärares upplevelser av arbetet med extra anpassningar i 

ordinarie klassrum, tänkta att gynna läsförståelsen hos elever med autism i åldrarna 5–10 år. 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

• Vilka extra anpassningar kan identifieras som gynnsamma i lärarnas utsagor? 

• Hur implementeras de extra anpassningarna i ordinarie klassrum för att gynna 

läsförståelsen hos elever med autism?   

• Upplever lärarna några svårigheter med att utföra de extra anpassningarna i ordinarie 

klassrum?  
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BAKGRUND 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning om anpassningar vilka har visat sig gynna läsförståelsen hos elever med 

autism beskrivs nedan. Beskrivningen av forskningsfältet utgår från vår kunskapsöversikt med 

studier från Sverige, USA och Kanada (Andersson & Dybeck 2019). Den tidigare forskningen 

indikerar att det finns flertalet anpassningar som kan gynna läsförståelsen hos elever med 

autism. Forskningsfältet inom autism och grundskolan kan dock beskrivas som relativt nytt då 

barn med autism endast tillhört grundskolan sedan knappt tio år tillbaka i tiden. Forskningsfältet 

om autism och läsförståelse är begränsat då läsförståelse i grundskolan först under senare år har 

fått mer utrymme. Ytterligare en aspekt vilken uppmärksammades vid kartläggningen av 

forskningsfältet var att studierna var utförda med ett lågt antal deltagare. Således behövs både 

fler studier samt studier med ett större urval. Följaktligen bör generaliseringar av gynnsamma 

anpassningar som gynnar läsförståelsen hos elever med autism utföras med försiktighet 

(Andersson & Dybeck 2019). 

Anpassningar som visat sig gynnsamma 

Struktur och tydlighet i läsförståelseaktiviteter är anpassningar vilka De Verdier, Fernell och 

Ek (2017) samt Whalon och Hart (2011) påvisar gynna läsförståelsen hos elever med autism. 

Resultatet i studien av De Verdier, Fernell och Ek (2017) visar ur ett lärarperspektiv att eleverna 

ofta har svårt att variera mellan olika aktiviteter och att strukturen då är avgörande för om 

eleverna ska förstå hur allt hänger samman. Ur elevperspektiv framkom det i studien att struktur 

i form av läsförståelseinstruktioner i ett tydligt och lagom tempo ledde till att eleverna kunde 

tillgodogöra sig instruktionerna. Studien visade på att vid avsaknad av struktur och tydlighet 

blev yttre stimuli svårt att sålla bort och koncentrationen stördes. Whalon och Hart (2011) 

visade förutom på betydelsen av struktur och tydlighet i läsförståelseaktiviteter även på 

betydelsen av rutiner för att få strukturen att fungera. Scheman över dagen och varje lektion 

kunde vara betydande för strukturen. Strukturen kunde om den upprepades som en rutin 

medföra att eleverna blev väl förberedda och visste vad som förväntades av dem. Genom rutiner 

med tydlig struktur kunde eleverna fokusera på läsförståelse och således utveckla läsförståelsen. 

I likhet med resultatet i studierna av De Verdier, Fernell och Ek (2017) och Whalon och Hart 

(2011) påtalar även Wing (2012, ss. 100-101) att elever med autism ofta är i behov av 

kontinuitet och därför gynnas av struktur, tydlighet och rutiner vid inlärning. 

 

Direkta instruktioner (DI) samt systematiska och explicita instruktioner är anpassningar vilka 

Flores et al. (2013) respektive Roux, Dion, Barrette, Dupéré och Fuchs (2015) påvisar bidra till 

en ökad läsförståelse hos elever med autism. I studien av Flores et al. (2013) gavs DI genom att 

specialläraren modellerade för att eleverna skulle få tydliga exempel på hur en text kan angripas. 

DI gavs enligt två olika program beroende på elevernas läsförståelsenivå. De båda programmen 

byggde förutom på modellering även på att eleverna skulle svara på frågor kopplade till 

instruktionerna. Roux et al. (2015) visade att läsinstruktionerna som gavs på ett systematiskt 

och explicit vis bidrog till att elevernas läsförståelse ökade. Läsinstruktionerna innefattade 

högläsning, ordigenkänning samt identifikation av handling och textstrukturer. Wing (2012, ss. 

148-149) påtalar att instruktioner är en social färdighet och då autism kännetecknas av sociala 

svårigheter har elever med autism ofta svårt med att förstå instruktioner. Således är det av 

betydelse att de instruktioner lärare ger är systematiska och explicita för att underlätta för 

elevernas inlärning. Ett mönster av struktur och tydlighet kan urskiljas i samtliga fyra 

ovannämnda studier. Struktur och tydlighet är lika viktigt i instruktioner som i den dagliga 

rutinen för att elever med autism ska kunna känna ordning och stabilitet vilket i sin tur påverkar 

inlärningen (Wing 2012, ss. 118-121).  
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Läsförståelsefrågor är en anpassning vilken Mucchetti (2013) samt Åsberg och Dahlgren 

Sandberg (2010) påvisar öka läsförståelsen hos elever med autism. I studien av Mucchetti 

(2013) gavs läsförståelsefrågor efter högläsning. Läsförståelsefrågorna bestod av sex 

tolkningsfrågor som eleverna skulle besvara. Varje fråga ställdes direkt efter att läraren avslutat 

läsningen av den relevanta sidan. Resultatet visade på ökat deltagande och således på ökad 

läsförståelse. I studien av Åsberg och Dahlgren Sandberg (2010) gavs läsförståelsefrågor efter 

högläsning eller självständig läsning. Eleverna blev tilldelade en träningsbok med 13 olika 

berättelser med gradvis ökad textmängd. Till varje berättelse fanns tillhörande frågor av typen; 

svaret går att hitta i texten, tänk efter för att hitta svaret samt svar baserat på egna erfarenheter. 

Båda studiernas resultat visade på specifika förbättringar i eleverna läsförståelse efter 

användandet av läsförståelsefrågor. Studiernas resultat styrks av Fridolfsson (2015, ss. 204-

205) som belyser vikten av att ställa frågor och samtala kring texter. Eleverna ges då 

förutsättningar för att få strategier till att ta sig an en text och förstå den. Westlund (2012, ss. 

101–102) påtalar att förståelse för text är en social färdighet. Således grundas anpassningen i 

en svårighet förknippad med autism.  

 

Bildstöd och konkret material är anpassningar vilka Whalon och Hart (2011) samt Mucchetti 

(2013) påvisar utveckla läsförståelsen hos elever med autism. I studien av Whalon och Hart 

(2011) användes bildstöd i form av bilder direkt kopplade till när läraren definierade ord. 

Bildstöd användes även i kombination med cirkelaktiviteter så som diskussioner i grupp för att 

förtydliga ord. Konkret material användes ibland i kombination med bildstödet för att förtydliga 

ordens betydelse. Studien visade även att böcker med mer bilder gav eleverna bättre 

förutsättningar att förstå ord och innehåll i berättelser. Resultatet i studien av Mucchetti (2013) 

visade på liknande positiva effekter då böcker med bilder och taktilt material visade på både 

större deltagande och en ökad läsförståelse hos elever med autism. Bildstödet användes i 

kombination med ovannämnda läsförståelsefrågor där eleverna fick svara på frågorna med hjälp 

av bildsymboler. Kombinationen av dessa anpassningar gav en ökad läsförståelse hos eleverna 

i studien. Liknande argument ges av Jakobsson och Nilsson (2011, ss. 43-47) vilka belyser att 

bilder som komplement till text gynnar läsförståelsen. Bilder tillsammans med text kan ge 

elever förutsättning att självständigt angripa en text och få förståelse för textens betydelse 

(Wing 2012, ss. 108-110).  

 

Mindre grupper och enskilt stöd är anpassningar vilka De Verdier, Fernell och Ek (2017), 

Whalon och Hart (2011) samt Åsberg och Dahlgren Sandberg (2010) betonar som positiva för 

att gynna läsförståelsen hos elever med autism.  I studien av De Verdier, Fernell och Ek (2017) 

visar resultatet att enskilt stöd, arbetsro och arbete i små grupper är något som ur lärarperspektiv 

anses gynna läsförståelsen hos eleverna. Ur elevperspektiv efterfrågas lugn och ro för att 

komma ifrån yttre stimuli. I likhet med De Verdier, Fernell och Ek (2017) menar Whalon och 

Hart (2011) att små grupper kan gynna läsförståelsen. I studien framgår det att övningar i 

läsförståelse i större grupper kan leda till att elever missförstår texten och blir distanserade från 

klasskamraterna. Distansen visade sig leda till att läraren istället för öppna frågor fick ställa ja 

eller nej frågor för att eleven skulle kunna delta. Således bidrog den stora gruppen till att eleven 

inte fick möjlighet att utveckla sin läsförståelse. Även resultatet i studien av Åsberg och 

Dahlgren Sandberg (2010) visar att enskilt stöd kan gynna läsförståelsen hos elever med autism. 

Några elever i studien hade svårigheter med att utföra uppgifter i grupp och fick istället enskilt 

stöd vilket ledde till att de behärskade läsförståelseuppgifterna bättre än utan enskilt stöd. Wing 

(2012, s. 137) påtalar att barn med autism ofta är känsliga för ljud och således kan en mindre 

grupp vara ett sätt att undkomma störande ljud.  
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”Bygga på intresse” är en anpassning vilken De Verdier, Fernell och Ek (2017) påtalar gynnar 

läsförståelsen hos elever med autism. Resultatet i studien visade att lärarna upplever att eleverna 

motiveras till att arbeta med läsförståelse om uppgifterna byggs på elevernas intressen. 

Resultatet visade även att föräldrarna till eleverna i studien poängterade betydelsen av att utgå 

från eleverna vid utformandet av uppgifter. I likhet med De Verdier, Fernell och Ek (2017) 

påtalar även Wing (2012) betydelsen av att ”bygga på intresse” för att barn med autism ska 

motiveras till inlärning samt undvika misslyckanden.  

 

Scaffolding är ytterligare en anpassning vilken Whalon och Hart (2011) påvisar gynnar 

läsförståelsen hos elever med autism.  Scaffolding innebär att läraren initialt ger eleven mycket 

stöttning som efterhand avtar i takt med att eleven behärskar uppgiften mer självständigt 

(Westlund 2012, s. 23). Begreppet scaffolding förekommer enbart i studien av Whalon och Hart 

(2011). Ett mönster kan dock urskiljas i flera av de ovannämnda studierna då det i studierna 

beskrivs hur anpassningar använts genom att läraren initialt ger mycket stöd som sedan avtar i 

takt med att eleven behärskar uppgiften. Ett exempel som kan urskiljas i studierna av Mucchetti 

(2013) samt Åsberg och Dahlgren Sandberg (2010) är att lärarna ställde tankeväckande frågor 

till en text för att eleverna skulle bli medvetna om strategin och utveckla sin egen förståelse för 

texten. Således kunde stödet succesivt minskas.  

Bakomliggande faktorer som visat sig gynnsamma 

I studien av Spector och Cavanaughs (2015) undersöktes tre vetenskapligt bevisade faktorer 

som visat sig gynnsamma för nybörjarläsare. De tre faktorerna var; hög lärarkompetens, 

omfattande tid för instruktioner samt variation av olika komponenter i läsförståelse. Resultatet 

i studien visade på att de tre bakomliggande faktorerna är grundläggande för att elever med 

autism ska utveckla sin läsning. Det oroande i resultatet var att det visade sig att flertalet elever 

i studien fick läsinstruktioner av en resurslärare med otillräcklig kompetens samt att lärare ofta 

har låg självkänsla för att undervisa elever med autism. Dessutom var tiden för instruktioner 

mindre än rekommenderat. Resurslärarna som gav instruktionerna ansåg sig ha brister i 

förberedelse och effektivitet att undervisa elever med autism i läsning. Då nästan en tredjedel 

av eleverna i studien fick läsinstruktioner av en resurslärare som inte upplevde sig ha rätt 

kompetens för uppgiften tyder det på brist av lärarkompetens. Hög lärarkompetens är något 

som även betonas som betydande för läsförståelseinlärning i övriga studier. Ett exempel är att 

i studien av De Verdier, Fernell och Ek (2017) betonar lärarna att det behövs mycket kunskap 

om olika anpassningar för att de ska vara gynnsamma för eleverna. Ett annat exempel är att i 

studien av Flores et al. (2013) betonas det att lärarna måste få utbildning i anpassningen för att 

den ska kunna gynna eleverna. Likaså framhåller Wing (2012, s. 221) betydelsen av att läraren 

har utbildning och erfarenhet för att kunna möta behoven hos elever med autism. Om läraren 

har hög kompetens kan det bidra till att läraren kan variera olika komponenter i läsförståelsen. 

Följaktligen är dessa två faktorer nära sammanfogade. Omfattande tid för instruktioner är 

däremot en faktor som endast framkommer i studien av Spector och Cavanaughs (2015). 

Således kan ses att framförallt den bakomliggande faktorn hög lärarkompetens är av stor vikt 

för att de extra anpassningarna ska fungera i ordinarie klassrum. 

