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ABSTRACT   

Antalet barn med någon form av funktionsnedsättning har ökat i världen och detta innebär 

även att intresset för att inkludera elever med funktionsnedsättning i de vanliga klasserna (där 

det endast finns barn utan någon typ av funktionsnedsättning) också har ökat. En av de 

vanligaste diagnoserna tillhörande de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är 

autismspektrumstillstånd (AST) och inkluderar såväl diagnoserna Asberger som Autism 

syndrom. Inkluderingen av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättning med diagnoser 

tillhörande AST har visat sig vara komplicerad. Denna litteraturstudie har för avsikt att 

undersöka vilka svårigheter och utmaningar som pedagoger möter vid inkludering av AST-

elever i klassrummet, samt vilka strategier och metoder som är gynnsamma att använda sig av 

som pedagog vid inkludering av AST-elever i klassrummet.  Resultaten visar att mycket 

ansvar ligger hos pedagogen för att klassrumsmiljön ska bli inkluderande och för att AST-

eleverna ska kunna skapa kompisrelationer. Resultatet visar även tydligt på att pedagogernas 

största utmaning är att underlätta AST-elevernas svårigheter i att hantera sociala relationer. 

Även underlätta sociala relationer med såväl klasskamrater som andra vuxna i klassrummet. 

  

  

 

 

________________________________________________________________________  
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1. INLEDNING  

 

Som blivande pedagoger kommer vi att möta många olika elever med varierande behov i 

skolan och i våra klassrum. De senaste åren har inkluderingen ökat i skolorna runt om i 

världen när det kommer till elever med funktionsnedsättning (Hui Min & Lay Wah, 2011). 

Detta kan bero på att antalet barn med någon form av funktionsnedsättning växer i världen 

(Halfon, Houtrow, Larson & Newacheck, 2012).  

 

Litteraturstudien är begränsad till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med 

diagnosen AST och deras situation i klassrummet. I diagnosen AST ingår bland annat Autism 

och Asperger syndrom. Alla de neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som är inräknade till 

AST har vissa gemensamma diagnoser och därav tillhör de samma grupp. Ett vanligt 

förekommande problem bland dessa, och som tillhör de gemensamma diagnoserna för barn 

med AST, är att barnen har svårigheter med att vara sociala. Det innebär att de har svårigheter 

med att kommunicera med andra individer och svårt att förstå andras känslor (Bup, 2014). 

Eftersom barn med denna diagnos växer i antal är det angeläget för pedagoger att skaffa sig 

kunskap om AST för att kunna förstå och bemöta dessa elever på ett korrekt sätt. Därav blir 

denna studie både viktig, relevant och lärorik för oss och andra pedagoger/blivande 

pedagoger.   

 

Ulla Gadler (2011) berättar att inkluderingen började redan på 60-talet i Sverige, när 

skolplikten infördes, och har sedan dess bara ökat. Idag inkluderas elever med någon typ av 

funktionsnedsättning i större utsträckning med normalutvecklade barn (barn utan någon typ av 

funktionshinder). Detta kan bero på att ”En skola för alla” uppmärksammas mer och mer, 

”förmodligen de flesta som arbetar med och för barn och ungdomar såväl professionellt som 

politiskt skulle svara att visst ska skolan vara för alla” (Gadler, 2011, s.142). Författaren 

beskriver vidare att det krävs mycket för att kunna arbeta som pedagog, bland annat bör man 

ha en utbildning då det finns krav på det. De som ska undervisa  elever som behöver särskilt 

stöd eller andra insatser har inga formulerade krav på utbildning. Detta ger negativa 

konsekvenser till en likvärdig utbildning och uttrycket "En skola för alla". Om skolan ska 

kunna ge en likvärdig utbildning till alla krävs både praktiska och pedagogiska kunskaper om 
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hur pedagogerna kan ge elever med funktionsnedsättning bästa möjliga assistans. Det är också 

viktigt att tänka på att, ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas 

på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas 

olika förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011, s.8). 

 

Raewyn Higginson och Margaret Chatfield (2012) beskriver att det är viktigt att pedagoger får 

utbildning och kunskap om hur de ska förhålla sig till elever med AST och hur de på bästa 

sätt kan lära ut för att dessa elever ska få sin likvärdiga utbildning. Författarna genomförde en 

studie på en skola i Nya Zeeland där de analyserade ett skolprojekt där specialpedagoger fick 

dela med sig av sina kunskaper till de övriga pedagogerna på skolan. Sedan såg författarna om 

det skedde någon förändring i klassrummen efter att pedagogerna fått mer kunskap och lärt 

sig olika undervisnings- och inlärningsstrategier om hur de kunde hantera elever med AST i 

klassrummet. Det visade sig att dessa strategier och nya kunskaper hjälpte både eleverna med 

AST och de övriga eleverna i klassen, speciellt de som hade det svårt i skolan. Författarna 

rekommenderar att alla pedagoger borde få lära sig strategier och att de behöver få och ha mer 

kunskap om elever med AST, speciellt då antalet elever med diagnoser ökar. Förutom 

undervisning- och inlärningsstrategier kommer även kompensationsstrategier tas upp i arbetet. 

Dessa handlar om att kompensera upp ett bristande sinne med ett annat fungerande (Hui Min 

et al., 2011). Utöver dessa tre strategier fann vi inga förklaringar till hur strategierna kunde 

genomföras, även om strategier nämns. Exempelvis nämns det hur lärare kan lära elever olika 

läs- och skrivstrategier för att underlätta elevernas inlärning.  

 

Peter Mittler (2007) konstaterar att: ”Inclusive schools that educate all children together can 

lay the foundations for an inclusive and non-discriminatory society by changing attitudes to 

difference” (Mittler, 2007, s.5). Inklusion handlar även om alla elevers rätt till en likvärdig 

utbildning. Arbetet för att förbättra alla elevers utbildning sker stegvis där material och 

liknande skapas för att förbättra undervisningen. År 2010 presenterades ett 

informationsmaterial inom likvärdig utbildning för elever med funktionsnedsättning, där 

skolinspektionen konstaterar att den likvärdiga utbildningen var bristfällig när det kom till de 

elever med någon form av funktionsnedsättning. Där framgår det att skolans personal ska ha 

kunskap om elever med funktionsnedsättning för att kunna ge dem en likvärdig utbildning 

(Gadler, 2011).    
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att sammanställa vad som framkommit i tidigare forskning om vilka 

svårigheter som pedagogerna ställs inför vid inkludering av AST-elever i klassrummet samt 

vilka strategier och metoder de använder sig av för att gynna inkludering av AST-elever i 

klassrummet. 

- Vilka svårigheter ställs pedagogerna inför vid inkludering av AST-elever i 

klassrummet?  

- Vilka strategier och metoder använder pedagogerna sig av för att gynna inkludering av 

AST-elever i klassrummet? 

 

1.2 Disposition  

I nästa kapitel beskrivs denna studies metod och tillvägagångssätt. Utförandet av denna 

litteraturstudie kommer att redogöras genom att tydliggöra hur vi har samlat in och bearbetat  

materialet. Detta följs av ett stycke om reliabilitet, validitet och generaliserbarhet och dessa i 

relation till arbetet.  

 

Därefter följer kapitlet med analys och resultatredovisning på det insamlade materialet. 

Kapitlet är upplagt så att frågeställningarna analyseras och redovisas var för sig. Varje stycke 

till vardera frågan är uppbyggd på samma sätt och inleds med olika teman kopplade till 

frågeställningen. Där är artiklarna uppdelade i det temat som passar deras centrala innehåll. 

Detta följs av en lite mer innehållsrik analys och redovisning av alla artiklarna var för sig. 

 

Uppsatsen avslutas med kapitlet avslutande diskussion och slutsatser. Det är uppdelat i två 

avsnitt, metoddiskussion och slutsatser och avslutande reflektioner. I första avsnittet beskrivs 

det som kan ses som svagheter och styrkor i denna litteraturstudie, samt vad som skulle 

kunnat genomförts på ett annorlunda sätt för att bidra till potentiella förbättringar i arbetet. 

Sista avsnittet lyfter fram studiens syfte och visar vad vi har kommit fram till i analysen och 

resultatredovisning. I detta avsnitt redovisas även de kunskaper som vi har fått genom detta 

arbete, men även vad det kan bidra med till andra. 
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2. METOD    

 

2.1 Systematisk litteraturstudie   

Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) beskriver att en 

systematisk litteraturstudie innebär att man kritisk granskar och systematisk söker efter 

litteratur inom ett valt forskningsområde. Utifrån aktuella artiklar, som är det empiriska 

materialet i en litteraturstudie, tas det centrala och relevanta till sitt problemområde och valda 

ämne. Vi har läst, jämfört, sammanställt och dragit slutsatser av 20 olika tidigare studier som 

har koppling till syftet och frågeställningarna. Anledningen till varför vi valde att göra en 

litteraturstudie, istället för exempelvis intervjuer, beror huvudsakligen på att vi ville få ett 

bredare perspektiv på hur AST-elevers situation ser ut runt om i världen, i klassrummet och i 

undervisningen. Enligt oss är en litteraturstudie den mest lämpade metoden, då det är lättare 

att få material från hela världen utifrån artiklar. Om vi hade valt intervjuer skulle inriktningen 

antagligen blivit mer kring elevers situationer i närområdet. Då vi var osäkra på om det skulle 

vara möjligt att hitta elever med AST eller pedagoger med erfarenhet av dessa elever i 

närområdet, blev en litteraturstudie även från detta perspektiv mer aktuell. I valet kring vilka 

länder som skulle vara med i denna litteraturstudie kunde vi inte vara för kritiska, då vi inte 

hittade mycket material om AST-elever från några specifika länder. Så studierna i artiklarna 

har genomförts runt om i världen och inte från några förbestämda länder.  

 

2.2 Det empiriska materialet   

Vi visste från början att vi ville undersöka elever med funktionsnedsättning i skolan, men då 

det skulle bli för stort område valde vi att inrikta oss på neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Här valde vi efter påbörjade sökningar att avgränsa oss ytterliga till 

elever med någon typ av funktionsnedsättning inom AST. Då hamnade också fokusen på 

gruppnivå för alla elever med diagnosen AST. Detta kan ses som en svaghet då vi inte går in 

på individnivå och inte kan få helt korrekta svar, eftersom diagnoserna inom AST ofta 

varierar väldigt mycket för varje enskild individ.  
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För att studien ska bli trovärdig krävs det att artiklarna som ingår i studien är vetenskapliga, 

relevanta och kritiskt granskade. För att bedöma om en text är trovärdig och har en viss 

kvalitet har vi bland annat analyserat hur författaren har gått till väga, exempelvis om den har 

skrivit utifrån egna erfarenheter eller om och i så fall vilka metoder som har använts. När vi 

började leta efter artiklar och andra texter, som vi har använt oss av i denna litteraturstudie, 

började vi med att läsa rubrikerna och försöka hitta det som var relevant till syftet och 

frågeställningarna. För att en artikel skulle ses som relevant behövde den handla om elever 

med AST. De kunde handla om dessa elevers svårigheter i samband med skolan som 

exempelvis mobbning eller inkludering. Men även hur pedagoger kan arbete för att gynna 

AST-elevernas inkludering och svårigheter som pedagogerna kan ställas inför i samband med 

detta. Ytterligare kriterier för innehållet i artiklarna var att barnen huvudsakligen skulle gå i 

lågstadiet, att minst en AST-elev skulle diskuteras och fokusen skulle ligga på hur det ser ut i 

skolan. Kriterier som övervägdes att användas i denna studie, men som valdes bort då arbetet 

skulle kunnat blivit för stort, var artiklar som hade elev-elev relationer i fokus, AST-elevers 

föräldrars uppfattningar kring diagnosen och hur AST-elevers situation kan se ut i hemmet. 

