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Abstrakt   
Autism är en funktionsnedsättning som bland annat medför svårigheter med 
olika kognitiva funktioner. Vanligt är bristande förmåga att tolka sociala 
koder, ta in och sortera information från omgivningen samt att göra abstrakta 
slutledningar. Autismvänlig lärandemiljö kan beskrivas som elevens 
möjligheter till delaktighet i skolans akademiska och sociala situationer, det 
vill säga en tillgänglig skola för elever med autism. Syftet var att identifiera 
hinder för lärande i grundskolans sociala miljö för barn och ungdomar med 
högfungerande autism. Genom en allmän litteraturöversikt, med utgångspunkt 
i den arbetsterapeutiska modellen CMOP-E, undersöktes kvalitativa studier 
utifrån vilka hinder som förekommer för målgruppen i grundskolan. 
Undersökningspersonerna var elever med autism, vuxna med autism samt 
föräldrar, lärare och skolpersonal till elever med autism. Nio studier som berör 
hinder för lärande i grundskolan för elever med autism analyserades ur ett 
socialt perspektiv. Resultaten som genererades visade att diagnosen medför 
att målgruppen blir funktionshindrad i den allmänna grundskolans klassrum 
och har behov av stödinsatser av varierande art och grad. Antonovskys 
salutogena modell beskriver att känslan av sammanhang (KASAM) är vad 
som upprätthåller god hälsa och välbefinnande trots sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Förutsättningarna är att vardagen och de aktiviteter 
individen är delaktig i upplevs meningsfulla, är begripliga och hanterbara. Att 
utnyttja arbetsterapeutens olika verktyg och insatser skulle vara en viktig 
resurs inom grundskolan för att erbjuda en mer meningsfull, begriplig och 
hanterbar skolmiljö för elever med högfungerande autism. 
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Autismspektrumtillstånd (AST) definieras i diagnosmanualen The Diagnostic and 

Statistical Manual, 5th ed. (1) som ett samlingsbegrepp med olika underkategorier av 

diagnoser. Begreppet högfungerande autism, benämndes innan år 2015 som Aspergers 

syndrom (AS), används för personer med autism som har normal till hög intellektuell och 

språklig förmåga. För att en diagnos inom spektrumet AST ska ställas måste personen ha 

symtom inom följande två områden: begränsning av social kommunikation och socialt 

samspel samt begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. Symtomen kan 

komma till uttryck på olika sätt och svårighetsgraden bedöms på tre nivåer; kräver stöd, 

kräver omfattande stöd eller kräver mycket omfattande stöd. Autismsymtomens art och 

grad styr vart personen befinner sig inom det breda spektrumet. Symtomen ska finnas 

redan i barndomen men uppmärksammas i de flesta fall först när personens kompetens att 

hantera krav från skola eller yrke inte längre räcker till.  

Typiskt för AST är brister av olika grad i specifika kognitiva funktioner; social intuition, tid- 

och rumsorientering, vissa exekutiva funktioner samt att kunna se helhet och sammanhang 

i olika situationer (1). Exekutiva funktioner reglerar handlingar och beteenden samt 

möjliggör målformulering och valförmåga. En målinriktad aktivitet innebär fokus på en 

specifik uppgift samt att undvika beteenden som omgivningen uppmanar till (2). Denna 

färdighet är beroende av personens hämningskapacitet som personer med högfungerande 

autism ofta har svårigheter med (3). Avsaknaden av denna förmåga kan innebära problem 

för en person som därtill är överkänslig för sinnesintryck. För autism är det vanligt med 

avvikande reaktioner på sinnesintryck. Sensoriska avvikelser ett av de tidigare tecknen hos 

ett barn som senare kommer att få diagnos AST. Sensoriska avvikelser är heterogena i den 

betydelsen att kombinationen av avvikande reaktioner inte är densamma för alla individer 

med AST, reaktionen kan vara typisk, förhöjd eller minskad för olika sinnen (4).  