Hur anpassningarna implementerats i ordinarie klassrum  

Av ovan nämnda studier är studien av Whalon och Hart (2011) den enda studien som är utförd 

i ordinarie klassrum av klassläraren. Eleverna som observerades fick de specifika 

anpassningarna i klassrummet och deltog på så vis i den ordinarie undervisningen. 

Anpassningarna som gynnade elevernas läsförståelse var ibland beroende av att eleverna fick 

delta på andra villkor än övriga elever. Ett exempel är att en elev valde att delta i en aktivitet på 

avstånd bakom övriga klasskamrater. Anpassningen bildstöd användes då läraren visade bilder 
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för att få eleven delaktig i samtalet. Eleven fick därmed möjlighet att utveckla sin läsförståelse 

med hjälp av anpassningen bildstöd. Samma utveckling hade inte varit möjlig om eleven inte 

fått delta på andra villkor än övriga elever. Resultatet tyder således på att anpassningarna 

struktur och rutiner, systematiska läsförståelsestrategier, scaffolding och bildstöd, vilka var de 

anpassningar som observerades i studien, kan utföras i ordinarie klassrum. Studien visar dock 

att elever med autism är i behov av att växla mellan ordinarie undervisning med anpassningar 

och specialundervisning då de kan ha svårigheter med inlärning i större grupp. Whalon och 

Hart (2011) påtalar att deras resultat således ger konsekvenser för inkluderande undervisning.  

 

Studierna av De Verdier, Fernell och Ek (2017), Flores et al. (2013), Mucchetti (2013), Roux 

et al. (2015), Spector och Cavanaughs (2015) samt Åsberg och Dahlgren Sandberg (2010) 

skiljer sig från studien av Whalon och Hart (2011) då anpassningarna inte gavs i ordinarie 

klassrum utan enskilt eller i mindre grupp. Anpassningarna i dessa studier gavs även helt eller 

delvis av speciallärare. Följaktligen implementerades anpassningarna i dessa studier inte i 

ordinarie klassrum. Då endast en studie i den kartlagda forskningen visar hur anpassningarna 

implementerades i ordinarie klassrum kan slutsatser inte dras om huruvida anpassningarna 

skulle gynna eleverna på liknade vis i ordinarie klassrum, som de gjorde enskilt eller i en mindre 

grupp.  

Vår studie i förhållande till forskningsfältet 

Forskningsfältet visade sig vara nytt och flertalet av de studier som vi kartlade genomförde 

anpassningarna enskilt eller i mindre grupp. Således kan behov utläsas att forskning behövs om 

hur anpassningar utförs inom ramen för ordinarie klassrum. Vår studie kan bidra med kunskap 

om hur extra anpassningar kan implementeras i ordinarie klassrum. Att intervjua lärare om 

deras upplevelser kan vara ett sätt att nå kunskap om hur de extra anpassningarna implementeras 

i ordinarie klassrum och hur de gynnar läsförståelsen hos elever med autism. Således kan även 

möjligheter och svårigheter med att utföra extra anpassningar i ordinarie klassrum synliggöras. 

Då det finns så få studier genomförda i ordinarie klassrum stärks relevansen för vår studie. 
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Teoretiskt ramverk 

Vårt val av teoretiskt ramverk grundar sig i att vårt syfte är att belysa vilka extra anpassningar 

som används, hur de implementeras samt vilka svårigheter lärare upplever med att 

implementera dem i ordinarie klassrum. Christoffersen och Johannessen (2015, s. 24) påtalar 

att val av teori får avgörande konsekvenser för resultatet. För att en teori ska vara användbar 

för analysen av vårt resultat ska den följaktligen kunna fånga in olika perspektiv av hur extra 

anpassningar används i praktiken.  

 

Det teoretiska ramverk som ligger till grund för vår studie är practice architectures (Kemmis 

et al. 2014). Practice architectures översätts till svenska som praktikarkitektur. Teorin är 

fördelaktig då den både är en teoretisk resurs för att förstå utbildning och en förändrande resurs 

för att hitta möjlighter att förändra praktiken (Mahon, Francisco, Kemmis & Lloyd 2017, s. 2). 

Teorin utgår från Schatzkis begrepp sayings och doings för att förstå en praktik (Langelotz 

2014). Kemmis et al. (2014) har utvecklat Schatzkis teori och beskriver praktikarkitektur som 

förhållandet mellan specifika diskurser (sayings), specifika handlingar (doings) och relationer 

(relatings) i ett specifikt projekt. Förhållandet mellan dessa tre skapar olika praktiker. De 

hänger därmed samman i olika projekt då praktiken skapar praktikarkitekturen och 

praktikarkitekturen skapar praktiken.  

 

Ett centralt begrepp inom teorin praktikarkitektur är arrangemang. Enligt teorin är praktiken 

uppbyggd av de tre arrangemangen; kulturellt-diskursiva arrangemanget, materiellt-

ekonomiska arrangemanget och det socialt-politiska arrangemanget (Kemmis et al. 2014). För 

att synliggöra hur de tre arrangemangen bygger upp praktiken används begreppen inzoomning 

och utzoomning (Nicolini 2012). De tre arrangemangen kan ses som en utzoomning av 

praktiken. Sayings, doings och relatings är tvärtom en inzoomning av praktiken. Därmed är 

teorin praktikarkitektur ett bra analysverktyg då den möjliggör att se praktiken både ur ett smalt 

och ett brett perspektiv. Således kan möjligheter och hinder i en praktik identifieras och även 

synliggöras ur ett större perspektiv (Kemmis et al. 2014).  

 

Det kulturellt-diskursiva arrangemanget är i en semantisk dimension då talet påverkas av 

kulturer och traditioner. Begreppet sayings är en inzoomning av det kulturellt-diskursiva 

arrangemanget och innefattar det någon säger (Nicolini 2012). Det någon säger styrs ofta av 

kultur och tradition (det kulturellt-diskursiva arrangemanget) vilket möjliggör eller hindrar hur 

det talade språket används i ett visst projekt i en viss praktik (Kemmis et al. 2014).  

 

Det materiellt-ekonomiska arrangemanget är i en fysisk dimension då handlingar påverkas av 

materiella och ekonomiska förutsättningar (Kemmis et al. 2014). Begreppet doings är en 

inzoomning av det materiellt-ekonomiska arrangemanget och innefattar det praktiska arbetet, 

det vill säga vad någon gör (Nicolini 2012). Det någon gör styrs ofta av praktiska 

omständigheter och ekonomi (det materiellt-ekonomiska arrangemanget) vilket möjliggör eller 

hindrar hur, när eller om praktiska handlingar kan utföras i ett visst projekt i en viss praktik 

(Kemmis et al. 2014). 

 

Det socialt-politiska arrangemanget är i en social dimension då relationer påverkas av sociala 

och politiska förutsättningar (Kemmis et al. 2014). Begreppet relatings är en inzoomning av 

det socialt-politiska arrangemanget och innefattar relationen mellan individer (Nicolini 2012). 

Det innefattar även en individs relation till de större ramarna som styr samt en individs relation 

till ett objekt. De större ramarna är exempelvis politiska omständigheter eller styrdokument och 

ett objekt kan vara exempelvis ett digitalt hjälpmedel. Det socialt-politiska arrangemanget 
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påverkar således relationerna och kan möjliggöra eller hindra arbetet i ett visst projekt i en viss 

praktik (Kemmis et al. 2014). 

 

Teorin praktikarkitektur kan med fördel användas inom skolpraktiken. Inom skolpraktiken kan 

teorin visa hur praktiken styrs, hindras eller möjliggörs på grund av de tre arrangemangen; 

kulturellt-diskursiva, materiellt-ekonomiska och det socialt-politiska samt dess inzoomningar 

sayings, doings och relatings. Exempelvis kan lärarnas ordval om elever med autism härledas 

till lärarens bakgrund och kultur och därmed relateras till sayings. Att en elev inte får ett visst 

hjälpmedel kan styras av ekonomi och således relateras till doings. Lärarens relation till 

läroplanen eller hur hierarkin är formad på en skola är exempel på relatings.   

 

Enligt teorin praktikarkitektur är praktiker sociala fenomen (Mahon et al. 2017, s. 9). Utifrån 

teorin praktikarkitektur ges möjligheten att ge svar på vilka möjligheter och hinder som finns i 

skolan (praktiken) angående extra anpassningar i ordinarie klassrum, tänkta att gynna 

läsförståelsen hos elever med autism (projekt). Dessa svar ges genom att granska lärares 

upplevelser (sayings, doings och relatings) och zooma ut till de kulturellt-diskursiva, materiellt- 

ekonomiska och socialt-politiska arrangemangen och se hur de relaterar till varandra och formar 

en praktik.  

 

Nedan visas en figur över hur sayings, doings och relatings går in i varandra och hur de ingår i 

de tre arrangemangen som tillsammans bildar ett projekt (se Figur 1).  

 

 

Figur 1: Kemmis et al. (2014, s. 34) modell över centrala begrepp inom teorin praktikarkitektur.  
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METOD 
Syftet med studien är att belysa sex lärares upplevelser av arbetet med extra anpassningar i 

ordinarie klassrum, tänkta att gynna läsförståelsen hos elever med autism i åldrarna 5-10 år. För 

studien är en kvalitativ metod att föredra framför en kvantitativ metod. Detta då vårt syfte är att 

komma åt detaljerade upplevelser vilket kan uppnås genom den flexibilitet en kvalitativ metod 

har (Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 15-16). Då upplevelsen ska vara i fokus i vår studie 

lämpar sig kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod. Genom intervjuer kommer vi nära 

människors tankar och känslor och tar del av något som hänt i förfluten tid. Således lämpar sig 

intervju bättre än observation då förfluten tid inte är observerbar och det är svårt att observera 

människors upplevelser (Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 83-84). Semistrukturerad 

intervjumetod baserad på en intervjuguide valdes då vi ville ge informanterna utrymme till 

öppna svar och möjligheten att beskriva sina upplevelser. Då vi var två forskare som utförde 

intervjuerna var det nödvändigt att säkerställa att alla informanter fick samma frågor för att en 

jämförelse skulle kunna ske. Därför krävdes en viss standardisering. Således är 

semistrukturerad intervjumetod att föredra då standardisering och flexibilitet skapar balans 

(Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 84-86).  

 

Vår intervjuguide (se Bilaga 1) utformades med inspiration av Christoffersens och 

Johannessens (2015, ss. 86-87) utformning av intervjuguide. Inledande frågor om bakgrund 

valdes för att öppna upp intervjun. Tre teman vilka stämde överens med våra frågeställningar 

formulerades. Detta för att tydligt svara på våra frågeställningar. Under varje tema formulerades 

sedan frågor samt förslag på följdfrågor. Frågorna formulerades på ett sådant vis för att få en 

fördjupning under varje fråga. Förslagen på följdfrågorna var därför generella men 

individanpassade frågor ställdes för att följa upp informanternas upplevelser. Samtliga frågor 

fokuserade på lärarnas upplevelser för att undvika allmänna svar. Följdfrågorna formulerades 

för att få ytterligare fördjupning och exempel. Många av frågorna kan upplevas likna varandra 

men är utformade för att täcka in flera aspekter av lärarnas upplevelser. Intervjuguiden 

avslutades med en fråga där informanterna fick möjlighet till ytterligare kommentarer och 

frågor. 

Urval 

Urvalet bestod av sex kvinnliga lärare på olika skolor i en mellanstor kommun i Västsverige. 

Lärarna arbetade i årskurserna 1-3 och hade 12-39 års erfarenhet av arbete i förskoleklass och 

årskurserna 1- 6. Samtliga lärare hade behörighet i svenska och stor erfarenhet av att arbeta med 

elever med autism. Då vi ville se så många extra anpassningar som möjligt sågs fördelen med 

att sprida urvalet över olika skolor i kommunen. Urvalet av de sex skolorna baserades på att vi 

förutsåg att det fanns lärare på skolorna som kunde uppfylla våra urvalskriterier. Urvalet av 

lärare på respektive skola var ändamålsenligt och kriteriebaserat då informanterna behövde 

uppfylla vissa kriterier baserade på vårt syfte (Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 55-57). 

Kriterierna var arbete i förskoleklass eller grundskolans årskurs 1-3 samt erfarenhet av att 

undervisa elever med autism i läsförståelse. En av lärarna rekryterades genom ett snöbollsurval. 

Ett snöbollsurval är när en person hänvisar till en annan person med kunskaper inom ämnet 

(Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 60-61). En av lärarna som kontaktades uppfyllde inte 

kriterierna men hänvisade vidare, vilket resulterade i att en annan lärare valdes ut. 

Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 54-55) påtalar att det inte finns ett bestämt antal 

informanter som skulle representera ett fulländat urval. Urvalet av sex personer grundades i att 

antalet kan antas ge den variation i upplevelser för att kunna utläsa likheter och skillnader i 

informanternas utsagor.  
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Vid kontakt med informanterna utgick vi från de steg som Christoffersen och Johannessen 

(2015, s. 62) presenterar. Den första kontakten med informanterna togs via e-mail cirka två 

veckor före intervjun. Syftet med studien samt information om intervjuns genomförande 

presenterades i e-mailet. När bekräftelse mottagits att informanterna hade möjlighet att delta 

bokades tid för intervjun. Informantern meddelades då även att forskarna kunde ta sig till den 

plats där informanten föredrog att ses. Nästa steg var att en vecka innan intervjun skicka ett 

informationsbrev (se Bilaga 2) innehållande de forskningsetiska principerna samt medgivande 

till deltagande. Sista steget var att dagen innan intervjun skicka en påminnelse om tid för 

intervjun via e-mail. 