När rubrikerna uppfattades som relevanta gick vi in på introduktionen och/eller inledningen 

och läste den, sedan om de stämde in på våra kriterier valde vi att läsa hela texten mer 

översiktlig. Därefter vidtog arbetet med att systematiskt skriva ner sammanfattningar och 

sedan skapa en översiktlig matris över all relevant fakta som framkom vid sammanfattningen 

av artiklarna. En matris till vardera frågeställning skapades och dessa finns som bilagor till 

detta arbete. De består av kategorierna: författare (år), titel och tidskrift, syfte, metod, urval, 

deltagare, resultat och kvalitet.  

 

Under arbetets gång gjordes även en bedömningsskala som användes på de artiklarna som 

uppfyllde våra kriterier. Denna kvalitetsbedömning är huvudsakligen baserad på i vilken mån 

syftet besvaras tydligt och på ett väl underbyggt sätt. Skalan består av tre nivåer: mycket god 

kvalitet, god kvalitet eller relativt god kvalitet, om en artikel inte uppfyllde kriterierna för 

detta arbete användes den inte i arbetet. Mycket god kvalitet innebär att artikeln svarar tydligt 

på sitt syfte och var genomgående tydlig och trovärdig. God kvalitet innebär att artikeln svarar 

på sitt syfte men att det inte framkommit lika tydligt som vid den mycket goda nivån. Relativt 

god kvalitet innebär att artikeln svarar otydligt på syftet, men att det ändå finns svar. 

Exempelvis kan ”läsning mellan raderna” ha varit en nödvändighet för att hitta svaret på 
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syftet. Även om kvalitetsbedömningar genomförts av artiklarna värderas ingen av dem mer 

eller mindre användbara i arbetet. Alla har kunnat bidra med användbart material. 

 

När vi sökte efter de vetenskapliga artiklarna och avhandlingar, utgick vi ifrån syftet och 

frågeställningarna och var medvetna om att tänka källkritiskt; är artikeln trovärdig, hur är 

kvaliteten och passar den in till arbetet? Texterna har sorterats efter två kategorier som är 

frågeställningarna. Vi valde att skapa matriser för att tydliggöra vilka texter som tillhörde 

frågorna. Sedan tog vi isär texterna utefter vad de handlade om, exempelvis mobbning. Till 

sist sattes texterna ihop igen utifrån det centrala som vi hittade när vi tog isär dem och utifrån 

vilken frågeställning de tillhörde. Genom att arbeta på detta sätt fick vi fram artiklarnas kärnor 

och kunde få fram trovärdiga svar till våra frågeställningar.    

 

När vi sökte efter de vetenskapliga artiklarna gjorde vi det genom sökmotorn ERIC (Ebsco) 

och Liber. Vi bestämde oss från början för att försöka hitta minst 20 artiklar för att arbetet 

skulle kunna uppnå en mycket god kvalitet och uppfattas som trovärdig av läsare. 

Sammanlagt genomfördes åtta olika söktillfällen med variation på sökorden. Det blev många 

sökningar av olika anledningar och det kommer att beskrivas efter detta stycke. I Eriksson 

Barajas et al. (2013) artikel skriver de om några söktips där de bland annat rekommenderar att 

söka child istället för att specificera sig mer på exempelvis childhood. Detta rekommenderar 

de då det resulterar i fler sökresultat. När sökordet är child kommer även ord som childhood 

och children fram.Vi valde dock att specificera oss på children då vi redan från början ville 

avgränsa oss och inte få allt för många sökresultat. Vi hade även bestämt att skriva utifrån ett 

grupperspektiv i arbetet och inte utifrån en individnivå och då passade children bra för vår 

studie som ett av sökorden.     

 

De två första sökningarna genomfördes innan denna studie hade påbörjats, då vi vid en 

förberedande examinationsuppgift skulle använda oss av en avhandling och en artikel. Första 

sökningen gjordes genom ERIC (Ebesco) där sökorden var including disabled children, AND 

School AND Society. Vid denna sökning blev det 10 träffar och efter att ha läst några 

sammanfattningar valde vi att använda en av dessa artiklar. Vid andra sökningen utgick vi 

från Libris och där användes sökorden, En skola för alla. Vi valde därefter att kryssa i att det 



- 11 - 
 

skulle vara en avhandling och vi fick då 10 träffar att utgå ifrån och sedan valdes det ut 4 

stycken som vi läste inledningarna på och sedan valdes en till litteraturstudie.  

 

Viktiga avgränsningar vid resterande sökningstillfällen var att det skulle vara peer reviewed, 

att åren var mellan 2010 - 2016 och att alla artiklar var tillgängliga i fullständig text. Peer 

reviewed valdes då det innebär att texterna är granskade av en eller flera forskare. Detta gör 

artiklarna mer trovärdiga då de anses få vetenskaplig kvalitet efter att en forskare granskat 

arbetet. Valet att avgränsa oss till artiklar skrivna mellan åren 2010 - 2016 gjordes då de ses 

som aktuella och därmed relevanta för studien. Vi ville även att studierna i artiklarna skulle 

vara relativt nya och då blev avgränsningen till år 2016 då 2017 inte fanns som sökalternativ. 

Fullständig text valdes för att vi skulle kunna vara säkra på att vi kunde få tag på hela 

artiklarna. 

 

Vid tredje tillfället bestod sökorden av Disabled AND school AND children. Vid denna 

sökning fick vi 104 träffar och vi läste igenom alla dessa titlar. Efter att ha läst ett tiotal 

sammanfattningar hittades sex artiklar som vi valde att använda oss av. Vid fjärde 

sökningstillfället använde vi sökorden Autism AND school AND children och fick då 306 

träffar. Vid läsningen av dessa rubriker, sammanfattningar samt några inledningar valde vi ut 

12 artiklar som vi tyckte passade in till våra frågeställningar och syfte. Vid femte 

sökningstillfället av artiklar valde vi att söka på Autism Spectrum Disorder AND inclusion 

AND children. Vi fick då 53 träffar och efter att ha läst rubrikerna, sedan sammanfattningar 

och till sist inledningar valdes 12 artiklar som överensstämde med syftet och 

frågeställningarna. Efter att ha påbörjat matriserna och analyserat materialet ytterligare valdes 

totalt sex artiklar bort. Dessa valdes att inte användas eftersom de inte längre ansågs uppfylla 

våra kriterier, som nämndes tidigare i kapitlet. En artikel valdes bort från matriserna då den 

inte passade in till någon av frågeställningarna, men finns med i inledningen eftersom den 

innehöll användbar och givande kunskap. Vid det sjätte söktillfället använde vi sökorden 

Autism AND school AND difficulties. På denna sökning fick vi 47 träffar och läste sex stycken 

av dem och två av dessa ansågs relevanta att ha med i studien. Sedan genomfördes ytterligare 

en sökning på orden, Autism AND school AND inclusion. Sökningen gav 55 träffar men 

enbart en artikel sågs som relevant för vår studie. Då det skulle kunna gynna studien att ha 

fler artiklar valde vi att söka en sista gång och då med sökorden Autism AND education AND 
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difficulties. Även om vi fick 65 träffar vid denna sökning så hade vi antingen redan läst 

artiklarna eller så var de inte relevanta. Det slutade med att vi fick 19 artiklar och en 

avhandling inskrivna i matriserna, dock är en av artiklarna med två gånger då den passade in 

på båda våra frågeställningar. Av de texter som vi har läst och använt oss av har de genomfört 

både kvantitativa och kvalitativa metoder i sin forskning med bland annat intervjuer och 

observationer som metoder.  

 

När människor läser och skriver om personer med diagnosen AST kan den uppfattas som 

någonting negativt. Det kan finnas människor som har en negativ syn på diagnosen på grund 

av att den ofta innebär svårigheter för den individ som har diagnosen. Detta är någonting som 

vi var tvungna att tänka på i denna studie, så att den inte uppfattas som diskriminerande eller 

kränkande på något sätt. Detta är en anledning till varför vi valde att kontinuerligt överväga 

och tänka på de etiska aspekterna i artiklarna. Forskarna får exempelvis inte ha använt sig av 

någon metod eller arbetssätt som kan ses som ohederligt eller fel. Det vi valde att skriva om 

kan vara ett känsligt ämne, speciellt då vi skriver om elever med AST på en allmän nivå och 

generaliserar diagnosen. Eftersom vi inte skriver på en individ baserad nivå. Människor kan 

då bedöma att vissa saker inte stämmer, eftersom diagnoserna för människor med AST kan 

skiljas åt.  

 

Vi strävar efter att inte framställa AST på något negativt sätt, även om diagnosen ofta innebär 

svårigheter, så kan alla människor ha olika svårigheter och det ska inte ses som negativt.  Vi 

kan också uppfatta det vi läser som diskriminerande, men att författaren antagligen inte har 

avsett att det ska uppfattats på det sättet. Detta var också en svårighet för oss på grund av att 

artiklarna är på engelska och att vi då lättare kan misstolka textens innebörd, eftersom vi inte 

har engelska som modersmål och det är ofta skrivet på ett akademiskt sätt.   

   

2.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Alan Bryman (2011) beskriver att reliabilitet och validitet ofta tros vara lika varandra men 

egentligen innehåller de många olika innebörder när det gäller bedömningar av olika begrepps 

mått. Han beskriver att reliabilitet handlar om pålitlighet på det som studeras, eller något man 

tar mått på. När någonting mäts på olika sätt och ändå får samma resultat hela tiden, kan det 
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kallas reliabilitet. Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver också att om någonting görs flera 

gånger och att det varje gång blir samma resultat kan det konstateras att det är trovärdigt. 

"Validitet rör frågan om hurvida en eller flera indikatorer som utformats i syfte att mäta ett 

begrepp verkligen mäter just det begreppet" (Bryman, 2011, s.162). Exempelvis om du vill få 

svar på om en elev har AST behöver du undersöka rätt sak för att få fram om eleven har AST 

eller inte. Bryman (2011) tar även upp hög och låg generaliserbarhet. Hög generaliserbarhet är 

när något alltid stämmer, vem som än gör det och vart man än gör det (exempelvis att vatten 

kokar vid 100 grader även om det är olika personer som genomför det, vid olika tillfällen och 

på olika platser). Låg generaliserbarhet är när något är sant just nu och kanske inte stämmer 

vid nästa tillfälle det undersöks.  

 

Vår studie har en relativt hög generaliserbarhet då litteraturstudier sammanställer flera artiklar 

som belyser samma forskningsfråga, vilket därmed styrker det resultat som framkommer i 

studien. I vår litteraturstudie är det flera författare som är eniga om samma sak och därför kan 

de ses som pålitliga, trovärdiga källor och litteraturstudien kan beskrivas som att den har 

reliabilitet. Vår litteraturstudie uppnår även validitet då vi tar reda på det som vi anger att vi 

ska ta reda på i syftet och vi gör det på ett trovärdigt sätt.  

 

3. ANALYS OCH RESULTAREDOVISNING  

För att redovisa frågeställningarna som studien avser att besvara presenteras först analyser av 

artiklarna utifrån olika teman och sedan sammanfattas alla artiklar var för sig.  

 

3.1 Vilka svårigheter ställs pedagogerna inför vid inkludering av AST-elever i 

klassrummet? 

3.1.1 Analys av artiklar  

Vid analys av artiklarna framkom följande svårigheter som pedagogerna behöver ta hänsyn 

till vid inkludering av AST-elever i klassrummet: sociala interaktioner och låg social 

kompetens, ögonkontakt, mobbning och läs och skrivutveckling.  
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3.1.1.1 Sociala interaktioner och låg social kompetens  

Flera av artiklarna tar upp att elever med AST har svårt med sociala interaktioner och social 

kompetens, de har svårt att ta kontakt med andra individer. På grund av att AST-elever inte 

har samma sociala interaktioner som normalutvecklade elever kan de bli mer socialt 

exkluderade än de elever som inte undviker social kontakt. AST-elever undviker helst socialt 

lekande då det har svårigheter med sociala interaktioner. De drar sig hellre undan än att leka 

med sina klasskamrater, på grund av att de har låg social kompetens. Social kompetens 

handlar om att kunna föra resonemang med andra individer och kunna samarbeta. När man då 

har en låg social kompetens, som elever med AST har, så har man svårt för att göra detta och 

kan uppfattas som blyg. (Tuononen, Laitila & Kärnä, 2014; Ratcliffe, Wong, Dossetor & 

Hayes, 2015; Walker & Berthelsen, 2008; Jiar Yeo & Yin Teng, 2015; Majoko, 2016; Freitag 

& Dunsmuir, 2015; Ofe, Plumb, Plexico & Haaka, 2016). 