Intervjuernas genomförande 

Före intervjuerna utfördes en provintervju med en utbildad lärare med erfarenhet av att 

undervisa elever med autism. Provintervjun genomfördes för att säkerställa att frågorna ställdes 

på ett sådant vis att vi fick svar på vårt syfte (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 91). Efter 

provintervjun omformulerades några av frågorna för att bli tydligare. Christoffersen och 

Johannessen (2015, s. 89) påtalar att det kan vara fördelaktigt att låta informanten välja sin egen 

plats för intervjuns genomförande för att det ska vara så avslappnat och enkelt som möjligt. 

Därför gavs samtliga informanter möjligheten att genomföra intervjun på egen vald plats. Fyra 

av informanterna valde att bjuda in oss till deras skolor. Tre av intervjuerna genomfördes på 

deras skolor i ett avskilt grupprum. En av de fyra informanterna blev sjuk och istället för att 

ställa in intervjun föreslog informanten att genomföra intervjun över telefon. Den femte 

informanten valde att komma till vår skola efter arbetstid. Intervjun genomfördes därför på 

högskolan i ett bokat grupprum. Den sjätte informanten valde att genomföra intervjun hemma 

hos en av oss då detta var praktiskt och bekvämt för informanten. Samtliga intervjuer 

genomfördes av oss båda. En av oss stod för frågorna och den andra tog anteckningar. 

Intervjuerna pågick mellan 25 och 40 minuter. Samtliga intervjuer spelades in och kort efter 

genomförandet transkriberades de. Sammanlagt transkriberades tre intervjuer var. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp inom forskning som tillsammans stärker 

kvaliteten i forskningen. Begreppen förekommer mer frekvent inom den kvantitativa 

forskningen än den kvalitativa forskningen. En anledning är att dessa begrepp anses härstamma 

från positivismen och därmed står i vägen för kvalitativ forskning. Inom kvalitativ forskning är 

det vanligt att istället använda begrepp såsom giltighet och tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 295). Vi har dock valt att i likhet med Kvale och Brinkmann (2014) använda de 

traditionella begreppen validitet och reliabilitet för att betona en metodologisk mening och 

undvika den moraliska mening begrepp som giltighet och tillförlitlighet kan förknippas med.  

 

Validitet innebär inom kvalitativ forskning hur väl ett instrument undersöker det som avses att 

undersökas (Kvale & Brinkmann 2014, s. 296). Validiteten i vår studie stärks genom att 

intervjuguiden har tydliga teman som motsvarar våra frågeställningar. Frågorna under 

respektive tema är formulerade för att ge svar på dessa frågeställningar och således stärka 

korrelationen med vårt syfte. Ytterligare en faktor vilken stärker validiteten i studien är att 

samtliga delar i examensarbetet återkopplar till syftet. En tredje faktor som stärker validiteten i 

studien är att en provintervju genomförts med en utbildad lärare med erfarenhet av att undervisa 

elever med autism. På så vis försäkrades vi om att intervjufrågorna kunde ge svar på det vi 

avsåg att undersöka.  

 

Reliabilitet inom kvalitativ forskning beskriver hur tillförlitlig en studie är. Resultatet ska vara 

möjligt att återskapa vid annan tidpunkt och av andra forskare för att reliabiliteten ska vara hög 
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(Kvale & Brinkmann 2014, s. 295). Reliabiliteten i vår studie stärks genom att intervjuteknik 

övades med varandra innan intervjuerna för att undvika ledande frågor. Ledande frågor har en 

negativ klang inom forskning då de kan leda in informanten mot en viss riktning. Kvale och 

Binkmann (2014, ss. 213–216) påtalar dock att ledande frågor av typen kontrollfrågor kan 

användas för att öka reliabiliteten i intervjusvar. Därför användes kontrollfrågor av typen: Har 

vi uppfattat dig rätt när du berättar att…? med syfte att kontrollera reliabiliteten i informanternas 

svar. Således minskades risken för feltolkningar. Kvale och Brinkmann (2014, ss. 217-219) 

påtalar att vid transkribering, vilket är en översättning från talat till skrivet språk, försummas 

detaljer från det verkliga mötet. Följaktligen kan en videoinspelning vara fördelaktig men 

ibland ohanterlig på grund av omfattningen av detaljer. För att stärka reliabiliteten utan att göra 

transkriberingen ohanterlig valde vi att använda oss av ljudinspelningar samt komplettera med 

anteckningar om informanternas kroppsspråk. Detta möjliggjordes då vi var två vid 

intervjutillfällena där en ansvarade för intervjufrågorna och den andra för anteckningar samt 

ljudinspelning. Ett mål med examensarbetet har varit att det ska vara transparent för läsaren och 

därför har varje steg i processen beskrivits utförligt.  

Etiska överväganden 

Kvalitativa intervjuer innebär möten med människor vilket kräver etiska överväganden. Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 98) framhåller att ett svårt dilemma är att få fram tillräcklig kunskap 

utan att inkräkta på informanternas integritet. I vår studie bad vi om personliga och uttömmande 

svar vilket kan inverka på informanternas integritet. För att undvika dilemmat var vi tydliga 

med att redogöra för Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De fyra forskningsetiska principerna är: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Principerna 

meddelades informanterna dels genom ett informationsbrev och dels innan intervjun 

påbörjades. Informationskravet innebär att forskaren ska meddela informanterna om deras del 

i studien och på vilka premisser de deltar. Det innebär även att informanterna har rätt att avbryta 

sitt deltagande när helst de vill vilket framgick i informationsbrevet. Samtyckeskravet innebär 

att forskaren ska inhämta samtycke från informanterna vilket lämnades genom 

informationsbrevet. Konfidentialitetskravet innebär att all data ska behandlas så att inga 

obehöriga ska kunna ta del av den och informanterna ska inte kunna identifieras 

(Vetenskapsrådet 2002). All data behandlades med största försiktighet genom att bearbeta den 

när ingen annan än forskarna var närvarande. För att bevara informanternas anonymitet 

användes inga utsagor i resultatet där informanternas identiteter kunde urskiljas. För att 

garantera anonymitet användes inga namn utan istället pseudonymer (Christoffersen & 

Johannessen 2015, s. 50). Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast får användas för 

forskningens ändamål (Vetenskapsrådet 2002). För att uppnå kravet raderades data efter analys 

för att skyddas från obehöriga. Även under intervjuerna var vårt övergripande syfte att skydda 

och respektera informanterna genom att inte ifrågasätta eller döma deras berättelser.   

Analys av data 

Analysen har genomförts i olika steg. Kvale och Brinkmann (2014, ss. 233-234) påtalar att 

analys innebär att separera något i olika delar. Det första steget var därför att färgkoda 

upplevelser i informanternas berättelser i tre olika kategorier kopplade till våra frågeställningar. 

Kvale och Brinkmann (2014, ss. 241-244) benämner kodning som att knyta nyckelord till olika 

delar i berättelser. Våra nyckelord; extra anpassningar, hur (extra anpassningar implementerats) 

och svårigheter var därför direkt kopplade till våra tre frågeställningar för att svara på syftet 

med studien. Efter färgkodningen samanställdes de kodade upplevelserna i tre olika tabeller 

vilka även de svarade mot våra tre frågeställningar (se bilaga 3). 

 



 

12 

 

Kvale och Brinkmann (2014, ss. 257-258) påtalar att ett teoretiskt ramverk med fördel kan 

användas för att analysera uttalanden i ytterligare en kontext. Nästa steg i analysen var därför 

att med hjälp av det teoretiska ramverket praktikarkitektur (Kemmis et al. 2014) analysera 

studiens data. Då vi avsåg att analysera vilka möjligheter och hinder som finns i praktiken var 

teorin praktikarkitektur fördelaktig. Två av våra frågeställningar belyser möjligheter, det vill 

säga hur, respektive hinder, det vill säga svårigheter, med att implementera extra anpassningar 

i ordinarie klassrum. Teorin synliggör hur de kulturellt-diskursiva, materiellt-ekonomiska och 

socialt-politiska arrangemangen vid en utzoomning av dimensionerna sayings, doings och 

relatings konstruerar den aktuella praktiken (Nicolini 2012). Följaktligen synliggjordes även 

möjligheter och hinder i praktiken. 

 

Vår första frågeställning, om vilka extra anpassningar som lärarna upplevde gynnsamma, 

besvarades med hjälp av analysens första steg. Därför fokuserade vi med hjälp av teorin enbart 

på de två andra frågeställningarna. Med utgångspunkt i teorin kategoriserades lärarnas 

upplevelser under respektive frågeställning, in under dimensionerna sayings, doings eller 

relatings. Bestämda kriterier låg till grund för vad som kategoriserades under de olika 

dimensionerna. De uttalanden som främst kunde härledas till hur lärarnas språk användes 

kodades som sayings. De uttalanden som främst berörde materiella eller ekonomiska faktorer 

kodades som doings och de uttalanden som främst kunde härledas till sociala förhållanden eller 

politiska omständigheter kodades som relatings. För att särskilja dessa användes tre olika färger 

(se bilaga 3). Då sayings, doings och relatings är närvarade i arrangemangen och bygger upp 

arkitekturen zoomades dimensionerna sedan ut. Upplevelserna kategoriserades under de olika 

arrangemangen vilket tydliggörs i resultatet.  
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RESULTAT 
I resultatet presenteras sex lärares upplevelser av arbetet med extra anpassningar i ordinarie 

klassrum, tänkta att gynna läsförståelsen hos elever med autism i åldrarna 5-10 år. Först 

redogörs för vilka extra anpassningar som identifierats som gynnsamma i lärarnas utsagor. 

Därefter presenteras, under respektive arrangemang, hur de extra anpassningarna 

implementeras i ordinarie klassrum. Slutligen presenteras de svårigheter lärarna upplever med 

att utföra de extra anpassningarna i ordinarie klassrum. Även svårigheterna presenteras under 

respektive arrangemang.  

Extra anpassningar som identifierats  

I lärarnas berättelser identifierades flertalet extra anpassningar som gynnar läsförståelsen hos 

elever med autism i ordinarie klassrum. En extra anpassning vilka samtliga lärare anser 

gynnsam är avskärmning för att kunna stänga ute yttre stimuli. Exempel på avskärmningar 

lärarna använder sig av är skärmar, hörselkåpor eller en mysig vrå. En annan extra anpassning 

vilken samtliga lärare anser gynnsam är struktur och rutin. Exempel på struktur är förberedelser 

i form av tydliga scheman över dagen och varje lektion, time-timer eller tydliga mål. En tredje 

extra anpassning vilka samtliga lärare anser gynna läsförståelsen i ordinarie klassrum är 

bildstöd i kombination till text. Samtliga lärare påtalar även att en gynnsam anpassning är att 

elever med autism får tillgång till en egen lärare. Tillgången till en egen lärare möjliggör 

växelverkan, vilket innebär att eleven till exempel får svara muntligt istället för skriftligt, eller 

att läraren och eleven turas om att läsa. Flera av lärarna benämner den här typen av extra 

anpassningar som ”en till en”. Fem av de sex lärarna nämner att en extra anpassning är att bygga 

på elevernas intressen. Ett exempel på att ”bygga på intresse” är att skapa varierat läromedel 

eller använda faktatexter då elever med autism ofta har lättare att ta till sig fakta än skönlitterära 

texter. Vidare påtalar fyra av lärarna att de använder sig av specialpedagog som en extra 

anpassning. En extra anpassning som tre av lärarna använder sig av för att gynna läsförståelsen 

hos elever med autism är digitala hjälpmedel. Två lärare använder modellering som en extra 

anpassning för elever med autism och två lärare använder sig även av belöning för att motivera 

eleverna till läsning.  

 

En extra anpassning som samtliga lärare berättar att de använder är grupprum. Grupprum ingår 

inte i det ordinarie klassrummet men samtliga lärare har tillgång till ett grupprum och använder 

det som en möjlighet till två arbetsplatser.  

 

I lärarnas berättelser framkommer förutom ovannämnda extra anpassningar även några 

bakomliggande faktorer vilka är avgörande för att de extra anpassningarna ska fungera i 

ordinarie klassrum. Samtliga lärare betonar goda relationer som en viktig bakomliggande 

faktor. En god relation mellan lärare och elev innebär exempelvis att läraren vet vilka 

ansiktsuttryck och känslor som läraren behöver förtydliga samt vilka strategier eleverna är i 

behov av för att kunna reglera sina känslor om de kommer i affekt. En god relation mellan lärare 

och hemmet är en bakomliggande faktor som två av lärarna nämner som betydande för att 

eleven ska vara förberedd inför skoldagen. Ytterligare en relation som en av lärarna nämner 

som viktig är relationen med rektorn. Utan goda relationer anser inte lärarna att de extra 

anpassningarna blir användbara. I fem av lärarnas berättelser framkommer det att ett öppet 

klassrumsklimat är ytterligare en bakomliggande faktor som är av betydelse för att de extra 

anpassningarna ska gynna elevernas läsförståelse i ordinarie klassrum. Ett öppet 

klassrumsklimat möjliggör en individanpassad undervisning utan att någon känner sig 

annorlunda. En tredje bakomliggande faktor som fem av lärarna påtalar är vikten av att samtliga 
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pedagoger på skolan har ett samstämmigt förhållningssätt. Ett samstämmigt förhållningssätt 

hos pedagoger ger eleven trygghet och struktur och således en grund för inlärning.  

Hur de extra anpassningarna implementeras i ordinarie klassrum  

Nedan kommer möjligheter med att implementera extra anpassningar i ordinarie klassrum 

redovisas. I lärarnas berättelser kunde vi identifiera hur flera extra anpassningar samt några 

bakomliggande faktorer gynnade läsförståelsen hos elever med autism. Lärarnas berättelser 

visade på stora möjligheter med att implementera de extra anpassningarna i ordinarie klassrum. 

Genom teorin praktikarkitektur ses resultatet ur ett inzoomat och utzoomat perspektiv.  

Kulturellt-diskursiva arrangemanget 

Samtliga lärare beskriver hur goda relationer till eleverna är grunden för att eleverna ska vara 

mottagliga för inlärning. Lärarna beskriver att en god relation inger trygghet och även bidrar 

till att eleven undkommer affektlägen. En av lärarna beskriver vikten av en god relation på 

följande vis: 

 
Relationen är egentligen det viktigaste, har man en relation så vet man ju vad barnet kan läsa, eller 

när det barnet kan träna sig på sin läsning. (Informant 4) 

 

Vidare beskriver läraren att: 

 
Finns det kärlek för eleven kan man lyckas med vilken anpassning som helst, på något vis. 

(Informant 4)   

 

De ovannämnda citaten tyder på hur språket ger uttryck för en viss kultur eller tradition. Läraren 

visar genom sitt språk, sin empati och förståelse för eleven. Empati och förståelse för andra 

människor är något som möjliggör en god relation och kan härledas till personens identitet, 

kultur och tradition. Således blir det kulturellt-diskursiva arrangemanget synligt i hur läraren 

uttrycker sin relation till eleven och följaktligen avgörande för elevernas inlärning. Ytterligare 

en relation som två av lärarna uttrycker viktig för elevernas läsförståelse är relationen med 

hemmet. Den ena läraren berättar att genom en god relation med hemmet kan eleven få 

möjlighet att hemma förbereda sig på en text. Då blir det inte i en klassrumssituation som första 

bearbetningen sker. Den andra läraren betonar relationen med hemmet som viktig för att eleven 

ska vara förberedd på skoldagens schema och således undvika stress för att kunna fokusera på 

läsförståelse. Följaktligen är språket även i centrum för att skapa goda relationer med hemmet. 

 

Två av lärarna betonar att en viktig aspekt för att skapa en god relation med elever med autism 

är att vara övertydlig med ansiktsuttryck och känslor. De menar att elever med autism har 

svårigheter att tolka ansiktsuttryck och känslor vilket i sin tur stör elevernas koncentration och 

således förmåga till läsförståelse. I lärarnas sayings framgår det att lärarna använder språket för 

att förtydliga sina ansiktsuttryck och känslor. Vid en utzoomning av lärarnas sayings blir det 

kulturellt-diskursiva arrangemanget närvarande då lärarnas språk och hur de uttrycker sig 

formas av lärarnas kultur. 

 

Två av lärarna betonar ytterligare en viktig aspekt för att skapa en god relation med elever med 

autism. Elever med autism behöver strategier för att undvika affektlägen och kunna koncentrera 

sig på uppgiften. Lärarna menar att strategier kan vara en muntlig överenskommelse där eleven 

vet vart eleven kan gå undan eller vem eleven kan prata med när behov finns. Då lärarnas språk 

är en möjliggörande faktor kan överenskommelsen av strategier härledas till det kulturellt-

diskursiva arrangemanget.  
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Tre av lärarna poängterar hur goda relationer mellan lärare och elev och elever emellan kan 

bidra till ett öppet klassrumsklimat. Ett öppet klassrumsklimat ger möjlighet till att kunna utföra 

extra anpassningar utan att eleven som får den extra anpassningen utpekas som annorlunda. Det 

öppna klassrumsklimatet bidrar således till att läraren kan utföra den extra anpassningen ”bygga 

på intresse”. Genom att utgå från elevens intresse ges eleven stora möjligheter att utveckla sin 

läsförståelse. En av lärarna beskriver på följande vis hur klassrumsklimatet är betydande för om 

den extra anpassningen ”bygga på intresse” ska fungera i ordinarie klassrum:  

 
Framförallt är det ju det individuella, alltså, vad är var och en intresserad av. Så gör vi ju i 

klassrummet överlag, vissa saker kanske vi gör tillsammans men just för de här pojkarna och 

flickorna måste vi anpassa det. Vi gör inte samma sak, men vi tränar ändå på samma sak och det blir 

det normala i klassrummet. Att vi gör olika på olika sätt. (Informant 6) 

 

Det läraren uttrycker (sayings) som det ”normala” kan härledas till lärarens kultur och tradition, 

det vill säga det som är normalt för den enskilda läraren. Vid en utzoomning av lärarens sayings 

kan därmed förstås att klassrumsklimatet påverkas av läraren syn på ett öppet klassrumsklimat 

vilket i sin tur påverkas av lärarens kultur och tradition. I det här fallet blir lärarens syn på ett 

öppet klassrumsklimat en möjliggörande faktor för elevernas läsförståelseutveckling.   

 

Två av lärarna använder sig av den extra anpassningen modellering för att öka läsförståelsen 

hos elever med autism. Exempel på modellering är att läraren tänker högt vid högläsning av en 

text. Då ges eleverna strategier att angripa en text på egen hand. Belöning är en annan extra 

anpassning som två av lärarna använder sig av. Belöning beskriver de som en motiverande 

faktor för att eleverna ska arbeta med läsförståelse. Belöningen kan exempelvis vara att eleven 

efter avklarad arbetsuppgift får spela på Ipad under en begränsad tid. Vid en utzoomning av 

lärarnas uttalanden om modellering och belöning (sayings) kan det kulturellt-diskursiva 

arrangemanget ses. Genom modellering använder läraren sitt språk. Hur språket används i den 

extra anpassningen beror på lärarens personlighet. Lärarens personlighet byggs i sin tur upp av 

lärarens kultur. Huruvida belöning möjliggör eller hindrar läsförståelsen hos elever med autism 

beror på lärarens inställning till belöningar. De två lärarna som använder belöning ser det som 

en möjlighet att motivera eleven. Inställningen till belöningar är kulturellt betingat och vid en 

utzoomning kan det därför härledas till det kulturellt-diskursiva arrangemanget.  

Materiellt-ekonomiska arrangemanget 

Samtliga lärare beskriver hur de använder avskärmning så som skärmar, hörselkåpor eller en 

mysig vrå som en extra anpassning (doings) för att eleverna ska kunna stänga ute yttre stimuli 

och således kunna fokusera på läsförståelsen. Flera av lärarna uttrycker att elever med autism 

ofta är ljudkänsliga. En av lärarna uttrycker följande: 

 
Ofta är de ju ljudkänsliga, det är oftast det första man får tänka på, så då är det ju skärmar i filt, 

hörselkåpor kan man behöva, särskild plats i klassrummet, längst ner med skärmar, brukar jag ta till. 

(Informant 1) 

 

En annan lärare uttrycker att det är många intryck att sålla bort innan eleven kan träna sin 

läsförståelse. Läraren beskriver det på följande vis: 
 

Man kan ju göra en liten arbetsvrå eller man kan ha en skärm. Och sen är det ju så att… detta med 

autism och att kunna sitta och inte ta in andras intryck eller andras uppfattning av vad de säger… 

det är så mycket som ska stämma, så många parametrar. Så det ligger ju i, som jag tänker, i själva 

diagnosen. En slags begränsning för många av de här eleverna att inte reta upp sig på vad som 

händer eller inte, att kunna diskriminera och censurera alla intryck. (Informant 2) 
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Vid en utzoomning visar ovan beskrivna doings att det materiellt-ekonomiska arrangemanget 

är synligt och möjliggör tillgången till dessa extra anpassningar. Ekonomi påverkar vilket 

material till extra anpassningar lärarna får tillgång till. Flera lärare uttrycker att de har fått 

tillgång till material som möjliggör de extra anpassningarna.  

 

Samtliga lärare uttrycker att tillgången till grupprum är ytterligare en extra anpassning vilken 

möjliggör utestängande av yttre stimuli. Samtliga lärare anser att grupprummet möjliggör 

enskilt arbete eller arbete två och två. Att få arbeta utan att blir stressad av yttre stimuli anser 

lärarna är en avgörande faktor för att elever med autism ska kunna fokusera på läsförståelsen. 

En av lärarna beskriver grupprummet som en möjlighet till att ha två arbetsplatser där den ena 

är anpassad efter elevens individuella behov. Läraren uttrycker det på följande vis: 

 
Jag tror mycket på det här med två arbetsplatser. Då måste jag försöka hitta… kan du tänka dig att 

du sitter och jobbar med alla dina kompisar på morgonen då det är lite mörkare i vårt klassrum. Då 

kanske du sen kan tänka dig att sätta dig utanför det här rummet och jobba med ditt, och då kan du 

ha ljuset du vill ha. (Informant 4) 

 

En annan lärare uttrycker grupprummet som en möjlighet att gå undan på följande vis:  

 
Han är mer så att när han känner sig stressad, så går han till lilla rummet och sätter sig där en stund 

och stänger dörren. (Informant 6) 

 

I lärarnas berättelser kan vi identifiera att grupprum är en möjlighet som samtliga av lärarna 

använder sig av. Vid en utzoomning kan vi se att tillgången till grupprum beror på skolans 

ekonomi och kan därmed härledas till det materiellt-ekonomiska arrangemanget. Vid en 

inzoomning kan vi se hur och att grupprummen används då det återspeglas i lärarnas doings. I 

det här fallen möjliggör arrangemanget att den extra anpassningen grupprum kan användas och 

således gynna det specifika projektet läsförståelse i praktiken.  

 

Samtliga lärare ser en möjlighet med att utföra extra anpassningar om man är ”en till en”, det 

vill säga om man är fler lärare i klassrummet. ”En till en” är således både en extra anpassning 

och en möjlighet att utföra andra extra anpassningar i ordinarie klassrum. Att vara fler vuxna i 

det ordinarie klassrummet kan möjliggöra att en lärare kan fokusera enbart på eleven med 

autism och de extra anpassningar eleven behöver. En av lärarna som delar klassansvaret med 

en kollega uttrycker hur en resursperson möjliggör att läraren som har god relation med eleven 

med autism kan fokusera på den eleven när resurspersonen tar ansvar för övriga klassen: 

 
Resursen finns för de andra så kan jag eller min kollega stötta upp. (Informant 3) 

 

En annan lärare uttrycker vikten av att vara fler lärare i klassrummet på följande vis: 

 
Stöter man på hinder är det ju alltid bra att ha någon att bolla med. Nu har jag ju haft turen att vi har 

varit två pedagoger. Så man kan ju hela tiden bolla, nu funkar inte det här, vad kan jag göra, det är 

väldigt viktigt att man håller igång den dialogen. (Informant 6) 

 

En tredje lärare uttrycker att fler lärare ger möjlighet att förbereda eleven på olika texter. Att 

förbereda eleven kan som ovan nämnts ske i hemmet men även ”en till en” i eller utanför 

ordinarie klassrum. Läraren uttrycker möjligheten på följande vis:  

 
Det blir inte första bearbetningen som sker i klassrummet. Och det kan ju vara både hemma eller om 

man har resurser att göra det under ett annat arbete, eller om man har någon extra person inne i 

klassrummet. (Informant 2) 
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Fyra av lärarna använde ibland specialpedagog som en extra anpassning. Vid en inzoomning 

av lärarnas handlingar (doings) kan utläsas att kartläggningar utförs av specialpedagogen 

utanför ordinarie klassrum. Specialpedagogen hämtar även elever från ordinarie klassrum och 

arbetar ”en till en” i ett grupprum. Vid en utzoomning kan ses att ett bra samarbete med 

specialpedagogen krävs för att kartlägga vilka extra anpassningar eleven behöver i ordinarie 

klassrum. Tillgången till specialpedagogen beror på hur specialpedagogens timmar är fördelade 

till olika elever och således blir det materiellt-ekonomiska arrangemanget det som möjliggör 

användandet av specialpedagog.  