 

3.1.1.2 Ögonkontakt  

Katja J. S. Tuononen, Aarno Laitila och Eija Kärnä (2014) beskriver att det visade sig i deras 

studie att elevens användning av blicken varierade och det berodde på i vilket sammanhang 

eleven befann sig i. AST-eleven undvek oftast kontakt med andra när den kände att någonting 

var svårt eller jobbigt exempelvis flackade eleven mycket med blicken under en konversation. 

Även Kee Jiar Yeo & Kie Yin Teng (2015) kommer fram till att elever med AST har svårt att 

ta ögonkontakt med andra när de pratar med någon. Båda artiklarnas resultat visar på att 

elever med AST har svårt att ta och ha ögonkontakt. Detta kan leda till att eleverna bli 

exkluderade i skolan då de andra eleverna kan uppfatta bristen på ögonkontakt som att AST-

eleverna inte vill ha kontakt.  

 

3.1.1.3 Mobbning  

Erin E. Ofe, Allison M. Plumb, Laura W. Plexico, och Nancy J. Haaka (2016) tar upp att 

något som är mycket vanligt i skolor och i samhället är mobbning. De menar att det finns en 

koppling till att elever med AST blir mobbade. Detta på grund av att dessa elever har svårt för 

sociala interaktionen och kan då inte skapa kompisrelationer. För om eleverna har kompisar är 

möjligheten större att de inte blir mobbad på grund av att kompisarna står upp för en och 

skyddar en i jobbiga situationer. Författarna beskriver att en anledning till att individer 
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utsätter andra för mobbning kan vara för att dessa individer vill känna sig accepterade av en 

grupp individer. Det finns flera olika sätt att utsätta någon för mobbning och kommer att 

förklaras längre ned i kapitlet. 

 

3.1.1.4 Läs - och skrivutveckling  

Eileen Haebig, Margarita Kaushanskaya och Susan Ellis Weismer (2015) jämför AST-

elevers, elever med specific language impairment (SLI) och normalutvecklade elevers läs - 

och skriv utveckling. När ett barn har SLI innebär det att den har förseningar i sin 

språkutveckling som ofta leder till svårigheter i läs- och skrivutvecklingen. Det visade sig i 

den här studien att AST-, SLI- och de normalutvecklade barnen utvecklar sin läs - och 

skrivkunnighet på ett liknande sätt. Dock att det oftast tar längre tid för barn med AST och 

SLI att utveckla dessa läs- och skrivkunnigheter i jämförelse med de andra barnen.   

 

 3.1.2 Sammanfattning av de olika artiklarna som ingår som underlag för att analysera 

frågeställning 1. 

Artikel 1  

Tuononen et al. (2014) artikel har en frågeställning kopplad till AST-elevers svårigheter. I 

denna artikel vill författarna undersöka AST-elevers kommunikativa kompetens i relation till 

användningen av deras blick och ögonkontakt. Som vi nämnt tidigare i analysen har ofta 

AST-elever svårt för social kommunikation och social interaktion. Det har också nämnts att 

eleverna med AST kommunicerar mindre än vad normalutvecklade elever gör, vilket påverkar 

deras inkludering i skolan. Även att söka ögonkontakt är en svårighet och elever med AST ser 

sällan på en annan person när den kommunicerar. Författarna nådde sitt resultat genom att 

genomföra observationer (där agerandet av en elev med AST observerades), datainsamling 

och dataanalys av andra undersökningar med AST-elevers kommunikativa kompetenser i 

fokus. Sedan genomfördes en kvalitativ mikroanalys där deras material analyserades. 

Undersökningen visade att elevens användning av blicken varierade och berodde på i vilket 

sammanhang eleven befann sig i. AST-eleven undvek oftast kontakt med andra när den kände 

att någonting var svårt eller jobbigt exempelvis flackade eleven mycket med blicken under en 

konversation. Artikeln svarar tydligt på sitt syfte och bedöms att vara av mycket god kvalitet.  
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Artikel 2   

Belinda Ratcliffe, Michelle Wong, David Dossetor och Susan Hayes (2015) vill ta reda på 

sambandet mellan sociala färdigheter, psykisk hälsa och ohälsa hos barn med AST, med och 

utan IF (Intellektuellt funktionsnedsättning). IF innebär att de som har diagnosen har brister 

när det kommer till sina intellektuella funktioner, exempelvis problemlösning, planering och 

tänka abstrakt. Elever med AST kan ofta förknippas med att ha svårigheter gällande social 

kompetens och att de även brukar kunna ha sämre psykisk hälsa. Författarna analyserade 

litteratur kopplat till det som de ville undersöka, där sammanlagt 292 barn med AST var 

involverade som var mellan åldrarna 6-13 år, där 79 av barnen även hade IF. Det genomfördes 

även enkäter som lärare och föräldrar till AST-barn fick svara på. Undersökningen visade att 

det fanns samband mellan barnens sociala svårigheter och ökade psykiska problem. Artikeln 

påpekar också att chansen är stor att barn med AST får svårt med sin mentala hälsa om barnen 

får för lite socialt umgänge under sin livstid. Artikeln svarar på sitt syfte av god kvalitet. 

 

Artikel 3  

Haebig et al. (2015) ville i sin studie jämföra barn som har AST, barn som hade SLI och 

normalutvecklade barn i deras läs- och skriv utveckling. Som beskrivs tidigare i kapitlet 

innebär SLI att den som har den diagnosen har förseningar i sin språkutveckling och detta 

leder ofta till svårigheter i läs- och skrivutvecklingen. Genom att genomföra läs- och 

skrivtester med 85 stycken barn där 30 av dem var normalutvecklade, 27 hade AST och 8 

hade SLI, fick författarna fram sitt resultat. Både barn med AST och SLI har stora svårigheter 

med läs- och skrivutvecklingen, men med hjälp av dessa läs- och skrivtester fick författarna 

fram att AST-, SLI- och de normalutvecklade barnen utvecklar sin läs- och skriv kunnighet på 

ett liknande sätt. Dock kan det ofta ta längre tid för barn med AST och SLI att utveckla dem i 

jämförelse med de andra barnen. Artikeln svarar tydligt på sitt syfte och bedöms vara av 

mycket god kvalitet. 

    

Artikel 4  

Ofe et al. (2016) undersöker med hjälp av web-enkäter i sin artikel om det kan finnas någon 

koppling mellan mobbning och elever med AST. Vilket är en otroligt viktig fråga att ställa sig 

då det kan bli många olika konsekvenser och svårigheter kring detta. Författarna beskriver 
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olika typer av mobbning; fysisk mobbning, verbal mobbning, relationell mobbning och cyber 

mobbning. Den fysiska mobbningen innebär att en person använder våld mot någon annan, 

vid verbal mobbning används elaka och skadliga ord mot andra människor och det är det 

vanligaste sättet att mobbas på i grundskolan. Den tredje typen, relation mobbning, används 

oftast av tjejer och det sker när de retas, skvallrar eller sprider rykten om andra till andra. 

Cyber mobbning sker när någon skriver anonymt via internet till någon annan och exempelvis 

använder fula ord, kränkande ord eller pinsamma bilder. Utifrån web-enkäterna, där 70 

deltagare deltog, antydde svaren på att det fanns ett samband mellan mobbning och AST 

elever på de skolor som deltog i studien och att elever med AST löper stor risk för att bli 

mobbade. Som vi har nämnt tidigare har elever med AST svårt med sociala interaktioner, att 

skapa kontakt och umgås med andra individer. Detta kan vara en bidragande faktor till varför 

elever med AST kan bli mobbade, för om eleverna befinner sig i ett umgänge är 

sannolikheten större att de blir skyddad mot mobbning (Ofe et al., 2016). Eftersom artikeln 

förmedlar sitt syfte tydligt är artikeln av mycket god kvalitet. 

  

Artikel 5  

Sue Walker och Donna Berthelsen (2008) ser på vad det kan finnas för skillnader vid sociala 

aktiviteter hos en grupp elever med AST och en annan grupp med normalutvecklade elever. 

Resultatet fick författarna fram genom att observera 42 stycken elever. 12 av eleverna hade 

diagnosen AST medan de övriga 30 var normalutvecklade elever, även elevernas pedagoger 

var medverkande under observationerna. Sedan genomfördes även intervjuer med de 

inblandade pedagogerna. Studien visade att det var en stor skillnad mellan grupperna vid 

individuell lek, social lek och undertiden pedagogerna var delaktiga. Under det sociala 

lekandet var oftast inte elever med AST med och lekte. Barnen med AST var mer 

tillbakadragna än de andra barnen och pedagogerna beskrev att det var mer troligt att de drog 

sig undan. Utifrån vad pedagogerna beskrev identifierades AST eleverna att vara mindre 

kompetenta än sina klasskamrater. Det är otroligt viktigt att det finns en stödjande miljö så att 

eleverna har en chans att umgås med sina klasskompisar och utveckla sin sociala kompetens. 

Om eleverna med AST blir inkluderade är chansen större att de eleverna kan utveckla sin 

sociala kompetens (Walker et al., 2008). Artikeln är av mycket god kvalitet då den tydligt 

besvarar sitt syfte. 
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Artikel 6    

Tawanda Majoko (2016) vill undersöka vilka svårigheter som kan förekomma för elever med 

AST, när det kommer till inkludering i klassrummet, genom att intervjua 21 olika pedagoger. 

Sedan genomfördes även dataanalyser för att få mer underlag till studien och resultatet.  

Författaren beskriver att AST elever ofta har det svårt när det kommer till deras sociala 

färdigheter och sitt beteende som även nämns av Ratcliffe et al. (2015); Walker et al. (2008) 

och Jiar Yeo et al. (2015). Normalutvecklade elever har oftast svårt att förstå elever med AST 

och de blir ibland exkluderade i klassrummen på grund av att de inte agerar som de andra 

eleverna i klassrummet gör. För att förbättra situationen ansåg de flesta pedagoger som deltog 

i studien att alla pedagoger behöver mer utbildning och kunskap för att bättre kunna hantera 

och hjälpa elever med AST. De övriga eleverna behöver också få mer kunskap om elever med 

AST så att de får ökad förståelse och då kan acceptera deras olikheter och bli inkluderade. 

Pedagogerna menar att det krävs ett ökat engagemang och samarbete från aktuella aktörer till 

skolan för att göra det möjligt för ökad inkludering. Något mer som kan förbättra situationen 

för eleverna med AST i klassrummet är att ha ett strukturerat schema att gå efter, då ser de 

vad och när saker kommer att ske under dagen och detta underlättar oftast för dessa elever 

(Majoko, 2016). Artikels kvalitet befinner sig på en god nivå. 

  

Artikel 7  

Jiar Yeo et al. (2015) vill i sin studie undersöka vilka svårigheter som elever med AST har, 

genom att 34 stycken pedagoger och 3 elever med AST fick svara på enkäter. Det har visats 

sig i studien att den vanligaste svårigheten hos elever med AST ofta är deras sociala 

färdigheter kring beteende och det emotionella. Eleverna har oftast svårt att ta kontakt med 

andra elever, ta ögonkontakt och utvecklingen av deras läs- och skrivkunskaper är normalt 

långsammare än andra elevers. De uppvisar ibland aggressivt beteende, kastar saker omkring 

sig eller skadar sig själva, de kan även ha svårt att visa empati och visa känslor till andra. 