 

Samtliga lärare använder sig av den extra anpassningen tydlig struktur och rutiner. De betonar 

vikten av återkommande moment för att eleverna ska veta vad som förväntas av dem. Tydliga 

mål är ett exempel på hur eleverna kan veta vad som förväntas av dem. Tydliga scheman för 

alla samt individuella scheman över dagen och varje lektion är exempel på struktur. Exempel 

på rutiner är att lektioner i till exempel svenska alltid kommer på samma tidpunkt och dag och 

att läsläxan och tillhörande uppgifter alltid är uppbyggda på samma vis. Lärarna utrycker 

betydelsen av struktur och rutiner på följande vis: 

 
Ju klarare och tydligare scheman och strukturer som man ger barnet… och sen att man kanske har 

en viss arbetsgång. Att det är likadant över varje dag, som en onsdag till exempel, att det blir hög 

igenkänning. Och det är ju där då som texterna kan variera. (Informant 2) 

 

Tydlighet, man måste vara tydlig. Man måste köra samma saker varje gång, försöka hålla det ganska 

inrutat. Man behöver inte vara påhittig och hitta på massa nya häftiga saker, utan det ska vara väldigt 

enkelt. (Informant 6) 

 

En lärare beskriver hur de gör individuella scheman på följande vis: 

 
Ja, alltså först hela dagsschemat, vad de ska göra med bilder och text. Och sen efter varje lektion 

eller innan vi börjar, det här kommer vi göra idag och så är det liksom ett, två, tre… (Informant 5) 

 

I citatet ovan kan utläsas att bildstöd används som en struktur. Samtliga lärare använder bildstöd 

som en extra anpassning både för struktur och för att gynna läsförståelsen i enskilda uppgifter. 

Två av lärarna betonar hur de använder avskalade bilder för att detaljer som inte stämmer 

överens med texten inte ska störa elevens läsförståelse.  

 

I lärarnas berättelser kan utläsas att tid finns till att göra förberedelser så som individuella 

scheman med bildstöd till varje dag och lektion. Fem av lärarna uttrycker även att tid behövs 

för att kunna utföra den extra anpassningen ”bygga på intresse”. Tre av lärarna skapar varierat 

läromedel och gör egna anpassade läsförståelsefrågor till texter utifrån elevernas intressen. 

Anpassat material kan förhindra att eleverna får uppgifter de misslyckas med. Två av lärarna 

låter eleverna börja med faktatexter istället för narrativa texter. Med faktatexter är det lättare att 

bygga på elevernas intressen samtidigt som de är mer konkreta än narrativa texter, vilket 

minskar tolkningsfel. En av lärarna påtalar att den extra anpassningen ”bygga på intresse” med 

fördel kan användas om eleven har läsning som specialintresse. Då får läraren ta fram svårare 

texter för att utmana eleven.  

 

Vid en utzoomning av lärarnas uttalanden om struktur och rutiner, bildstöd samt ”bygga på 

intresse” (doings) kan vi se hur det materiellt-ekonomiska arrangemanget möjliggör att tid ges 

till planering och förberedelser. Ekonomiska förutsättningar möjliggör att tid åt planering och 

förberedelser för extra anpassningar ges.   
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Socialt-politiska arrangemanget 

Fem av lärarna påtalar hur ett samstämmigt förhållningssätt på skolan är en bakomliggande 

faktor för att de extra anpassningarna ska fungera i ordinarie klassrum. Ett samstämmigt 

förhållningssätt möjliggör att flera pedagoger kan arbeta med eleven och eleven blir inte lika 

sårbar om ordinarie lärare är borta. Läroplanen och skolans värdegrund möjliggör ett 

samstämmigt förhållningsätt då de ska vara utgångspunkten för alla verksamma på skolan. Vid 

en utzoomning blir följaktligen det socialt-politiska arrangemanget synligt i lärarnas 

förhållningssätt (relatings) då det är politiska beslut som styr läroplanen.   

 

Ytterligare ett relatings som kan ses i en lärares utsaga är hur relationen till ledningen på skolan 

möjliggör att extra anpassningar kan utföras i ordinarie klassrum. En lärare beskriver vikten av 

att ha en god relation med rektorn för att kunna föra en dialog om vad som krävs för att utveckla 

läsförståelsen hos elever med autism. Läraren uttrycker att hon kan gå till rektorn och be om 

material för att kunna ha mycket att plocka av vilket tyder på en god relation med rektorn. Det 

relatings som identifierats tyder även på att hierarkin på skolan är jämnt fördelad och inte 

uppdelad i nivåer. Vid en utzoomning av det relatings vi identifierat kan urskiljas att det socialt-

politiska arrangemanget är närvarande i relationen mellan lärare och rektor och möjliggör ett 

samarbete som gynnar praktiken.  

 

I två av lärarnas utsagor ses tydligt att det finns en god relation mellan lärarna och det digitala 

verktyget Ipad. Lärarna är väl insatta i hur Ipads kan användas som en extra anpassning genom 

att eleven använder Ipad för att läsa eller lyssna på texter. En lärare uttrycker på följande vis 

kunskap i att använda Ipads på olika sätt för att utveckla läsförståelsen: 

 
Sen använder vi ju även mycket digitalt såklart, på Ipad, läsa texter. Där kan man välja hur långsamt, 

hur snabbt och hur mycket man vill ha. Man kan även höra en text, inläsningstjänst har mycket. Där 

ligger de böcker man kanske vill jobba med. Så är det någon som tycker det är jobbigt, så kan de 

bara lyssna på texten. Så det är jättebra… att stänga ute allt annat. (Informant 5)  

 

Då elever med autism ofta behöver stänga ute yttre stimuli för att kunna utveckla sin 

läsförståelse, visar citatet ovan att lärarens relation till Ipaden blir en möjlighet för eleven. 

Genom att identifiera relatings i citatet kan vi zooma ut och se att det socialt-politiska 

arrangemanget påverkar och i det här fallet möjliggör att eleven utvecklar sin läsförståelse. 

Detta blir möjligt då läraren har en god relation till objektet. Då läraren fått möjlighet att 

utveckla en relation till Ipaden och således skapa sig kunskaper om hur den på ett fördelaktigt 

vis kan användas för elever med autism, möjliggör det en gynnsam extra anpassning i praktiken.  

Svårigheter med att utföra de extra anpassningarna  

Nedan redovisas hinder med att implementera extra anpassningar i ordinarie klassrum. I 

lärarnas berättelser kunde vi identifiera flera svårigheter med att utföra de extra anpassningarna 

i ordinarie klassrum. Genom teorin praktikarkitektur kunde vi genom en inzoomning av 

berättelserna identifiera svårigheter och genom en utzoomning identifiera olika faktorer som 

hindrade praktiken.  

Kulturellt-diskursiva arrangemanget 

Relationen mellan lärare och elev är som tidigare nämnt en avgörande bakomliggande faktor 

för att de extra anpassningarna ska gynna elever med autism i sin läsförståelse. En svårighet 

vilken tre av lärarna påtalar är att om relationen inte är god ökar risken att eleven kommer i 

affektläge. Om en elev är i affekt hindras inlärningen. Vid en inzoomning av de tre lärarnas 

uttalanden om svårigheten kan vi utläsa att olika pedagogers språk gentemot elever och viljan 
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att skapa en god relation skiljer sig åt. En lärare uttrycker att det tar tid att lära känna elevens 

reaktionsmönster vilket kan begränsa relationen. En annan lärare uttrycker svårigheten med 

elevens relation till nya personer i klassrummet på följande vis: 

 
Att den dagen när vanliga fröken är sjuk, inte klara att kommunicera med någon annan och bli låst 

för att det är en vikarie, eller går upp för mycket i affekt för att det kommer en ny vikarie… och då 

får man inte känna att man har lyckats. (Informant 4) 

 

Citatet ovan är ett exempel på hur en icke fungerande relation kan hindra eleven från att lyckas. 

Vid en utzoomning av lärarnas uttalanden (sayings) kan vi se hur eleven påverkas negativt av 

nya personer i klassrummet. Olika individers personligheter är påverkade av deras kultur, vilket 

i sin tur påverkar relationen till eleven. Således kan det kulturellt-diskursiva arrangemanget bli 

ett hinder i hur varje lärare genom sitt språk skapar relationer.   

 

En svårighet som en av lärarna påtalar angående belöning som extra anpassning för att motivera 

eleverna till läsning är balansen mellan arbete och belöning. Läraren utrycker svårigheten med 

att spela på Ipad som belöning på följande vis: 

 
Han jobbar bara för belöningen. Helst skulle han bara ha den hela dagen i skolan. Så den är väldigt 

bra som en morot men samtidigt är det nåt som många av de här eleverna låser sig vid. Man ska bara 

ha den hela tiden. Liksom vill inte släppa den… så det är en avvägning. (Informant 6) 
 

Vid en utzoomning av lärarens sayings är det kulturellt-diskursiva arrangemanget närvarande 

då lärarens kultur påverkar inställningen till belöningar. Att använda belöningar hindrar i det 

här fallet elevens läsförståelse då eleven låser sig vid belöningen.  

Materiellt-ekonomiska arrangemanget 

Samtliga lärare berättar att en svårighet med att utföra extra anpassningar i ordinarie klassrum 

är att det krävs flera pedagoger för att hinna individanpassa. Flera av de extra anpassningarna 

kräver att en lärare arbetar med läsförståelsen enskilt med eleven med autism. Exempelvis 

uttrycker lärarna bristen på pedagoger och tid på följande vis: 

 
Det finns inget annat sätt… Vi måste möta dem där de är… sen är det tråkiga att vi är för lite folk 

och vi får inte… det är ganska ofta man går hem och inte känner sig helt nöjd… tyvärr så är det… 

man känner att man ville haft en kvart till med det barnet. (Informant 1) 

 

Det är inte alltid lätt när man har 24 andra elever runt omkring sig, så det vill till att man börjar 

införa fler vuxna i klassrummet, det kommer inte att gå annars, det kommer inte gå. (Informant 4).  

 

Svårigheter är att man oftast är själv och så ska man, ja det ska funka. (Informant 5) 

 

I citaten ovan kan utläsas att brist på pedagoger och tid är ett hinder i att utföra de extra 

anpassningarna i ordinarie klassrum. Brist på pedagoger och tid är även något som en lärare 

uttrycker som en svårighet med att hinna försäkra sig om att elever med autism har  läsförståelse 

och inte bara en god avkodning. Läraren uttrycker svårigheten på följande vis: 

 
Man kan tro att eleven förstår, men det kan ju vara så att det är just orden, och sen inte helheten. 

Läsförståelsen saknas… man får ha koll så att de inte bara läser ord utan att de förstår innehållet. 

Det kan bli mekanisk läsning utan förståelse. (Informant 6) 

 

Vid en inzoomning av lärarens uttalande kan vi identifiera att läraren behöver tid för att kunna 

försäkra sig om att eleven har mer än bara en god avkodning. Vid en utzoomning av lärarnas 

doings kan hindren härledas till det materiellt-ekonomiska arrangemanget då ekonomin blir 
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avgörande för antal pedagoger i varje ordinarie klassrum. Bristen på grupprum är ett hinder i 

undervisningen vilket fem av lärarna påtalar. Lärarna berättar exempelvis att det inte alltid 

räcker med avskärmningar i ordinarie klassrum för att stänga ute yttre stimuli utan grupprum 

hade varit mer fördelaktigt. Två av lärarna beskriver hur klassrumsmiljön kan begränsa 

elevernas inlärning på så vis att det inte är möjligt att skapa tillräckligt många avskilda platser 

i ett och samma rum. En lärare uttrycker svårigheten med att skapa avskilda platser på följande 

vis: 
 

Svårigheterna kan vara det att man får låna ihop, att om man vill anpassa i ett klassrum… så där i 

ligger den ekonomiska kampen. Om man säger att man behöver fler bordsskärmar så är det för dyrt. 

Jaha, vad gör jag nu då? Då får man leta efter någon gammal anslagstavla och försöka vända på den 

och sätta upp någon plansch och så… men det blir inte riktigt som man skulle vilja. (Informant 4) 

 

Vid en inzoomning av lärarens doings i citatet ovan kan utläsas att närvaron av det materiellt-

ekonomiska arrangemanget är påtagligt. Vid en utzoomning ses att ekonomiska förutsättningar 

ligger till grund för inköpen av material till de extra anpassningarna.  

 

Resultatet visar att lärarna försöker skapa möjlighet till avskärmning men en av lärarna 

uttrycker även att avskärmningar så som hörselkåpor eller skärm ibland kan vara ett hinder för 

elevernas inlärning. Nedan ges exempel på när de extra anpassningarna inte fungerar: 
 

Ibland, för vissa, kan hörselkåpor och skärm bidra till en ännu mer avskärmning. Så man får vara 

jätteuppmärksam. För ibland kan de där hörselkåporna, det kan bli… (läraren visar hur eleven nickar 

till) …så man vara uppmärksam på vad de gör bakom skärmen. Det kan vara jätteskönt att sitta 

bakom skärmen och bara stänga av. (Informant 1) 

 

Två av lärarna beskriver även hur elever kan bli frustrerade i den stora gruppen och är då i 

behov av ”en till en” i ett grupprum. Lärarna uttrycker att det är vanligt att elever med autism 

har svårigheter i det sociala samspelet vilket gör det svårt att lära i en stor grupp. Tre av lärarna 

uttrycker att en svårighet är att ibland se sina elever med autism misslyckas med läsförståelse, 

då de vet att de hade fått bättre möjlighet att lyckas i en mindre grupp. En av lärarna uttrycker 

sig på följande vis: 
 

Till vilket pris ska man integrera. Att integrera blir inte att inkludera. Många hade trivts bättre någon 

annan stans och man ska inte vara rädd för att de ska känna sig utanför, för de kan känna sig mer 

utanför i vanlig skola. (Informant 6) 

 

Vid en utzoomning av ovannämnda berättelser är det materiellt-ekonomiska arrangemanget 

närvarande då stora klasser och bristen på grupprum, som är en följd av ekonomiska beslut, blir 

ett hinder för elevernas inlärning.  