Enligt författarna kan detta ofta leda till att de elever som har AST blir exkluderade i skolan 

och författarna menar att det alltid kommer att vara en utmaning att få de eleverna att bli 

inkluderade. De påpekar även att den sociala interaktionen med andra individer är ett av de 

viktigaste redskapen som behövs i framtiden. Det är viktigt att AST-elever får den hjälp de 

behöver, exempelvis en lämplig pedagogisk läroplan och olika program som handlar om olika 
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strategier för att förbättra elevernas sociala färdigheter (Jiar Yeo et al., 2015). Syftet i denna 

artikel besvaras tydligt och gör så att artikeln får en mycket god kvalitet. 

  

Artikel 8    

Sara Freitag och Sandra Dunsmuir (2015) vill ta reda på hur de normalutvecklade eleverna i 

klassrummet ser på sina AST- klasskompisar. I studien gav de sammanlagt 308 elever ett fall, 

fallet handlade om att se hur barnen tänkte kring hur de själva skulle agera i olika sociala 

situationer där en klasskamrat med AST var inblandad. Även observationer av eleverna 

genomfördes och de fick även svara på en enkät som var kopplad till fallet. Det visade sig att 

AST eleverna vanligtvis var mer socialt exkluderade än sina klasskamrater, på grund av att 

det inte hade samma sociala interaktioner som de andra barnen. De elever som var mer 

positiva till sättet och positiva till inkludering var också mer positiva till att inkludera elever 

med AST. Andra faktorer som spelade roll, när det kom till vad de normalutvecklade eleverna 

ansåg om inkludering av AST elever, var elevers beteende kontroll (deras förmåga att 

kontrollera sitt beteende) och det som författarna såg som undermedvetna normer hos 

eleverna (Freitag et al., 2015). Eftersom artikeln svarar på sitt syfte är den av god kvalitet. 

 

3.1.3 Sammanfattning: pedagogiska utmaningar 

I genomgången av studier som rör pedagogiska utmaningar finner vi som visats 

sammanfattningsvis ett antal övergripande teman. Alla temana svarar på den första 

frågeställningen utifrån olika vinklar. Som första temat tar upp har AST-elever svårigheter när 

det kommer till sociala interaktioner och deras låga sociala kompetens. Detta kan leda till att 

eleverna blir exkluderade och det i sin tur kan leda till att AST-eleverna blir mobbade, som 

det tredje temat tar upp. Deras fördröjning i läs- och skrivutvecklingen, som nämns i temat 

ovan, och även deras ovilja till ögonkontakt kan även det leda till exkludering. Detta blir en 

svårighet för pedagogerna, eftersom de har ansvaret för att alla elever ska vara inkluderade i 

klassrummet.  

 

3.2 Vilka strategier och metoder använder pedagogerna sig av för att gynna 

inkludering av AST-elever i klassrummet? 
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3.2.1 Analys av artiklar  

Vid analys av artiklarna framkom följande strategier, förhållningssätt och metoder som är 

lämpliga att pedagogerna använder sig av för att gynna inkludering av AST-elever i 

klassrummet: strategier och specialutformade specialmetoder, positiv attityd, kunskap om 

AST och goda relationer. 

 

3.2.1.1 Strategier och specialutformade specialmetoder 

Gadler (2011) är en av författarna som skriver om inkluderingen och hur viktigt det är att 

pedagogerna och rektorerna skapar en likvärdig utbildning för alla. Inkludering tar även flera 

av författarna upp i relation till att det är viktigt att pedagogerna får en utbildning om olika 

strategier och hur de ska hantera elever med AST i klassrummet. De beskriver även att elever 

med AST har svårt för sociala interaktioner och detta kan då bli en utmaning för dem i 

klassrummet. Om eleverna med AST ska bli inkluderande i klassrummen är det viktigt att 

pedagogerna har olika strategier och metoder för att underlätta och hjälpa elever med AST på 

bästa sätt (Emam, 2014; Whalon, Conroy, Martinez & Werch, 2015; Walker et al., 2008; Hui 

Min et al., 2011; Higginson et al., 2012).  

 

Strategierna som nämns vid namn i artiklarna är kompensationsstrategierna, undervisnings- 

och inlärningsstrategier. Kompensationsstrategierna handlar om att man lär sig att 

kompensera upp de sinnena man har brister i med andra fungerande sinnen (Hui Min et al., 

2011). Undervisningsstrategier är till för pedagogen. Det handlar om olika strategier 

pedagogen kan använda sig av i undervisningen, exempelvis rita på tavlan samtidigt som 

introduktionen av ett ämne kunna vara en undervisningsstrategi för att få eleverna intresserade 

och engagerade. Inlärningsstrategier är mer till för eleverna men som pedagogen kan vara 

tvungen att lära dem. Det kan handla om hur elever kan lära sig saker med hjälp av olika 

strategier, exempelvis kan det vara hur de kan tänka för att lösa en uppgift (Higginson et al., 

2012).  

 

Victoria Knight, Emily Sartini och Amy D Sprigg (2015), undersöker en arbetsmetod i sin 

studie som kan användas för att hantera elever med AST, det arbetssättet som pedagogerna 

använde sig av i studien hette VAS. VAS är ett arbetssätt där man visar med hjälp av olika 
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bilder som hänger ihop med ett händelseförlopp och det görs för att förbereda elever inför och 

under skoldagen. De hjälper elever med AST att lära sig och förbättra saker i klassrummet 

som gynnar inkludering av elever med AST både i klassrummet och i undervisningen. Brenda 

Peters, Chris Forlin, Dennis McInerney och Rupert Maclean (2013) beskriver om en annan 

metod där aktivitetsplaner skapas, som handlar om att samarbete och leka med 

klasskamraterna. Genom dessa aktivitetsplaner lär sig eleverna nya saker och kan då utveckla 

sina sociala förmågor. Bilder är också en strategi att kunna använda sig av i klassrummet för 

att de oftast är något som eleverna känner igen från vardagen. Metoden uppmuntrade eleverna 

att planera och uttrycka sig i klassrummet.   

 

Knight et al. (2014) beskriver även att det finns andra metoder eller hjälpmedel som gynnar 

inkludering av elever med AST i klassrummet. Det vanligaste hjälpmedlet är att utnyttja sig 

av olika former av bildanvändning. Elever med AST kan få bilder av pedagogen som 

förklarar, visar och förbereder eleverna inför undervisningen, hur lektionerna kommer att 

utformas och hur dagen kommer att se ut. Detta för att dessa eleven då får en förståelse och 

känner sig delaktiga i undervisningen, som alla de andra eleverna. Med hjälp av bilder kan 

eleverna lära sig olika saker, förbättra eller bibehålla exempelvis sitt beteende, sociala 

färdigheter och även hjälpa AST-eleverna med deras självständiga lekande. Man har även 

använt bilder i undervisningen för att minska problematiskt beteende hos elever med AST. Ett 

annat hjälpmedel som kan förekomma i undervisningen skriver Peters et al. (2013) om i sin 

artikel. Där får elever med AST, rita bilder för att visa vad det vill leka och hur de vill 

samspela med de andra eleverna i klassrummet. Detta hjälpmedel används för att eleverna ska 

få medverka i klassrummet och känna sig delaktiga. Författarna beskriver även hur viktigt det 

är med verktyg i klassrummet för att kunna hjälpa de barnen med Autism men även deras 

klasskamrater. Ett verktyg kan vara hörselkåpor som stänger ute ljudet i klassrummet och 

hjälper eleven att koncentrera sig eller en surfplatta som kan läsa upp texter för elever som har 

svårigheter med att läsa.  

 

3.2.1.2 Positiv attityd 

Eynat Gal, Naomi Schreur och Batya Engel-Yeger (2010) beskriver att pedagogernas attityder 

kring funktionshindrade elever påverkar inkluderingen för eleverna. Det är viktigt att 

pedagogerna har en positiv attityd och inverkan till inkludering, eftersom det kan öka 
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möjligheten till inkludering för elever. Eftersom AST-elever har sociala svårigheter, kan en 

pedagogs positiva attityd ha stor påverkan på hur det ser ut för dessa elever i skolan. Om en 

pedagog vill arbeta för att skapa ett inkluderade klassrum är sannolikheten större att alla 

elever blir inkluderade, i jämförelse med om pedagogen inte gjorde några försök till att bidra 

med en mer gynnsam miljö för inkludering. Om en pedagog skulle ha en negativ attityd eller 

inte vilja engagera sig till att bidra till inkludering måste eleverna försöka skapa det själva, 

vilket kan vara mycket svårt för de elever som har sociala svårigheter.  

 

Debra Kamps, et al. (2014) beskriver att anordnade kamratinteraktioner ger en positiv 

påverkan på elever med AST, det hjälper eleverna att skapa kompisrelationer och skapar en 

större chans till att AST- eleverna lär sig att kommunicera med andra. En anordnad 

kamratinteraktion kan exempelvis utspela sig genom att pedagogen delar in alla elever i 

klassen så att alla har en lekkamrat på rasten. Det gör så att alla elever har minst en 

klasskompis att leka med på rasten och då tränas elevernas kommunikation och sociala 

färdigheter. För att denna typ av anordnad kamratinteraktion ska fungera kan en positiv attityd 

och engagemang hos pedagogen bidra till en mer lyckad anordnad kamratinteraktion.  

 

3.2.1.3 Kunskap om AST 

Det är även viktigt för de normalutvecklade eleverna att få en förståelse kring AST-elevers 

beteende och förstå att alla människor är olika. För att dessa elever ska kunna få en förståelse 

krävs det att pedagogen har det och kan lära alla elever att vi människor är annorlunda och 

vad just AST-diagnosen kan innebära. Att känna sig uppskattad, välkommen, delaktig och 

viktig i klassrummet är betydande för inkluderingen av elever med AST. Då dessa känslor bör 

ingå i inkludering, för om du inte känner dig välkommen känner du dig antagligen inte 

inkluderad (Lindsay, Proulx, Thomson & Scot, 2013).  

 

3.2.1.5 Goda relationer  

Relationen mellan pedagoger och elever är viktig. Det bör finnas en god relation mellan dem 

för att inkluderingen av AST-elever ska fungera väl i klassrummet och undervisningen. En 

god relation kan innebära att eleven vågar be om hjälp om den behöver eller vågar komma till 

pedagogen med ett problem. När en AST-elev vågar och klarar av att ta kontakt och ha en 
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social relation med läraren kan det också bidra till att den kan ha en god relation med sina 

klasskamrater och på så sätt kan den goda relationen med pedagogen bidra till ökad 

inkludering. Dock kan denna goda relation mellan pedagog och elev vara svår att skapa, 

eftersom elever med AST har svårt för sociala relationer och brukar gärna undvika dem 

(Eisenhower et al., 2015).  

 

3.2.2 Sammanfattning av de olika artiklarna som ingår som underlag för att analysera 

frågeställning 2. 

Artikel 1  

Gadler (2011) genomförde flera olika metoder till sin avhandling, litteraturstudie, enkätstudie, 

dokumentstudie och intervjuer, och kommer bland annat fram till att ansvaret till att det ska 

vara en likvärdig utbildning i skolan främst är rektorernas. Förutom rektorernas huvudansvar 

för att likvärdig utbildning ska fungera på skolan har även pedagogerna ansvar att ge denna 

likvärdiga utbildning och kommunen har ansvar att hålla uppsikt att verksamheten sköts enligt 

lagar och förordningar. Även ett visst ansvar finns hos barnen att de ska ta ansvar för sitt 

lärande. Rektorernas uppgift blir att se till att statens intentioner ska påverka skolans 

verksamhet så att det blir en likvärdig utbildning för alla. Artikeln svarar på sitt syfte med god 

kvalitet. 