 

En svårighet vilken fem av lärarna beskriver är att få tid eller pengar till att kunna utföra den 

extra anpassningen ”bygga på intresse”. Tre lärare beskriver svårigheten med att få pengar till 

att köpa anpassat material. Tre lärare beskriver även svårigheten att använda ordinarie 

läromedel då eleverna är i behov av individanpassat läromedel. Tiden till att själv 

individanpassa läromedel finns inte alltid och tiden blir därmed ett hinder. En lärare beskriver 

även att eleverna skulle gynnats av faktatexter, men då det traditionella är att inleda med 

narrativa texter blir det en tidsfråga att ta fram faktatexter åt enskilda individer.  

 

Vid en inzoomning av lärarnas doings är bristen på tid och pengar centrala. Vid en utzoomning 

synliggörs det materiellt-ekonomiska arrangemanget då skolans ekonomi styr över tiden som 

lärarna får till planering och förberedelser. En svårighet vilken en lärare påtalar med 

anpassningen bildstöd är att bilder ibland innehåller för mycket detaljer eller inte stämmer 
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överens med texten. Läraren menar att bilder inte arbetar för sig själv och det kan bli ett hinder 

i elevernas inlärning om bilden stör texten istället för att förtydliga den. Ytterligare en svårighet 

som läraren uttrycker är att elever inte ges tid med en specialpedagog. En annan svårighet som 

framkom i två av lärarnas berättelser är att struktur och rutiner, om de bryts, kan bli ett hinder 

för elevernas inlärning. En av lärarna uttrycker det på följande vis: 

 
Vi har ofta valt att inte gå på teater eller bio och det är lite tråkigt för resten av klassen. Men det 

måste också funka… det kan bli en väldigt dålig dag när vi väl kommer dit eller när vi kommer 

tillbaka. Så vi har ju fått välja. (Informant 6) 

 

Vid en inzoomning av citatet ovan kan utläsas att den extra anpassningen struktur och rutiner 

även kan bli ett hinder. Vid en utzoomning kan ses att det materiellt-ekonomiska arrangemanget 

hindrar de praktiska handlingarna i ett visst projekt. Den fysiska dimensionen är synlig då 

lärarna behöver hålla fast vid struktur och rutiner. Ett avbrott i struktur och rutiner kan leda till 

att eleven missgynnas och således även möjligheten till läsförståelse.  

Socialt-politiska arrangemanget 

En svårighet vilken en av lärarna påtalar är att alla lärare inte alltid har samma förhållningssätt 

kring eleverna. Vid en inzoomning kan utläsas att olika förhållningssätt hos lärare kan leda till 

att eleverna känner sig otrygga. Vid en utzoomning av lärarens berättelse synliggörs det socialt-

politiska arrangemanget då det påverkar lärares relation med läroplan och värdegrund och 

således kan förhållningssätten se olika ut.  

 

Ytterligare en svårighet vilken en av lärarna poängterar är att en kartläggning utförd av 

specialpedagog inte alltid ger en korrekt bild av verkligheten. Specialpedagogen utför 

kartläggningen ”en till en” i grupprum medan de extra anpassningarna ska implementeras i 

ordinarie klassrum. Vid en inzoomning av lärarens berättelse framgår det att det finns brister i 

relationen mellan läraren och specialpedagogen. Vid en utzoomning blir det socialt-politiska 

arrangemanget närvarande då relationen påverkas av sociala förutsättningar. Brister i relationen 

hindrar i det här fallet följaktligen arbetet med de extra anpassningarna.  

Sammanfattning av resultatet 

De extra anpassningarna vilka identifierats som gynnsamma i lärarnas utsagor är; avskärmning, 

struktur och rutin, bildstöd, ”en till en”, ”bygga på intresse”, specialpedagog, digitala 

hjälpmedel, modellering, belöning samt grupprum. Resultatet visar även att goda relationer, ett 

öppet klassrumsklimat samt ett gemensamt förhållningssätt är bakomliggande faktorer vilka är 

avgörande för om de extra anpassningarna ska ge resultat. De extra anpassningarna 

implementeras i ordinarie klassrum på flera olika fördelaktiga vis. Vid en inzoomning av 

lärarnas berättelser visar resultatet att lärarna själva och deras erfarenhet möjliggör arbetet med 

de extra anpassningarna. Resultatet visar att lärarnas förmåga att skapa goda relationer med 

eleverna medför att de blir medvetna om individuella intressen och behov. Lärarna är även 

uppfinningsrika och skapar själva anpassade läromedel och avskärmningar med den tid och de 

ekonomiska förutsättningar som finns. Det kan således konstateras att de kulturellt-diskursiva, 

materiellt-ekonomiska och socialt-politiska arrangemangen i många fall möjliggör att extra 

anpassningarna som gynnar läsförståelsen hos elever med autism kan genomföras i ordinarie 

klassrum. Samtidigt kan även arrangemangen hindra samma extra anpassningar från att utföras. 

Lärarna upplever svårigheter med att utföra flera av de extra anpassningarna, främst på grund 

av för få grupprum och pedagoger, vilket kan härledas till ekonomiska och tidsmässiga 

begränsningar. Sammanfattningsvis visar resultatet på att lärarna använder sig av flera extra 
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anpassningar men att de upplever att de hade varit mer gynnsamma i mindre grupp eller ”en till 

en”.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi har i tidigare avsnitt om val av metod motiverat och beskrivit styrkor i vårt tillvägagångssätt. 

Därför kommer följande avsnitt främst presentera tänkbara svagheter i metoden men även 

belysa vår metod för att undvika dessa svagheter. 

 

Vi är medvetna om att tiden begränsat vårt urval och tillvägagångssätt. Vid en mindre begränsad 

tidsram kunde urvalet varit betydligt större och ökat reliabiliteten i vårt resultat. Urvalet var 

strategiskt och anpassat efter studiens syfte. Därmed är det inte representativt utan 

ändamålsenligt (Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 54-57). Urvalet baserades även på 

frivilliga lärare och därmed är resultatet inte representativt för en hel population. 

 

En svaghet med genomförandet av intervjuerna var att en intervju genomfördes över telefon. 

Vid en telefonintervju förbises informantens kroppsspråk och ansiktsuttryck vilket hade kunnat 

förtydliga informantens berättelse. Vi valde dock att genomföra intervjun på detta vis då 

informanten uppfyllde våra kriterier. Vi använde oss av telefonens högtalarfunktion för att båda 

forskarna skulle kunna notera betoningar och på så vis undvika misstolkningar.  

 

Något som kan vara både en svaghet och en styrka är att vara två forskare vid genomförandet 

av intervjuer. En svaghet kan vara att informanten känner sig i underläge och en styrka kan vara 

att med två forskare minskar risken för misstolkningar av informanternas svar och kroppsspråk 

(Christoffersen & Johannessen 2015, s. 88). För att minska risken för att informanten skulle 

känna sig i underläge stod en av forskarna för frågorna medan den andra observerade och tog 

anteckningar. På så vis liknade intervjuerna ett samtal mellan två personer. 

 

En svaghet i vårt val av teori är att Kemmis et al. (2014) oftast använder teorin praktikarkitektur 

som ett analysverktyg vid bearbetning av observationer. Med hjälp av inzoomning och 

utzoomning kan man se olika aspekter av praktiken (Nicolini 2012). Således är teorin 

praktikarkitektur lämplig vid observationer. En svaghet blir därför att i kvalitativ 

semistrukturerad intervju kan vi inte se verkligheten utan måste lita på informanternas 

berättelser om vad som sker i praktiken. Då vårt syfte är att belysa lärares upplevelser av arbete 

med extra anpassningar i ordinarie klassrum är kvalitativ intervju den metod som kan fånga upp 

just upplevelsen samt förfluten tid (Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 83-84). Vi valde 

därför att utgå från att lärarnas utsagor är en rättvis beskrivning av praktiken och då lämpar sig 

teorin praktikarkitektur. Vi är dock medvetna om att det som sägs vid en intervju ibland inte 

stämmer överens med det som sker i praktiken. Då teorins begrepp möjligheter och hinder 

sammanföll med våra frågeställningar om hur extra anpassningar implementeras (möjligheter) 

samt om lärarna upplever några svårigheter (hinder) såg vi teorin lämplig. Vi är medvetna om 

att ovannämnda svagheter kan ge viss påverkan på vårt resultat och därför bör resultatet 

generaliseras med försiktighet.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade på att lärarna upplevde att ett par bakomliggande faktorer var grundläggande 

för att de extra anpassningarna skulle kunna fungera i ordinarie klassrum. Spector och 

Cavanaughs (2015) påtalar att hög lärarkompetens är en bakomliggande faktor vilken är 

betydande för inlärning av läsförståelse hos elever med autism. Då ett av urvalskriterierna i vår 



 

23 

 

studie var erfarenhet av att undervisa elever med autism i läsförståelse saknades inte 

lärarkompetens bland informanterna. Däremot framkom det i informanternas berättelser att ett 

samstämmigt förhållningssätt på skolan är en bakomliggande faktor vilken möjliggör att flera 

olika pedagoger, med olika kompetens kan arbeta med eleven. I lärarnas berättelser visade det 

sig även att goda relationer till eleverna är en avgörande faktor för att de extra anpassningarna 

ska fungera. Sammantaget tyder resultatet på att lärarna upplever att goda relationer samt ett 

samstämmigt förhållningssätt på skolan är av stor betydelse. Då samtliga informanter även hade 

hög lärarkompetens och erfarenhet av att undervisa elever med autism i läsförståelse är det 

rimligt att även anta att hög lärarkompetens är något som lärarna i studien ser som 

betydelsefullt. En av lärarna beskriver att klassläraren utför de extra anpassningarna för eleven 

med autism medan resursläraren undervisar övriga klassen. Till skillnad från resultatet av 

Spector och Cavanaughs (2015) ges därmed inte den extra anpassningen av resursläraren utan 

av läraren med den högre kompetensen. En betydande bakomliggande faktor i ovannämnda 

exempel är även betydelsen av en god relation. Således kan en likhet urskiljas mellan resultatet 

av Spector och Cavanaughs (2015) och resultatet i vår studie då bakomliggande faktorer är 

betydande för om de extra anpassningarna ska vara gynnsamma för elever med autism.  

 

Resultatet visade på tio olika kategorier av extra anpassningar som lärarna upplevde gynna 

läsförståelsen hos elever med autism (se Bilaga 3). I kartläggningen av den tidigare forskningen 

inom området framkom sju olika kategorier av anpassningar (Andersson & Dybeck 2019). Fem 

av de extra anpassningarna resultatet visade på stämde direkt överens med vad tidigare 

forskning kommit fram till som gynnsamt för läsförståelsen. I likhet med De Verdier, Fernell 

och Ek (2017), Roux et al. (2015) samt Whalon och Hart (2011) anser samtliga lärare i studien 

att struktur är en extra anpassning som gynnar elevernas läsförståelse. Tydliga scheman över 

dagen är ett exempel som både lärarna i studien och tidigare forskning framhåller 

betydelsefulla. Lärarna i studien kombinerar scheman med bildstöd för att förtydliga ords 

betydelse. Även resultatet i studien av Whalon och Hart (2011) samt Mucchetti (2013) visar på 

att bildstöd med fördel kan användas för att förtydliga ord för att elever med autism ska utveckla 

sin läsförståelse. Då resultatet visar på en bredd av olika extra anpassningar kan vi i likhet med 

Parsons et el. (2011) konstatera att det inte enbart finns en anpassning som gynnar alla elever 

med autism, utan flera. 

 

Något som resultatet i studien visade på var betydelsen av de extra anpassningarna grupprum 

och ”en till en”. Samtliga lärare påtalade vikten av att ha tillgång till grupprum. Vilket tidigare 

nämnts i resultatet av vår studie ingår inte grupprummet i det ordinarie klassrummet. Något vi 

inte förväntat oss men kunde utläsa ur några av lärarnas berättelser var att de såg grupprummet 

som en del av det ordinarie klassrummet. Vi kan därför utläsa att en del av de extra 

anpassningarna lärarna nämnt som gynnsamma i ordinarie klassrum i själva verket inte utfördes 

i ordinarie klassrum i dessa fall, utan i grupprum. En del av den tidigare forskningen har utförts 

i grupprum och dessutom av speciallärare. Tidigare forskning visar således inte på hur 

anpassningarna fungerar i ordinarie klassrum. En likhet kan ses i resultatet då en av lärarna i 

studien påtalar svårigheten med att en specialpedagog utför extra anpassningar i ett grupprum, 

”en till en”. Lärarens uttalande stärker vårt resonemang om att en anpassning utförd i grupprum 

inte visar om den kan implementeras i ordinarie klassrum. Således kan antas att vår studie är av 

betydelse för forskningsfältet.  