    

Artikel 2   

Knight et al. (2015) undersöker i sin litteraturstudie några olika hjälpmedel och strategier 

inom VAS (Visual Activity Schedules), sedan elevernas beteenden och respons inför dessa, 

från 31 stycken tidigare genomförda studier. VAS är ett arbetssätt där man visar med hjälp av 

olika bilder som hänger ihop med ett händelseförlopp och det görs för att förbereda elever 

inför skoldagen, men även för att stötta under dagen. Bilderna kan exempelvis vara på en bok 

på morgonen när det är högläsning, en matematikbok när det är matematik och en tallrik med 

mat när det är lunch. VAS hjälper även elever med AST att lära sig olika saker, då 

användning av bilderna i undervisningen har en positiv inverkan på eleverna. Arbetssättet 

VAS gynnar elever med att lära sig att förbättra eller bibehålla exempelvis beteenden, flera 

sociala färdigheter, självständigt lekande och kan också minska problematisk beteende.  

Därav är det ett fungerande arbetssätt för pedagoger att använda sig av för att gynna 



- 24 - 
 

inkludering av elever med AST i klassrummet och undervisningen (Knight et al., 2015). 

Artikeln svara tydligt på sitt syfte och bedöms då ha en mycket god kvalitet. 

  

Artikel 3   

Emam (2014) vill ta reda på hur inkluderingen ser ut hos elever med AST med hjälp av 

observationer och intervjuer. Författaren observerade och intervjuade 17 elever med AST och 

deras pedagog. Resultatet visade att det finns en större möjlighet till inkludering för elever 

med AST om de får gå i en vanlig klass. Elever med AST har svårt med den sociala och 

känslomässiga förståelsen och det blir troligtvis en utmaning för eleverna med AST att 

befinna sig i skolan. De har ofta svårigheter med att ta kontakt eller kommunicera som andra 

barn och detta är också en orsak till att det blir svårt för eleverna med AST att integrera sig i 

skolan. Författaren beskriver att i grundskolan finns det en klassrumspedagog som det oftast 

inte finns i exempelvis gymnasiet, då har vanligen pedagogerna flera olika klasser varje dag. 

Pedagogen som är i grundskolan har större möjligheter till att upptäcka och utforska eleverna 

med AST, men även lättare för att upptäcka och utforska de normalutvecklade eleverna. Det 

gynnar då eleverna med AST om pedagogerna kan reflektera över och hantera elevernas 

beteende på bästa sätt i klassrummet. Elever med AST kan också gynnas till inkludering i 

skolan när pedagogerna får kunskap om hur de ska utbilda och göra för att eleverna med AST 

ska bli integrerade och få en likvärdig utbildning. Det är även en fördel om pedagogen har ett 

bra samarbete med eventuella stödpedagoger och andra aktörer som är relevanta till skolan 

(Emam, 2014). Artikeln är av relativt god kvalitet eftersom den inte förmedlar sitt syfte 

tydligt.  

  

Artikel 4  

Higginson et al. (2012) vill undersöka om de pedagoger som får utbildning om olika strategier 

för att hantera elever med AST i klassrummet och om undervisningen ger en positiv inverkan 

eller inte. I sin studie använder de sig av metoderna kvalitativ analys och observationer, 

deltagarna som var med i studien var pedagoger och elever från en skola i Nya Zeeland. 

Strategierna pedagogerna fick lära sig var olika undervisnings- och inlärningsstrategier, 

resultatet visade att pedagogernas utbildning fick en positiv inverkan på barnen med AST, 

även för de övriga eleverna. AST-elever har utmärkande egenskaper och det krävs stort 
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engagemang för att lära sig använda specifika strategier för att hantera eleverna med AST i de 

vanliga klassrummen. Detta kan då kopplas till frågeställningen: Vilka svårigheter ställs 

pedagogerna inför vid inkludering av AST-elever i klassrummet? Inkluderingen för elever 

med AST gynnas speciellt när pedagogerna har en bra kunskap och strategier om hur de ska 

hantera och hjälpa eleverna. När pedagogerna har bra strategier om elever med AST blir det 

oftast bättre utbildning för dem, de blir inkluderade i klassrummet med de normalutvecklade 

eleverna och de får chansen till en bättre framtid (Higginson et al., 2012). Eftersom artikeln 

svarar på sitt syfte är den av god kvalitet. 

  

Artikel 5  

Walker et al. (2008) ser även de på hur elever med AST kan ha det i skolan och hur deras 

interaktioner med andra individer kan se ut. Studien bygger på observationer där 12 barn med 

AST och 30 normalutvecklade barn blev observerade. De observerade varje barn 50 gånger 

för att kunna få information om hur exempelvis interaktionerna kunde se ut mellan dessa barn. 

Även i denna artikel tar de upp att det kan vara otroligt svårt för AST-elever med sociala 

interaktioner att ta kontakt med andra elever. Detta innebär att dessa elever oftast undviker att 

ta kontakt och kommunicera med andra elever, men även pedagoger. Då kommunikation är så 

betydelsefullt, speciellt inom skolans verksamhet, är det viktigt att pedagogerna hjälper AST-

eleverna med att utveckla sina sociala kompetenser för att de ska kunna blir inkluderade i 

klassrummet och på skolan. För att kunna hjälpa eleverna med detta behöver pedagogerna ha 

strategier för att kunna agera på bästa sätt. Strategierna kan innebära att pedagogen skapar en 

stöttande miljö och finns där om eleven behöver hjälp. Det kan också innebära att pedagogen 

anordnar lekar för alla elever och då får med AST-eleverna i leken, då dessa elever har svårt 

att ta det steget själva. Artikeln uppvisar mycket god kvalitet då den tydligt svarar på sitt 

syfte. 

 

Artikel 6  

Kelly J Whalon, Maureen A Conroy, Jose R. Martinez och Brittany L. Werch (2015) 

undersöker i sin litteraturstudie om det går att se om skolans insatser kan bidra till en ökad 

social integrering och samspel mellan AST-elever och de övriga eleverna. Litteraturen 

författarna har analyserat har använt sig av både intervjuer och observationer som metoder i 
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sina studier. Deltagarna som deltog i dessa studier var sammanlagt 105 barn med AST mellan 

3-12 år. Författarna menar att social kompetens är viktigt i livet och det är något som 

utvecklas tidigt hos oss människor och bearbetas sedan under hela livet. När elever integrerar 

med varandra visas deras beteende och deras förmåga att handla efter de sociala målen som 

finns och då kan elevers sociala kompetens synliggöras. Här brukar en tydlig skillnad mellan 

elever med AST och normalutvecklade elever träda fram, då AST-elever brukar ha lägre 

social kompetens och ofta har svårigheter med att vara sociala med andra människor. Detta tar 

även artiklarna som är nummer 3 och 5 i matrisen upp i sina texter (Emam, 2014; Walker et 

al., 2008). I de olika artiklarna som Whalon et al. (2015) analyserade observerades 

huvudsakligen de sociala interaktionerna under undervisningen, där såg de på hur pedagogens 

interaktion med AST-eleverna påverkade dessa elever. Interaktionerna kan innebära att 

läraren hjälper eleven med en uppgift eller motiverar eleven till att arbeta. Författarna 

kommer fram till att det inte spelar någon större roll vilken typ av hjälp eleverna med AST 

får, oavsett om de får mycket eller lite hjälp av pedagogen så påverkas de positivt. Artikelns 

syfte förmedlas på ett otydligt sätt och blir då av relativt god kvalitet.  

   

Artikel 7    

Low Hui Min och Lee Lay Wah (2011) vill uppmärksamma att det finns en viss bristande 

kunskap hos pedagoger när de ska lära ut tal, skrift och kommunikation i klassrummen till 

elever med AST. Detta är en anledning till varför elever med AST har svårare att integreras i 

klassrummen. Författarna använde sig av observationer som metod i deras studie. Det 

framkommer inte vilka som observerade i texten, men det kan tolkas som att det är 

pedagogernas utbildningsinsats och elever. Om pedagogerna får de strategier och kunskaper 

de behöver för att hantera AST-elevernas svårigheter, exempelvis inom 

kompensationsstrategier som nämndes tidigare i kapitlet, kan det leda till en förbättring för 

dessa elevers utveckling i klassrummet. Kompensationsstrategierna kan underlätta bland 

annat kommunikationen för AST-eleverna, eftersom det kan hjälpa dem att kompensera upp 

de sinnena de kan ha brister i med andra fungerande sinnen. Författarna menar att det också 

skulle kunna leda till en förbättring hos pedagogerna. Denna "extra" kunskap hos 

pedagogerna är viktig för att främja en inkluderande utbildning för eleverna med AST, som 

även artikel 4 i matrisen tar upp (Higginson et al., 2012). De strategier som pedagogerna 

använder i undervisningen för att hjälpa elever med AST kan vara olika strategier för tal och 

språkterapi. Då kan de exempelvis använda sig av visuellt stöd, som Knight et al. (2015) 
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förespråkar för i sin artikel, det kan vara ett schema gjort av bilder som de kan följa under 

dagen. Artikelns syfte besvaras otydligt och blir då av relativt god kvalitet. 

  

Artikel 8  

Gal et al. (2010) vill se på pedagogernas attityder kring funktionsnedsatta elever och hur 

pedagoger påverkar inkluderingen för elever med funktionsnedsättning i klassrummen. 

Författarna använder sig av enkäter för att få fram information om lärarnas attityder. 

Deltagarna i studien var 53 stycken pedagoger med varierande antal års erfarenhet. Alla 

deltagarna var judiska kvinnor och de flesta hade högre utbildning (exempelvis 

universitetslärarutbildning). Resultatet i den här studien var att pedagogens attityder har en 

påverkan på inkludering i klassrummet. Attityden är viktig då den påverkar hur pedagogerna 

agerar mot och för eleverna med AST. Exempelvis miljön i klassrummet kan skilja sig åt 

väldigt mycket beroende på om pedagogen arbetar för att skapa en inkluderandemiljö eller om 

den inte bryr sig om hur miljön är i klassrummet. Har läraren en positiv attityd påverkas 

elever och klassrummet positivt och har de en negativ attityd påverkas det negativt. 

Författarna anser att det är pedagogernas uppgift att ha en positiv attityd och inverkan till 

inkludering. Artikeln har god kvalitet då den inte svarar tydligt på sitt syfte. 

   

Artikel 9   

Kamps et al. (2014) vill undersöka studiens effekter av anordnade kamratinteraktioner som 

inkluderar barn med AST i förskolan och årskurs ett. Som nämndes tidigare i kapitlet kan 

anordnad kamratinteraktion exempelvis utspela sig genom att pedagogen delar in alla elever i 

klassen så att alla har en lekkamrat på rasten och göra så att alla elever har minst en 

klasskompis att leka med på rasten. Deltagarna i denna studie bestod av 95 barn med AST 

varav 80 var pojkar och 15 var flickor mellan åldrarna 5-7år. I studien deltog även pedagoger 

och annan personal som arbetade på skolan. Metoderna som användes i studien var intervjuer 

och observationer. Resultatet visade att kamratinteraktioner ger en positiv inverkan för elever 

med AST, då de hjälper dem att skapa kompisrelationer. AST- elever lärde sig att 

kommunicera med sina klasskamrater genom att använda sig av kamrat interaktioner eller 

nätverksinterventioner (när läraren är medverkande i interventionen genom att ge direkta 

instruktioner). Även om denna artikel delvis genomförde sin studie med förskolebarn valde vi 
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att använda oss av den ändå, då den tog upp vad som var relevant till  frågan. Eftersom den 

handlar om kamratinteraktioner och inkludering av AST-elever, sedan är det också studier 

genomförda med elever i årskurs ett som är relevant för litteraturstudien. Artikeln besvarar 

tydligt sitt syfte då den är av mycket god kvalitet. 

  

Artikel 10   

Peters et al. (2013) vill undersöka om det finns möjlighet att elever med AST klarar av att 

använda och formulera aktivitetsplaner genom att skapa teckningar, som handlar om att 

samarbeta och leka med klasskamrater. Där aktivitetsplan innefattar en aktivitet som 

exempelvis en lek på rasten för alla eleverna i klassen.  