 

Samtliga lärare uppgav att den extra anpassningen ”en till en” var gynnsam i ordinarie klassrum. 

Den extra anpassningen ”en till en” beskriver lärarna som något de ger till eleverna ibland, 

alltså inte något eleven har konstant som ett särskilt stöd. ”En till en” kan likställas med enskilt 

stöd vilket De Verdier, Fernell och Ek (2017) samt Åsberg och Dahlgren Sandberg (2010) 
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uppger som en gynnsam anpassning. Resultatet i vår studie visar att ”en till en” ger större 

möjlighet till att bygga på elevers intresse. ”Bygga på intresse” är även en anpassning vilken 

De Verdier, Fernell och Ek (2017) påtalar gynnsam för läsförståelsen. Falkmer, Granlund, 

Nilholm och Falkmer (2012) samt Wing (2012, ss. 108-109) påtalar att svårigheterna med 

kommunikation och i det sociala samspelet vilka är vanliga hos elever med autism ofta beror 

på en brist i intresse av att kommunicera med andra. Om ett eget intresse för ett ämne kan 

identifieras kan tänkas att det även kan öka intresset att kommunicera det ämnet med andra. 

Således kan ”bygga på intresse” vara en anpassning som inte bara gynnar elever med autism i 

läsförståelse utan även i kommunikationen med andra. Då ”en till en” ger större möjlighet för 

läraren att kunna bygga på elevernas intresse blir ”en till en” således ett svar på hur de extra 

anpassningarna kan implementeras i ordinarie klassrum. ”Bygga på intresse” kan även vara att 

utmana eleverna i deras specialintressen. En lärare uttrycker att om läsning är ett specialintresse 

är det viktigt att ta fram svårare texter för att eleven inte ska tappa intresset. Elever med autism 

har ofta svårigheter med läsförståelsen (Spector & Cavanaugh 2015; Whalon & Hart 2011; 

Åsberg & Dahlgren Sandberg 2010). En viktig aspekt är följaktligen att lärare bör vara 

uppmärksamma på att det ibland kan vara tvärtom. En av lärarna uttrycker även en svårighet 

med att vara för få pedagoger genom att beskriva hur lätt det är att tro att eleven har läsförståelse 

och inte bara god avkodning. Därför är det av stor vikt att vara fler pedagoger eller ”en till en” 

i ett klassrum för att elever med autism ska kunna utveckla sin läsförståelse.  

 

Tre av anpassningarna tidigare forskning visat gynna läsförståelsen hos elever med autism är 

DI, läsförståelsefrågor och scaffolding. Dessa tre anpassningar framkommer inte direkt i vår 

studies resultat men mönster kan urskiljas. I vårt resultat anger två lärare istället att de använder 

sig av modellering genom att tänka högt. Modellering används även i studien av Flores et al. 

(2013) där anpassningen DI gavs genom att modellera för att ge eleverna verktyg att angripa en 

text. Nästa mönster som kan urskiljas är att anpassningen scaffolding, vilken nämns i en av de 

tidigare studierna, även förekommer i resultatet av vår studie utan att benämnas med begreppet. 

Mönstret som kan urskiljas är att lärarna uttrycker hur de stöttar eleverna genom växelverkan 

vilket är ett sätt att stötta eleverna för att sedan få eleverna att arbeta mer självständigt. Det 

tredje mönstret som kan urskiljas är att anpassningen läsförståelsefrågor som visat sig gynnsam 

enligt tidigare forskning även nämns i vår studies resultat, där tillsammans med den extra 

anpassningen ”bygga på intresse”. Lärarna uttrycker att läsförståelsen kan öka genom att skapa 

egna läsförståelsefrågor byggt på elevernas intressen. Liknande menar Åsberg och Dahlgren 

Sandberg (2010) att läsförståelsefrågor möjliggör ökad läsförståelse hos elever med autism.  

 

De fyra extra anpassningarna avskärmning, specialpedagog, digitala hjälpmedel och belöning 

är anpassningar vilka lärarna i studien påtalat som gynnsamma. Dessa anpassningar har dock 

inte förekommit i tidigare forskning. Tidigare forskning är begränsad och att dessa anpassningar 

inte studerats i tidigare forskning behöver inte betyda att de är sämre, utan är snarare ett tecken 

på att vidare forskning behövs. Då flertalet lärare i studien har nämnt dessa extra anpassningar 

som gynnsamma är det rimligt att anta att så är fallet.  

 

Resultatet visade som ovan nämnt på flertalet möjligheter med att implementera de extra 

anpassningarna i ordinarie klassrum. Resultatet visade dock även på flertalet hinder med att 

utföra de extra anpassningarna. Samma extra anpassning kan vara antingen en möjlighet eller 

ett hinder. Resultatet visade exempelvis hur den extra anpassningen belöning kan vara en 

möjlighet då den motiverar eleven men även ett hinder då eleven kan låsa sig vid belöningen. 

Ett annat exempel är den extra anpassningen ”en till en” vilken ger läraren möjlighet att 

fokusera enbart på eleven med autism och de extra anpassningar eleven behöver. ”En till en” är 

en extra anpassning som kräver ekonomiska förutsättningar och kan således bli ett hinder om 
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inte förutsättningarna finns. En bakomliggande faktor vilken kan vara både en möjlighet och 

ett hinder i praktiken är huruvida lärares förhållningssätt stämmer överens med läroplan eller 

skolans värdegrund. Följaktligen kan de olika arrangemangen både möjliggöra och hindra 

praktiken. 

 

Kemmis et al. (2014) beskriver hur sayings, doings och relatings hänger ihop i olika projekt. 

De olika arrangemangen ligger i sin tur bakom sayings, doings och relatings. I vår studie kan 

tydligt urskiljas hur de olika arrangemangen påverkar vad lärarna gör och säger i projektet om 

extra anpassningar i ordinarie klassrum, tänkta att gynna läsförståelsen hos elever med autism. 

Ett exempel på hur arrangemangen går in i varandra är att kultur och traditioner möjliggör eller 

hindrar hur lärarna använder språket för att skapa relationer. Samtidigt möjliggör eller hindrar 

det socialt-politiska arrangemanget praktikens relationer beroende på hur hierarkier på skolan 

är uppbyggda. Vidare är relationer beroende av tid och ekonomiska faktorer då tid måste finnas 

för att skapa relationer. Således kan man i studien se hur de olika arrangemangen går in i och 

påverkas av varandra. I resultatet har vi valt att kategorisera olika uttalanden under sayings, 

doings eller relatings och således under respektive arrangemang. Detta trots att de går in i 

varandra. Således har teorin praktikarkitektur färgat resultatet. 

Didaktiska konsekvenser 

Resultatet visade på att flera av lärarna såg grupprummet som en del av ordinarie klassrum. 

Således tyder det på att det ordinarie klassrummets fyra väggar utökats till att inkludera 

specialpedagog, grupprum, och andra tillgängliga utrymmen. Detta kan ses som en följd av den 

nya skollagen där elever med autism numera ska tillhöra grundskolans ordinarie klassrum. 

Nilholm (2018) påtalar att antalet elever med autism i grundskolan har ökat de senaste åren och 

didaktiska konsekvenser blir således att lärare i grundskolan måste anpassa sig till rådande 

förhållanden för att möta alla elevers olika behov. Det materiellt-ekonomiska och det socialt-

politiska arrangemangen påverkar lärarnas arbetsvillkor på så vis att ekonomiska 

förutsättningar, skolans utformning och läroplan är förutsättningar lärarna själva inte kan 

påverka. Den tredje pelaren som bygger upp praktiken är det kulturellt-diskursiva 

arrangemanget vilket är det arrangemang som lärarna delvis kan påverka. Kultur och tradition 

är något lärarna har med sig, men i resultatet kan vi utläsa att lärarna gör sitt yttersta för att 

lägga sina egna personliga diskurser åt sidan för att kunna bygga goda relationer med samtliga 

elever.  

 

Samtliga lärare påtalade att elever med autism har svårigheter i det sociala samspelet samt med 

att stänga ute yttre stimuli. Följaktligen behöver elever med autism tillgång till avskildhet. 

Resultatet visade att lärarna upplevde svårigheter med att utföra extra anpassningar på grund 

av för få grupprum eller pedagoger. Didaktiska konsekvenser av för få grupprum blir att elever 

med autism får anpassa sig till rådande klassrumsmiljö trots att de hade gynnats av mindre 

grupp. Lärarna måste då skapa platser med skärmar och hörselkåpor i det ordinarie klassrummet 

för att eleverna ska kunna skärma av yttre stimuli och således kunna koncentrera sig på 

läsförståelsen. Didaktiska konsekvenser av för få pedagoger blir att eleverna inte får det stöd 

eleverna hade behövt. Läraren måste då följa en tydlig struktur för att eleverna ska veta vad 

som förväntas av dem och således ges möjlighet att bli mer självständiga. 

 

De svenska skolorna är utformade för att alla elever ska inkluderas och vi kan i lärarnas 

berättelser utläsa att detta är en naturlig tanke hos samtliga lärare. Flera av lärarna uttrycker att 

det ligger i deras uppdrag att inkludera alla elever. Resultatet visade på att lärarna i vår studie 

arbetar inkluderande genom att utöka det ordinarie klassrummets fyra väggar till att låta elever 

med autism arbeta i grupprum och ibland även ”en till en”. En didaktisk konsekvens blir då 
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bristen på grupprum och pedagoger, då fler grupprum kräver fler pedagoger för att eleverna i 

grupprummen ska få den stöttning de behöver. Dilemmat kan således härledas till det materiellt- 

ekonomiska arrangemanget då det krävs att skolan har ekonomiska förutsättningar till fler 

pedagoger.   

 

Utifrån lärarnas berättelser kan vi utläsa att de genom sin erfarenhet, upplever att många elever 

inte gynnas av den klassrumssituation dagens skola kan erbjuda. Trots att lärarna gör sitt yttersta 

med extra anpassningar och grupprum upplever de inte att de extra anpassningarna får samma 

effekt som de kunde fått i en lugnare miljö. I likhet med de konsekvenser för inkluderande 

undervisning som Whalon och Hart (2011) kommer fram till medför även resultatet av vår 

studie konsekvenser för inkluderingsperspektivet. Integrering leder inte alltid till inkludering. 

Avskärmningar i ordinarie klassrum kan tänkas leda till mer avskärmning från övriga klassen 

istället för inkludering. Fler grupprum kan ge elever möjlighet till att skärma av yttre stimuli 

men hur många grupprum kan tänkas behövas för att tillgodose alla elevers individuella behov? 

Lärarnas arbetsvillkor för att gynna läsförståelsen hos elever med autism blir således att 

tillgodose alla elevers individuella behov trots att möjligheterna inte alltid finns.  

Behov av vidare forskning 

Forskningsfältet är som tidigare nämnt nytt och relativt begränsat. Vår studie bidrog med en 

inblick i hur extra anpassningar utförs inom ramen för ordinarie klassrum. I likhet med tidigare 

forskning har vår studie ett litet urval och följaktligen ser vi ett behov av studier med större 

urval. Då det finns få studier utförda i ordinarie klassrum behövs även fler studier utförda i 

ordinarie klassrum för att resultaten ska kunna generaliseras. Något vi tydligt kan se är även 

bristen på studier utförda ur elevperspektiv. Forskning ur ett lärarperspektiv kan egentligen inte 

säga något om vad elever med autism tycker är gynnsamma anpassningar för läsförståelse. För 

att verkligen kunna utvärdera vilka extra anpassningar som gynnar läsförståelsen hos elever 

med autism är vidare forskning ur elevperspektiv därför nödvändig. Slutligen ser vi ett behov 

av vidare forskning om lärares arbetsvillkor och vilka möjligheter som finns för att utföra extra 

anpassningar i ordinarie klassrum, tänkta att gynna läsförståelsen hos elever med autism.  

SLUTSATS 
Resultatet av studien gav en inblick i vilka möjligheter och hinder lärare upplever med att utföra 

extra anpassningar i ordinarie klassrum, tänkta att gynna läsförståelsen hos elever med autism. 

Resultatet visade att det finns flertalet extra anpassningar som gynnar läsförståelsen hos elever 

med autism och flertalet möjligheter med att utföra dem i ordinarie klassrum. Med 

möjligheterna upplevdes även hinder då de extra anpassningarna i många fall kräver tillgång 

till grupprum eller fler pedagoger.
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BILAGA 1 
Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

• Vilka ämnen och årskurser är du behörig i? 

 

Anpassningar som kan identifieras gynnsamma i lärarnas utsagor 

 

• Vilka anpassningar använder du dig av för att elever med autism ska utveckla sin 

läsförståelse?  

Förslag följdfråga: Hur använder du dig av anpassningen…kan du precisera?  

 

• Använder du dig någon gång av andra resurser så som specialpedagog? 