 

I skolan möter eleverna olika sociala situationer varje dag, det kan vara grupparbeten, 

inlärningssituationer och kommunikation med andra elever. Genom dessa och andra sociala 

situationer lär sig eleverna nya saker och utvecklar sina sociala förmågor. Som bland annat 

författaren Emam (2014) nämner har elever med AST ofta svårt med att kommunicera och 

samarbeta med andra och det kan bli en stor utmaning för eleverna med AST att befinna sig i 

skolan. Bilder är någonting som kan förekomma när elever med AST ska formulera en 

aktivitetsplan, bilder är något barn känner igen, det är oftast en del av elevernas vardag och 

kan upplevas som något roligt (Peters et al., 2013).  

 

I studien deltog 12 elever med AST och alla dessa elever var läskunniga. Genom att analysera 

videoinspelningar av eleverna när de skapade dessa aktivitetsplaner och genomföra visuella 

analyser av elevernas teckningar kunde författarna komma fram till sitt resultat. Något som 

har utryckts som viktigt i artikeln är att planering med andra barn ger AST- elever en 

möjlighet att visa sina egna idéer genom aktiviteten. Författarna beskriver att det visade sig 

vara en positiv metod för elever med AST att använda sig av aktivitetsplaner i klassrummet, 

metoden uppmuntrade eleverna att planera och uttrycka sig i klassrummet. Det utvecklade 

även elevernas språkutveckling och samarbete. Detta kan kopplas till frågan, Vilka strategier 

och metoder använder sig pedagogerna sig av för att gynna inkludering av AST-elever i 

klassrummet?, då aktivitetsplanerna gav en positiv inverkan på inkluderingen i klassrummet 
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och undervisningen (Peters et al., 2013). Artikeln svarar tydligt på sitt syfte och bedöms då 

vara av mycket god kvalitet. 

   

Artikel 11    

Abbey S Eisenhower, Jan Blacher och Hillary Hurts Bush (2015) utgår från fem olika frågor i 

sin studie som är kopplade till pedagog-elev relationer:                              

"1.What is the nature of externalizing behavior problems and student–teacher   

relationship quality  within  our sample? 2. Is there a transactional relation 

between student–teacher relationship quality and externalizing problems over 

time for children with ASD? 2a. Does level of externalizing problems predict 

change in student–teacher relationship quality from the beginning to the end of 

the school year, and from one school year to the next? 2b. Does student–teacher 

relationship quality predict change in externalizing problems from the beginning 

to the end of the school year, and from one school year to the next? 3. Is the 

hypothesized effect of student–teacher relationship quality on externalizing 

problems moderated by children’s   level of cognitive ability or by the presence 

of intellectual disability?" (Eisenhower et al., 2015, S.165). 

Med hjälp av observationer och intervjuer med 166 elever med AST från USA, samt deras 

föräldrar och pedagoger kom författarna fram till att tidig inkludering i skolan gör så att 

eleverna får en bättre skolgång, relationer och chans till en bättre framtid. Någonting som de 

anser gynnar inkluderingen av AST elever i klassrummet är när elever och pedagoger har en 

bra relation med varandra, dock kan denna relation vara svår att lyckas med då elever med 

AST har svårt för sociala relationer. Detta gör att det ofta blir vanligare med konflikter mellan 

AST-elever och pedagogen än en bra och nära relation. Författarna konstaterar att relationen 

mellan dessa elever och pedagogen kan bli bättre om pedagogen vet hur de kan hantera 

eleverna som har AST. Om pedagogerna får utbildning i hur de kan hantera eleverna på bästa 

sätt, exempelvis med olika strategier, kan de lära sig att hjälpa eleverna på ett bättre sätt och 

därigenom också kunna förstå dessa elever bättre (Eisenhower, et al., 2015). Eftersom artikeln 

inte besvarar sitt syfte tydligt blir den av relativt god kvalitet.  
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 Artikel 12  

Sally Lindsay, Meghann Proulx, Nicole Thomson och Helen Scot (2013) tar upp att de vill 

undersöka varför och om det är viktigt för pedagogerna att inkludera AST- elever i 

klassrummet. Författarna använde sig av intervjuer för att få fram material till sin studie. De 

intervjuade 13 pedagoger med minst två års erfarenhet i en integrerad klass med AST-elever. 

Författarna kommer fram till att en av orsakerna till att det är viktigt att inkludera AST elever 

i klassrummet är för att de oftast har en långsammare utveckling än andra barn både 

akademisk och socialt. Det är även viktigt för andra elever i klassen att få en förståelse kring 

andra människors beteende, att alla är olika. Författarna tar även upp att det är viktigt med 

inkludering för att hjälpa eleverna att nå sin fulla potential och för att de ska känna sig viktiga, 

uppskattade, välkomna, och känna sig delaktiga i klassrummet. Syftet blir besvarat på ett 

tydligt sätt i artikeln och består då av en mycket god kvalitet.  

 

3.2.3 Sammanfattning: pedagogiska strategier 

Inled då gärna med en kort introduktion i stil med: I genomgången av studier som rör 

pedagogiska strategier finner vi som visats sammanfattningsvis ett antal övergripande teman. 

Även under detta avsnitt svarar temana på den avsedda frågeställningen. Första temat 

introducerar vilka metoder, hjälpmedel och strategier pedagoger använder sig av för att gynna 

inkluderingen av AST-elever i klassrummet. Även om goda relationer, positiv attityd och 

kunskap om AST kanske inte ses som strategier eller metoder så är de relevanta till 

frågeställningen. Pedagoger behöver en god relation till eleverna och en positiv attityd till 

inkludering för att kunna skapa ett inkluderande klassrum. Det är också nödvändigt att 

pedagogerna och de normalutvecklade eleverna har kunskap om AST för att de ska kunna få 

en förståelse kring AST-elevers beteende och därmed ha lättare för att inkludera de eleverna 

med AST.  
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4. AVSLUTADE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

4.1 Metoddiskussion  

Under arbetet med litteraturstudien har vi hamnat i situationer där vi har varit tvungna att 

reflektera över svagheter och styrkor i vår studie. Några av dessa tillfällen har varit vid 

sökningen av artiklarna och sedan läsningen av de texterna. Även vilken struktur vi skulle ha 

på arbetet och vilka avgränsningar vi skulle göra, exempelvis ålder på eleverna, har varit en 

utmaning.    

 

Vi är nöjda med de artiklarna och texterna vi har använt oss av i detta arbete. De sökningarna 

som genomfördes var realistiska för vår studie och vi fann relevanta och givande texter. När 

vi ansåg att antalet var tillräckligt för att uppnå trovärdighet gick vi vidare med processen i 

arbetet. Dock finns möjligheten att fler artiklar skulle kunnat bidra till exempelvis högre 

trovärdighet för studien. Detta skulle ha kunnat vara en potentiell förbättring för denna 

litteraturstudie. Något som kan ses som en svaghet i arbetet är att vi kan missa viktiga artiklar 

från tidigare år. Dock ser vi det även som en styrka för att det är mer relevant om det inte är 

för gamla texter. Vi valde även att kryssa i full text när vi letade efter artiklar och 

avhandlingar. Det gjorde vi på grund av att vi ville få fram hela texten och det är även 

tidsparande då vi inte behövde leta efter någon full text. Det kan även ses som en svaghet då 

vi kan missa relevanta och viktiga texter inom det valda området om vi kryssar i full text. 

Användningen av peer reviewed i sökmotorn ökar reliabiliteten och även trovärdigheten, då 

texterna är granskade. Vi valde även att söka fram fakta genom att först söka brett och få en 

bredare kunskap om just funktionsnedsättning och sedan smalna av det till AST som vår 

litteraturstudie kommer att handla om.  Detta ser vi som en styrka då vi samlade på oss mer 

information för att kunna förstå det valda ämnet. Valet att söka vid flera tillfällen med 

variation på orden gjordes då viljan om att en viss kvalitet och reliabilitet skulle finnas i 

studien. Vi ville finna tillräckligt med artiklar för att kunna svara på syftet och 

frågeställningarna på ett trovärdigt sätt.  

 

Matriserna som vi har valt att använda oss av kan ses som en styrka, vi får en tydlig struktur 

på arbetet och visar tydligt på vilka artiklar som använts och vad de handlar om. Om vi hade 

valt en annan struktur på upplägget i arbetet kanske vårat resultat skulle ha kunnat 

framkommit ännu tydligare, även om vi är nöjda med hur det blev upplagt.  
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Det går alltid att hitta för och nackdelar med ett arbete och vi anser att det alltid går att 

förbättra texter och utföra ett arbete på andra sätt. Dock är vi nöjda med denna litteraturstudie. 

Syftet och frågeställningarna besvaras, strukturen är tillfredsställande och innehållet ser vi 

som givande för läsaren. Som nämnts tidigare i arbetet bör pedagoger kunna använda sig av 

olika strategier för att kunna hjälpa AST-eleverna till en likvärdig utbildning. Pedagoger bör 

också kunna använda sig av olika metoder för att underlätta skolgången för eleverna som är i 

behov av en eller flera metoder i klassrummet. Det kan konstateras att strategier och metoder 

men även inkluderande miljö, positiv attityd och utbildade pedagoger kan gynna 

inkluderingen av AST-elever i klassrummet. Detta kan ses som otroligt viktigt för människor 

att veta, i synnerlighet för pedagoger, för att öka medvetenheten om vad som kan behövas för 

att inkludera AST-elever. Även AST-elevernas svårigheter är viktiga att känna till då de ofta 

är sociala svårigheter. De elever som har AST har oftast låg socialkompetens och svårt för 

sociala interaktioner. Dessa elevers svårigheter blir även pedagogens svårigheter när det 

kommer till att inkludera AST-eleverna i klassrummet, eftersom en av pedagogens uppgifter 

är att skapa ett inkluderande klassrum. AST-elevernas diagnos kan leda till att de blir 

mobbade och exkluderade, men om inkluderingen och den likvärdiga utbildningen lyckas kan 

dessa undvikas.  

 

I arbetet är det tre olika strategierna som framkommer tydligare än de andra, 

kompensationsstrategierna, undervisnings- och inlärningsstrategier. Läs- och skrivstrategier 

framkommer även till viss del tydligt, men beskrivs inte hur de kan användas. Sedan nämns 

det i de flesta artiklarna att pedagoger behöver kunna många strategier, men det framkommer 

inte konkret vilka dessa strategier skulle kunna vara eller hur de skulle kunna genomföras.  

    

4.2 Slutsatser och avslutande reflektioner 

Syftet med den här studien var att undersöka vilka svårigheter och utmaningar som pedagoger 

möter vid inkludering av AST-elever i klassrummet och vilka strategier och metoder som de 

använder sig av för att gynna inkludering av AST-elever i klassrummet. Vad som 

framkommer i analysen är att det finns flera olika svårigheter och utmaningar för pedagoger 

vid inkludering av AST-elever i klassrummet. De består bland annat av att hantera AST-
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elevernas bristande förmåga att hantera sociala relationer, vilket kan leda till exempelvis 

mobbingsituationer. En annan svårighet att ta hänsyn till i undervisningssituationen är att 

AST-elever ofta har stora svårigheter att läsa och skriva. Det är därför extra viktigt att 

pedagoger får en utbildning, dvs. strategier och metoder för att kunna hantera och bemöta 

AST-eleverna behov på lämpligast sätt i klassrummet. Det är bland annat viktigt att 

pedagogerna kan använda sig av specialanpassade undervisningsmetoder som underlättar för 

AST-elever att ta till sig undervisningen. En av dessa metoder kan exempelvis vara VAS som 

beskrevs under analyskapitlet. Det är även viktigt att pedagogerna säkerställer sig om att 

skapa goda relationer med eleverna och att de medverkar till att AST-eleverna känner sig 

välkomna bland de övriga klasskamraterna. Därmed kan pedagogen bidrar till en tillåtande 

och varm atmosfär i klassrummet. Enligt Gadler (2011) är det dock inte alltid enkelt att 

erbjuda likvärdig utbildning för alla elever i skolan. En likvärdig utbildning behöver inte 

betyda att utbildningen är utformad på samma sätt utan det kan innebära att eleverna med 

AST behöver mer eller mindre specialutformade arbetsmetoder för att säkerställa att 

inkluderingen sker optimalt. 

 

Vår litteraturstudie har givit oss större förståelse och kunskap kring elever med 

funktionsnedsättning. Vi har också märkt att det är otroligt viktigt att eleverna får den hjälp de 

behöver för att bli inkluderade och för att få en ökad chans till en bättre framtid. Vi har fått 

kunskapen om vilka svårigheter elever med AST har och vilka arbetssätt, metoder och 

strategier pedagogerna kan använda sig av för att förbättra AST-elevers situation i 

klassrummet och undervisningen. Litteraturstudien har även givit oss kunskap om att 

diagnoser har ökat runt omkring i världen och att elever med någon typ av 

funktionsnedsättning får i större utsträckning gå i klasser med normalutvecklade barn. Vilket 

kan bidra till att AST-elever blir mer inkluderade i klassen, skolan och samhället än vad de 

tidigare har varit. 

 

Vår studie kan förhoppningsvis bidra med givande information och fakta till andra studenter, 

pedagoger, forskare och/eller familjer som har ett barn med AST och därmed kan studien på 

olika sätt medverka till att underlätta inkludering av dessa barn i den ordinarie 

skolverksamheten. När vi har mer förståelse om och för AST kan man lättare bemöta 

individer med diagnosen på ett lämpligt sätt.  
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BILAGA 1 

Matris 1 

Nr 

   
Författare (år), titel, tidskrift Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

1    Tuononen, Katja J. S. , Laitila, 

Aarno & Kärnä, Eija (2014). 

Context-situated communicative 

competence in a child with 

autism spectrum disorder. 

(International journal of special 

education Vol 29, No: 2).    

Ser på den kommunikativa 

kompetensen hos en elev 

med AST kopplat till 

användningen av 

blicken.    

Observationer, 

datainsamling, 

dataanalys och 

kvalitativ 

mikroanalys.    

Barnet är åtta år gammal.  En 

av handledarna var 

magisterstudent i 

specialundervisning och den 

andra var en pedagog med 

utbildning i 

specialutbildning.    

Ett barn, 

barnets 

föräldrar och 

två 

klubbhandleda

re.   

Elevens användning av blicken 

varierade och berodde på 

kontexten. Beroende på vad 

barnet gjorde kunde blicken 

variera. Exempelvis undvek 

barnet kontakt när den tyckte 

någonting var svårt.    

Mycket 

god-artikeln 

svarar 

tydligt på 

sitt syfte  

Nr 

   
Författare (år), titel, tidskrift  Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

2    Ratcliffe, Belinda., Wong, 

Michelle., Dossetor, David 

&  Hayes, Susan (2015). The 

Association Between Social Skills 

and Mental Health in School-

Aged Children with Autism 

Spectrum Disorder, With and 

Without Intellectual Disability. (J 

Autism Dev Disord,  45:2487–

2496).     

Att utforska sambandet 

mellan sociala färdigheter 

och psykisk hälsa/ohäla 

hos barn med AST, både 

hos barn med och utan IF 

(Intellektuellt 

funktionsnedsättning).     

Analyserade 

litteratur 

gällande 

barnen och 

använde sig av 

enkäter till 

vuxna.     

Barn från "Centre for Emotion-

Based Social Skills Training 

(EBSST), in the Children’s 

Hospital at Westmead, 

Australia" (s.2488). Alla 

barnen hade AST och var 

mellan åldrarna 6-13år, ett 

antal hade även någon typ av 

intellektuell 

funktionsnedsättning. Samt ett 

okänt antal av dessa barns 

föräldrar och pedagoger.    

    

Från 

litteraturanalys

erna var 292 

barn med AST, 

76 av dem 

hade mild IF 

och övriga 

hade inte 

någon IF. Vid 

enkäten fick 

föräldrar och 

pedagoger 

svara.     

Barn som har AST, både med 

och utan IF, förknippas också 

med andra psykiska sjukdomar. 

Det visade sig också att det fanns 

ett samband mellan barnens 

sociala svårigheter och ökade 

psykiska problem.     

God-

artikeln 

svarar på 

sitt syfte. 

Nr 

   
Författare (år), titel, tidskrift Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

3    Haebig, Eileen ,. Kaushanskaya, 

Margarita & Weismer, Susan 

Ellis (2015). Lexical Processing 

in School-Age Children with 

Autism Spectrum Disorder and 

Children with Specific Language 

Impairment: The Role of 

Semantics. (J Autism Dev Disord 

45:4109–4123).     

En jämförelse mellan barn 

med autismspektrum 

störning (AST), med en 

specifik språkförlust (SLI) 

och normalutvecklade 

barns läs- och 

skrivkunskapsutveckling.    

Läs och skriv 

tester.    
Barn med AST, SLI och 

normalt utvecklade barn. Alla 

deltagare var tvungna att ha 

svårt för språk, ha bra hörsel, 

vara enspråkiga och endast 

kunna engelska.     

85 stycken 

barn, 30 

normalt 

utvecklade, 27 

med AST och 

8 med SLI.     

Läs- och skrivutvecklingen hos 

barnen sker på ett liknande sätt. 

Dock kan det ta längre tid för 

barnen med AST och SLI att 

utveckla dem.    

Mycket 

god-artikeln 

svarar 

tydligt på 

sitt syfte 

Nr 

   
Författare (år), titel, tidskrift Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

4    Ofe, Erin E.,  Plumb, Allison 

M.., Plexico, Laura W. & Haaka, 

Nancy J. (2016). School-Based 

Speech-Language Pathologists’ 

Knowledge and Perceptions of 

Autism Spectrum Disorder and 

Bullyin. (Language, Speech, and 

Hearing Services in Schools, 

Vol. 47, 59–76).     

    

Undersöker om det kan 

finnas någon koppling 

mellan mobbning och 

elever med AST.    

Web-enkät    Rekryterade via mejl och från 

en mejl-listor från "American 

Speech-Language-Hearing 

Association (ASHA) special 

interest divisions 1 (Language, 

Learning, and Education) and 

16 (School-Based Issues)" 

(s.59). Det lades även upp en 

länk med enkäten på "ASHA 

Community website" och deras 

facebook. Alla deltagare sågs 

kunniga inom området och var 

utbildade inom det.     

70 stycken.    Alla deltagare menar att det sker 

mobbning av elever med AST på 

deras skola och att det även är 

deras ansvar att ingripa om de 

skulle bevittna det ske.     

    

Mycket 

god- 

artikeln 

svarar 

tydligt på 

sitt syfte 
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Nr 

   
Författare (år), titel, tidskrift Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

5    Walker, Sue &  Berthelsen, 

Donna (2008). Children with 

Autistic Spectrum Disorder in 

early childhood education 

programs: a social constructivist 

perspective on inclusion. 

(International Journal of Early 

Childhood, Vol. 40, No. 1).     

 Se på vilka skillnader som 

finns mellan en grupp 

elever med AST och en 

annan grupp med 

normalutvecklade elever 

vid sociala aktiviteter.    

Observationer 

och intervju.    
Elever med AST och 

normalutvecklade elever ifrån 

åtta olika skolor i Queensland, 

Australien. Det gjordes 50 

observation av varje barn. 

Samt intervju med 

pedagogerna till de 

medverkande eleverna.    

    

 42 stycken, 12 

barn med AST 

och 30 

normalutveckl

ade barn, samt 

deras 

pedagoger.     

Det var stora skillnader mellan 

grupperna vid individuell lek, 

social lek och när pedagogerna 

var delaktiga. Eleverna med AST 

var i större utsträckning inte med 

i sociala lekandet. De barn med 

AST bedöms av pedagogerna att 

i större utsträckning vara mer 

tillbakadragna än de övriga 

eleverna och det är mer troligt att 

de drar sig undan. Utifrån 

pedagogernas bedömning blir då 

eleverna med AST identifierade 

med att vara mindre socialt 

kompetenta än sina 

klasskamrater.    

Mycket 

god- 

artikeln 

svarar 

tydligt på 

sitt syfte 

Nr 

   
Författare (år), titel, tidskrift Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

6    Majoko, Tawanda (2016). 

Inclusion of children with Autism 

Spectrum Disorders, Listnening 

and hearing to voices from the 

grassroot. (J Autism Dev Disord, 

46:1429-1440).     

Undersöker vilka 

svårigheter som kan finnas 

för elever med AST, när 

det kommer till 

inkluderingen i 

klassrummet.    

Intervjuer och 

dataanalys.     
21 stycken 

grundskolepedagoger från 

Zimbabwe    

21 

pedagoger.    
Elever med AST har oftast 

svårigheter när det kommer till 

sociala färdigheterna och sitt 

beteende. Då de inte agerar som 

normalt utvecklade eleverna 

leder det ofta till att eleverna med 

AST blir exkluderade i 

klassrummet, då andra eleverna 

har svårt att förstå dem.     

God-

artikeln 

svarar på 

sitt syfte 

Nr 

   
Författare (år), titel, tidskrift Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

7    Jiar Yeo, Kee & Yin Teng, Kie 

(2015). Social Skills Deficits in 

Autism: A Study among Students 

with Austim Spectrum Disorder 

in Inclusive Classrooms. 

(Universal Journal of 

Educational Research, 3 (12): 

1001-1007).    

    

Se på svårigheterna hos 

elever med AST.    
Enkäter och 

dataanalys.    
Pedagoger från tre olika skolor 

i Malaysia och tre olika elever 

med AST.    

34 stycken 

pedagoger och 

3 elever med 

AST.     

De vanligaste svårigheterna hos 

eleverna med AST visade sig 

vara sociala färdigheterna inom 

beteende och det emotionella. 

AST-eleverna brukar bland annat 

kunna ha svårt att ta kontakt med 

sina klasskamrater, ta 

ögonkontakt och utvecklingen av 

sina läs och skriv kunskaper.      

Mycket 

god- 

artikeln 

svarar 

tydligt på 

sitt syfte 

Nr 

   
Författare (år), titel, tidskrift Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

8    Freitag, Sara & Dunsmuir, 

Sandra (2015). The Inclusion of 

Children with ASD, Using the 

Theory of Planned Behaviour as 

a Theoretical Framework to 

Explore Peer Attitudes. 

(International Journal od 

Disability, Development and 

Education, Vol.62, No 4, 405-

421).    

Undersöka hur 

normalutveckla 

klasskamraterna ser på 

sina AST-klasskamrater    

Alla elever 

fick svara på 

olika frågor 

kopplat till ett 

påhittat ”fall” 

som handlade 

om en elev 

med AST. Det 

skedde även 

observationer 

och enkäter 

användes.     

308 stycken elever mellan 

åldrarna 8 och 11 från13 olika 

klassrum från 11 olika 

grundskolor i London, där det 

fanns minst en elev i klassen 

som hade diagnosen AST.     

308 elever.     Det visade sig att AST eleverna 

vanligtvis var mer socialt 

exkluderade än sina 

klasskamrater, men elever som 

var mer positiva till sättet och 

positiva till inkludering var också 

mer positiva till att inkludera 

elever med AST. Andra faktorer 

som spelade roll i vad 

normalutvecklade eleverna ansåg 

om inkludering av AST elever 

var elevers beteende kontroll och 

det som ansågs vara 

undermedvetna normer.     

God-

artikeln 

svarar på 

sitt syfte 
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BILAGA 2 

Matris: 2 

Nr  Författare (år), titel, tidskrift   Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

1    Gadler, Ulla (2011). En skola för 

alla – gäller det alla? Göteborg: 

Linnaeus University 

Dissertations.      

    

Belyser likvärdig 

utbildning i skolan och 

vems ansvar det är.  

    

      

Litteraturstu

die, 

enkätstudie, 

dokumentst

udie och 

intervju    

Rektorer besvarade enkäterna. 