 

• Vilka anpassningar upplever du som mest gynnsamma?  

Förslag följdfråga: Varför/hur är anpassningen gynnsam?  

 

• Upplever du att det är specifika anpassningar för elever med autism eller är det liknande 

för andra elever? 

 

 

Hur anpassningarna implementeras i ordinarie klassrum för att gynna läsförståelsen 

hos elever med autism  

 

• Upplever du att dessa anpassningar du nämnt går att utföra i ordinarie klassrum så att 

de blir gynnsamma för eleven? 

 

• Hur gör du för att anpassningarna ska fungera i ditt klassrum?  

Förslag följdfråga: Kan du ge ett exempel på en sådan situation? 

 

 

Lärarnas upplevda svårigheter med att utföra anpassningarna i ordinarie klassrum 

 

• Ser du några svårigheter med att utföra anpassningarna i ditt klassrum? 

Förslag följdfråga: Hur/varför är det en svårighet? 

 

• I vilken miljö ser du anpassningarna som mest gynnsamma? 

Förslag följdfråga: Tror du att anpassningarna ger samma effekt i ordinarie klassrum 

som enskilt eller i mindre grupp? 

 

Avslutning 

• Har du något mer du vill tillägga eller några frågor till oss? 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA 2 
 

 
 
 

Informationsbrev     Datum 190128 
 
 
Vi heter Annelie Andersson och Frida Dybeck och studerar vår åttonde och sista termin till 
grundskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Vi har valt att fokusera på lärares upplevelser av vilka anpassningar i ordinarie 
klassrum som gynnar läsförståelsen hos elever med autism i åldrarna 5-10 år. Vi kommer att 
intervjua lärare från olika skolor i Varbergs kommun.   
 
Det är viktigt att ni som lärare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de forskningsetiska 
principerna. Det innebär följande: 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 

inga obehöriga kan ta del av dem.  

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte.  

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

 
För att kunna genomföra undersökningen behövs ditt samtycke. Vi ber dig därför fylla i 
blanketten som följer med denna information och därefter lämna till oss på din skola. 
 
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på:  
Annelie s152399@student.hb.se eller mobilnummer 0702–013257 
Frida s152093@student.hb.se eller mobilnummer 0736–285873.  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Annelie Andersson och Frida Dybeck 
 
 
 
 
 

http://www.hb.se/Student/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/


 

 

 

 

 
 
 
 

Samtyckesblankett  
 
Jag har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 
studien vilar på. Jag vet att mitt deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när som helst 
kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 
 

 
JA, jag samtycker till att delta i undersökningen. 

 
 
NEJ, jag samtycker INTE till att delta i undersökningen. 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift                         Namnförtydligande 
 
 
 
 
Datum:_________________________ 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA 3 
• Vilka extra anpassningar kan identifieras som gynnsamma i lärarnas utsagor? 

Intervjuperson→ 
Anpassning ↓ 

 
 

1 2 3 4 5 6 

1.Avskärmning Avskärmning x x x x x x 

 Skärmar  x x x x x  

 Filt/luva/keps    x   

 Hörselkåpor x x  x x  

 Anpassa plats/mysig vrå i 
klassrummet/två platser 

x x x x x x 

 Skala av 
information/intryck 

 x    x 

2.Struktur & rutin Struktur och rutin x x x x x x 

 Förberedelser  x x x x  

 Individuellt schema  x   x x 

 Time timer   x   x 

 Tydliga mål   x   x 

3.Bildstöd Bildstöd x x x x x x 

4.En till en En till en/resurs i 
klassrummet 

x x x x x x 

5.Bygga på intresse Bygga på intresse x x x  x x 

 Utmaning om 
specialintresset är läsning 

  x    

 Skapa varierat läromedel 
och göra egna frågor 

x x    x 

 Börja med faktatexter  x    x 

 Växelverkan: Svara 
muntligt istället för att 
skriva/ läsa för eleven 

x  x   x 

6.Specialpedagog Specialpedagog x   x x x 

7.Digitala hjälpmedel Digitala hjälpmedel: 
inläsningstjänst/film/lyss
na på bok/spela in sin 
röst 

 x  x x  

8.Modellering Modellering/tänka högt  x x    

9.Belöning Belöning  x    x 

10.Grupprum Tillgång till 
grupprum/mindre grupp 

x x x x x x 

Bakomliggande faktor↓        

Relation Relation till eleven x x x x x x 

 Övertydlig med 
ansiktsuttryck och känslor 

   x  x 

 Ger eleven strategier. 
T.ex. gå undan/prata 

  x   x 

 Relation till ledning x      

 Samarbete med hemmet  x    x 

Klassrumsklimat Öppet klimat/Trygg miljö  x x x x x 

Förhållningssätt Alla vuxna samma 
struktur/förhållningsätt 

x x x x x  



 

 

 

 

• Hur implementeras de extra anpassningarna i ordinarie klassrum för att gynna 

läsförståelsen hos elever med autism?   

 

Gul = sayings 

Grön = doings 

Röd = relatings 

 

Intervjuperson→ 
Extra 
anpassning/bakomliggande 
faktor↓ 

 
Exempel på hur 

1 2 3 4 5 6 

Relation Skapar relation för att 
kunna bygga på intresse 
och genom intresset 
kommer läsförståelsen. 
Relationen ger också 
trygghet och undviker 
affektlägen. 
Relation bidrar till att veta 
när en anpassning är 
gynnsam.  
Ibland välja svårare 
böcker men bygger det på 
intresset utvecklas 
läsförståelsen.  

x x x x x x 

 Använda hemmet eller 
resurs för att eleven ska 
vara förberedd vilket gör 
att eleven äger texten och 
vet vad som förväntas 
under dagen.  

 x    x 

 Genom att vara övertydlig 
med ansiktsuttryck och 
känslor ger det elever 
trygghet att lösa 
uppgifter. 

   x  x 

 Ger eleven strategier (ex. 
gå undan, prata) för att 
hantera affektlägen.  

  x   x 

Klassrumsklimat Arbetar med 
klassrumsklimatet för att 
man inte ska känna sig 
annorlunda om man har 
en anpassning. 
Utan ett tryggt 
klassrumsklimat fungerar 

 x  x  x 



 

 

 

inte anpassningar. Då kan 
alla träna på samma sak 
på olika sätt. 

Modellering Använda film eller 
modellering/tänka högt 
som komplement till text 
för att öka förståelsen.  

 x x    

Belöning Använda belöningar för 
att motivera till 
läsuppgifter. 

 x    x 

Avskärmning Skärmar, kåpor, avskild 
plats för att få bort ljud 
och andra yttre stimuli för 
att de sen ska kunna 
arbeta med läsförståelse 

x x x x x x 

Grupprum Tillgång till att själv få gå 
utanför klassrummet till 
ett mindre rum. 
 
Grupprum är bra 
 
Arbeta två och två eller 
enskilt för att det inte ska 
bli svårt med att 
interagera. 

x x x x x x 

En till en  Vara tillgänglig och 
anpassa på plats genom 
växelverkan, frågor, läsa 
högt, återberätta för att 
de ska kunna visa sin 
läsförståelse. Kan göras av 
klassläraren men 
underrättar med fler 
vuxna. Ex. tvålärarskap 
eller en till en.  
 
Därför är det viktigt med 
flera vuxna relationer i 
klassrummet. 
 
Fler vuxna gör att 
anpassningarna kan 
utföras. 
 

x x x x x x 

Specialpedagog Utredningar/ kartläggning 
för att få anpassning i 
klassrummet att fungera 

x   x   



 

 

 

 Specialpedagog hämtar 
elever för läsning.  

   x x  

Struktur Förbereda arbete innan 
eleven kommer till 
klassrummet för att de 
snabbt ska kunna börja 
arbeta och det inte blir 
låsningar.  

 x x    

 Skapar rutiner, struktur 
och tydliga gemensamma 
och individuella scheman 
med bilder för att det ska 
bli en trygghet. Om alla 
annat är stabilt kan 
texterna variera.  För att 
eleven ska veta vad som 
förväntas av dem. 
exempel på tydlighet är 
timetimer. 

 x x x x x 

Bildstöd Använda bilder som är 
nära textens budskap, 
utan för mycket detaljer 
för att bilden ska stötta 
texten. Eller 
tankebubblor/pratbubblor 
för att ge förståelse för att 
man kan uttrycka det man 
tänker och gå mellan olika 
roller. Börjar med bild och 
sen lägga till text för att 
öva på att göra inferenser. 

 x    x 

Bygga på intresse Skapar eget anpassat 
material för att bearbeta 
texter och läsa, för att de 
inte ska känna 
misslyckande då kan det 
fungera i klassrummet. 

x x    x 

 Använda faktatexter för 
att undvika tolkningsfel. 
Fakta bygger på intresset 
vilket ökar läsförståelsen 

 x    x 

Digitala hjälpmedel Genom att lyssna på bok 
istället för att läsa ges 
utrymme för reflektion.  

 x     

 Ipads använd för att 
läsa/lyssna på texter då 
man kan välja tempo. Det 

    x  



 

 

 

stänger även ute andra 
stimuli. 

Förhållningssätt Alla ska ha samma 
förhållningssätt om det 
ska fungera med 
resurspersoner.   

  x    

 Ber rektorn om hjälp för 
att köpa material till 
anpassningar. 

x      

 

 

 

• Upplever lärarna några svårigheter med att utföra de extra anpassningarna i ordinarie 

klassrum? 

 

Gul = sayings 

Grön = doings 

Röd = relatings 

 

Intervjuperson→ 
Svårighet↓ 

Exempel på 
svårighet 

1 2 3 4 5 6 

Brist på relation En svårighet är om 
du inte har en 
relation med 
eleven. Eleven kan 
gå upp i affekt och 
kan inte lära sig.  

 x x x   

Hur mycket belöning 
ska ges? 

Svårt att avväga 
när och hur mycket 
belöning som ska 
ges för att eleven 
inte ska låsa sig vid 
belöningen 

     x 

En till en behövs För få pedagoger 
för att hinna 
individanpassa. Det 
krävs att man är 
flera skickliga 
pedagoger.  

x x x x x x 

 Svårt att veta om 
de verkligen har 
läsförståelse då det 
inte har problem 
med avkodningen 
och memorera ord.  

     x 

Brist på grupprum Ibland räcker inte 
skärmar, 

x x  x  x 



 

 

 

hörsekåpor eller 
avskild plats för att 
få lugn och ro i 
klassrum. Då måste 
man ta till 
grupprum.  

 Ibland är elever 
utåtagerande pga. 
av frustration av 
att inte förstå. Då 
behöver de en till 
en i grupprum och 
det finns inte alltid  

x     x 

 Svårt att komma 
förbi ljud, ljus, 
doftkänslighet och 
andra yttre stimuli 
Innan dess kan de 
inte lära sig.  

x x x x   

 Hörselkåpor och 
skärm kan ibland 
bidra till att de 
stänger av.  

x      

 Svårighet att se 
sina elever 
misslyckas när man 
vet att de hade 
mått bättre och 
lyckats i minde 
grupp. Att se att 
integrering inte 
alltid är bäst. 

x x    x 

 Svårt att avgränsa 
mängd information 
men få ut rätt 
budskap. Svårt att 
hitta balans mellan 
tydlighet och 
avskalat. Det blir 
svårt i den stora 
gruppen.   

 x    x 

 Svårt att skapa 
avskilda platser 
pga. hur 
klassrummen ser 
ut/platsbrist. 
Miljön begränsar  

 x  x   



 

 

 

 Svårt att eleverna 
inte har det sociala 
samspelet. Då blir 
det svårt att vara i 
grupp. 

  x    

Brist på tid/pengar 
för att kunna bygga 
på intresse 

Svårighet att 
använda ”färdiga” 
läromedel då det 
ofta blir 
misslyckanden och 
misstolkning av 
bilder. 

x x    x 

 Svårighet att få 
pengar att köpa 
anpassat 
material/läromedel 
för.  

x   x x  

 En svårighet att 
hitta material som 
intresserar eleven.  

x     x 

 Svårighet att 
skolan börjar med 
narrativa texter 
men faktatexter är 
bättre  

 x     

 Svårighet att det är 
lång 
inkörningsport. 
Man får inte ge 
upp efter 2 veckor.  

     x 

Svårt att hitta bra 
bildstöd? 

Bilder innehåller 
ofta mycket 
detaljer vilket blir 
ett problem. Det 
gäller att hitta 
avskalade bilder. 
Bilder jobbar inte 
för sig själv.  

 x     

Brist på timmar 
(pengar) till 
Specialpedagog 

Timmar för 
specialpedagog 
saknas 

 x     

Får inte ändra 
struktur 

Svårighet om man 
inte missar att följa 
sin struktur och 
rutiner. Då kan inte 
eleven lära sig. 

    x x 



 

 

 

Olika förhållningssätt Svårighet om alla 
runt eleven inte 
har samma 
förhållningssätt.  

  x    

Brist på relation till 
spec.ped 

Kartläggningen ger 
inte en korrekt bild 
av svårigheten då 
eleven testat en till 
en och det är inte 
samma situation i 
klassrummet.  

x      
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