Två av dem uppgav att de hade 

arbetat som rektorer i 24 

respektive 29 år, vilket innebar 

att de också arbetat i den 

regelstyrda skolan. För övrigt 

hade 26 rektorer arbetat 7 -17 år, 

52 hade arbetat 3-6 år och 6 hade 

arbetat 1-2 år.     

87 rektorer    Det är upp till rektorn att det 

erbjuds likvärdig utbildning i 

skolan och rektorns uppgift är att 

se till att staten intentioner har 

inverkan i skolans verksamhet.  

God-

artikeln 

svarar på 

sitt syfte  

Nr 

   
Författare (år), titel, tidskrift Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

2    Knight, Victoria., Sartini, Emily 

& Sprigg, Amy D. (2015). 

Evaluating Visual Activity 

Schedules as Evidence-Based 

Practice for Individuals with 

Autism Spectrum Disorder. (J 

Autism Dev Disord, 45:157–

178)    

Att undersöka olika typer 

av hjälpmedel, strategier 

inom VAS (Visual Activity 

Schedules) och elevernas 

beteenden och respons 

inför dessa.    

Litteraturstu

die    
Analyserade 31 studier som 

mötte deras kriterier för 

inkludering inom VAS för AST-

elever. Sedan var de 16 av dem 

som mötte deras kriterier för god 

kvalitet.    

Elever med 

AST.    
VAS hjälper elever med AST 

med att lära sig olika saker, 

förbättra eller bibehålla, b.la 

beteenden, flera olika sociala 

färdigheter, självständigt 

lekande. Det kan också minska 

problematiskt beteende    

Mycket 

god- 

artikeln 

svarar 

tydligt på 

sitt syfte  

Nr 

   
Författare (år), titel, tidskrift Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

3    Emam, Mahmoud Mohamed 

(2014). The Closeness of Fit: 

Towards an Ecomap for the 

Inclusion of Pupils with ASD in 

Mainstream Schools. 

(International Education Studies; 

Vol. 7, No. 3).     

Att undersöka 

inkluderingen av elever 

med AST.    

Kvalitativ 

undersöknin

g med 

observatione

r och 

intervjuer    

Ser på hur inkluderingen kan se 

ut genom att analysera 17 olika 

elever som alla har AST. Samt 

intervjuad pedagog.    

17 elever med 

AST och 

pedagogen.    

Skolor kan bidra till att AST-

elever blir inkluderade.     

    

Relativt 

god-artikeln 

svarar 

otydligt på 

syftet 

Nr 

   
Författare (år), titel, tidskrift  Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

4     Higginson, Raewyn 

&  Chatfield, Margaret (2012 ). 

Together We Can Do It: A 

Professional Development 

Project for Regular Teachers’ of 

Children with Autism Spectrum 

Disorder. (KAIRARANGA, Vol 

13, No 2).       

Att undersöka om 

pedagoger som får 

utbildning om olika 

strategier, för att hantera 

elever med AST i 

klassrummet, ger en positiv 

påverkan.    

Kvalitativ 

analys, 

observatione

r.    

Pedagoger och elever på en skola 

i Nya Zeeland.     
Pedagoger och 

elever.    
Utbildningen bidrog till positiva 

resultat både för eleverna med 

AST och övriga eleverna på 

skolan.     

    

    

God- 

artikeln 

svarar på 

sitt syfte  

Nr 

   
Författare (år), titel, tidskrift Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

5    Walker, Sue & Berthelsen, 

Donna (2008). Children with 

Autistic Spectrum Disorder in 

early childhood education 

programs: a social constructivist 

perspective on inclusion. 

(International Journal of Early 

Childhood, Vol. 40, No. 1).    

Ser på hur elever med AST 

kan ha det i skolan och hur 

deras interaktion med 

andra kan se ut.    

Observation

er.     

Barn med AST och 

normalutvecklade barn, från åtta 

olika skolor i Australien. Det 

gjordes 50 observationer av varje 

barn.    

42 barn, 12 

stycken barn 

med diagnosen 

AST och 30 

normalutveckla

de barn.    

Det är svårt för barn med AST 

att ta kontakt med andra barn och 

andra sociala interaktioner, så de 

undviker oftast det.    

Mycket 

god-artikeln 

svarar 

tydligt på 

sitt syfte 
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Nr 

   
Författare (år), titel, tidskrift Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

6    Whalon, Kelly J., Conroy, 

Maureen A., Martinez, Jose R. & 

Werch, Brittany L. (2015). 

School-Based Peer-Related 

Social Competence Interventions 

for Children with Autism 

Spectrum Disorder: A Meta-

Analysis and Descriptive Review 

of Single Case Research Design 

Studies. (J Autism Dev Disord, 

45:1513–1531).     

Se om skolbaserade 

insatser hjälper elever med 

AST att socialt interagera 

och samspela med sina 

klasskamrater.    

Litteraturstu

die där 

litteraturen 

som 

analyserats 

använt sig 

av intervjuer 

och 

observatione

r.    

Barn mellan 3-12 år med AST i 

skolmiljö.     
37 studier med 

105 stycken 

barn och 

elever.    

Oavsett vilken typ av hjälp vid 

socialt agerande för eleverna 

med AST så påverkade det 

situationerna positivt, i liten eller 

hög grad. Det påvisar då att 

skolbaserade insatser ät till hjälp 

för eleverna med AST när det 

kommer till socialt interagerande 

och samspel.     

Relativt 

god-artikeln 

svarar 

otydligt på 

syftet 

Nr 

   
Författare (år), titel, tidskrift Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

7    Hui Min, Low &, Lay Wah, Lee 

(2011). Teaching of Speech, 

Language and Communication 

Skills for Young Children with 

Severe Autism Spectrum 

Disorders: What Do Educators 

Need to Know? (New Horizons 

in Education, Vol.59, No.3).    

Att uppmärksamma den 

bristande kunskapen om att 

lära ut tal, skrift och 

kommunikation till elever 

med AST.    

Utbildningsi

nsats och 

observation.

     

Strategiskt urval tills mättnad 

uppstod.    
Framkommer 

ej, kan tolkas 

som att det är 

pedagoger och 

elever.     

När pedagoger får bättre 

information och kunskap om 

elever med AST, leder det till en 

förbättring för elever med AST i 

klassrummet och elevernas 

utveckling.     

    

Relativt 

god-artikeln 

svarar 

otydligt på 

syftet 

Nr 

   
Författare (år), titel, tidskrift Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

8    Gal, Eynat., Schreur, Naomi & 

Engel-Yeger, Batya (2010). 

Inclusion of children with 

disabilities: Teachers' attitudes 

and requirements for 

envitonmental accommodations. 

(International journal of special 

education, Vol 25, No 2).     

Ser på om och i så fall hur 

pedagogers attityder kring 

inkludering av 

funktionshindrade elever 

påverkar 

klassrumsmiljön.      

Enkäter.    53 pedagoger som alla var i olika 

åldrar och hade olika 

arbetslivserfarenhet då det hade 

arbetat olika antal år. Alla var 

judiska kvinnor, förskolepedagog 

och de flesta av kvinnorna hade 

en högre utbildning.     

53 stycken.    Pedagogers attityder har stor 

påverkan på inkluderingen i 

klassrummet. För att det ska bli 

en inkluderande miljö för alla 

elever bör pedagogen vara 

positiv till inkludering.      

God- 

artikeln 

svarar på 

sitt syfte  

Nr 

   
Författare (år), titel, tidskrift Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

9     Kamps, Debra,  Thiemann-

Bourque,Kathy, Heitzman-

Powell  Linda,  Schwartz 

Ilene,  Rosenberg Nancy, 

Mason  Rose och Cox  Suzanne 

(2014). A Comprehensive Peer 

Network Intervention to Improve 

Social Communication of 

Children with Autism Spectrum 

Disorders: A Randomized Trial 

in Kindergarten and First 

Grade.     

Studien vill undersöka 

effekterna av anordnade 

kamrat interaktioner som 

inkluderar barn med AST i 

förskolan och 

förstaklass.      

     

Intervjuer, 

utbildningsi

nsats och 

observatione

r.    

Åldrar på deltagarna var mellan 

5-7 år.    
95 barn med 

AST, varav 80 

män och 15 

kvinnor deltog 

i studien. 

Pedagoger och 

annan personal 

på skolan.    

Det har visats på att kamrat 

interaktioner har en positiv 

inverkan för AST elever då det 

hjälper dem att skapa 

kompisrelationer.    

Mycket 

god-artikeln 

svarar 

tydligt på 

sitt syfte  

Nr 

   
Författare (år), titel, tidskrift   Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

10 

   
Peters, Brenda., Forlin, Chris., 

McInerney, Dennis  & Maclean, 

Rupert (2013). Social Interaction 

and Cooperative Activities: 

Drawing Plans as a Means of 

Increasing Engagement for 

Children with ASD. 

(International journal of whole 

schooling, Vol. 9, No. 2).    

Att undersöka om elever 

med AST klarar av att 

skapa aktivitetsplaner för 

samarbete och lek, även 

vad som sker när de får 

möjligheten att göra det.     

Observation

er genom 

video 

inspelningar 

och visuella 

analyser på 

elevernas 

teckningar.  

   

Elever med AST utan regressiv 

symptom. Alla barnen var även 

läskunniga.     

12 elever    Aktivitetsplanerna uppmuntrade 

eleverna med AST att uttrycka 

sig och planera. Det framkom att 

dessa elever kunde planera 

aktiviteter och att det gav en 

positiv effekt.     

Mycket 

god- 

artikeln 

svarar 

tydligt på 

sitt syfte 
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Nr 

   
Författare (år), titel, tidskrift  Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

11 

   
Eisenhower, Abbey S., Blacher, 

Jan & Hurts Bush, Hillary 

(2015). Longitudinal association 

between exteralizing problems 

and student-teacher relationship 

quality for young children with 

ASD. (Research in Autism 

Spectrum Disorders 9 163–

173).    

Att svara på fem frågor 

kopplade till relationen 

mellan pedagog-elev.     

Observation

er, 

datainsamlin

g och 

intervjuer.     

Undersökte barn med AST, en av 

föräldrarna till varje barn och 

deras pedagoger i USA.     

Pedagoger, 166 

elever med 

AST och 

föräldrar 

Ett synligt problem är att 

pedagoger ofta inte har en nära 

relation till elever med AST och 

det är något som behöver 

uppmärksammas. Det är viktigt 

för dessa elever att de får rätt 

stöd,  speciellt för unga elever 

med AST, för att de ska förbättra 

deras utbildning och deras 

beteendemässiga, akademiska 

och sociala färdigheter som är 

viktigt för att fungera i skolan.  

Relativt 

god-artikeln 

svarar 

otydligt på 

syftet 

Nr 

   
Författare (år), titel, tidskrift    Syfte    Metod    Urval    Deltagare    Resultat    Kvalitet    

12 

   
Lindsay, Sally., Proulx, 

Meghann., Thomson, Nicole 

&  Scot., Helen (2013). 

Educators’ Challenges of 

Including Children with Autism 

Spectrum Disorder in 

Mainstream Classrooms. 

(International Journal of 

Disability, Development and 

Education, 2013 Vol. 60, No. 4, 

347–362).    

Undersöker varför det är 

viktigt för pedagogerna att 

inkludera AST-eleverna i 

klassrummet och 

undervisningen.    

Intervjuer    13 pedagoger som alla hade 

minst två års erfarenhet i en 

integrerad klass och jobbar eller 

har jobbat med AST-elever.    

13 

pedagoger.    
Elever med AST behöver bli mer 

inkluderade i klassrummet dels 

för att de ofta har en 

långsammare utveckling både 

akademiskt och socialt men det 

är också viktigt för att de övriga 

eleverna i klassen ska utveckla 

en förståelse för andra människor 

som är ”annorlunda”.     

Mycket 

god- 

artikeln 

svarar 

tydligt på 

sitt syfte  

 