Begreppet mentalisering (Theory of Mind) hänvisar till ett kognitivt område där atypisk 

utveckling är vanlig vid AST. Med mentalisering menas förmågan att tolka och förstå sina 

egna, och andras, tankar och känslor. Detta gör vi i olika situationer för att kunna förutse 

och förklara beteenden samt att reglera och ge uttryck för våra känslor (5). Neurotypiska 

individer med välfungerande exekutiva funktioner har ökad sannolikhet till god förmåga av 

mentalisering samt mindre benägenhet att uppvisa antisocialt beteende (6). Förmågan till 

mentalisering har även påvisats ha samband med olika mätningar av prestation för barn i 

skolan, däribland läsförståelse, hastighet och exakthet i läsning, 

kalkylering/datoranvändning och problemlösning (7). För en integrerad skola krävs 

kunskap och förståelse kring funktionsnedsättningens natur. Kravet förutsätter att skolan 

ska kunna erbjuda rätt anpassningar, av så väl den sociala som den akademiska miljön, som 

ska möjliggöra för den funktionsnedsatte eleven att vara delaktig i skolan, det vill säga en 

likvärdig utbildning för elever med AST.  

Skollagen (8) och Utbildningsdepartementet (9) skriver att alla ska ha tillgång till likvärdig 

utbildning oberoende av geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden, 
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funktionsnedsättning och skolform. Villkor för denna tillgänglighet är att utbildningen 

anpassas med hänsyn till elevens individuella förutsättningar samt behov av stöd och 

stimulans för bästa möjliga utveckling. Elever ska ges stöd för att motverka svårigheter att 

nå kunskapskrav till följd av en funktionsnedsättning (10).  

Hållbar utveckling genom utbildning är något som prioriteras av Svenska Unescorådet (11). 

Målet är att alla ska ha tillgång till utbildning samt att finna lösningar på ekonomiska, 

sociala och miljömässiga hinder i samhället. Skolan ska skapa förutsättningar för att 

undvika exkludering och gynna likvärdig utbildning. Detta ställer krav på ett 

funktionshinderperspektiv inom skolväsendet. Riksförbundet för social och mental hälsa 

(12) betonar att en förutsättning för att minska behovet av stöd är personens känsla av 

tillfredsställdhet i miljöer som de själva valt för studier/arbete, boende och 

fritidsaktiviteter. Vidare skriver RSMH att personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) har rätt till stödinsatser för att ges samma möjligheter till 

studier och arbete som övriga medborgare. 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet definierar Skolverket (13) 

likvärdig utbildning som att vid fördelning av skolans resurser samt undervisningens 

utformning ska hänsyn tas till den individuella elevens förutsättningar och behov. De elever 

som av något skäl upplever problematik med att nå kunskapsmålen ligger inom skolans 

särskilda ansvar. Skolinspektionen (14) menar att en förutsättning för att målgruppen ska 

kunna erhålla likvärdig utbildning och därmed nå högre måluppfyllelse är att såväl 

generella anpassningar som individuella behovsanpassningar måste diskuteras av rektorer 

och huvudmän.  

Enligt diskrimineringsombudsmannen (15) förekommer diskriminering då inga åtgärder 

vidtagits för att erbjuda tillgänglighet i den mening att situationen för en person med en 

funktionsnedsättning är jämförbar med situationen för personer utan sagda 

funktionsnedsättning. 

World Federation of Occupational Therapists (WFOT) (16) beskriver att det primära målet 

med arbetsterapi är att erbjuda åtgärder för att möjliggöra delaktighet i aktiviteter som 

individen vill, behöver eller förväntas göra. Detta uppnår arbetsterapeuten genom att 

utveckla individens förmåga, anpassa aktiviteten eller miljön efter individens behov. 

Arbetsterapi definieras som klientcentrerad hälsovård med syfte att främja hälsa och 

välmående genom aktivitet. 

Townsend och Polatajko (17) beskriver den arbetsterapeutiska modellen CMOP-E 

(Canadian Model of Occupational Performance and Engagement) och dess tre 

grundkomponenter (person,  aktivitet och miljö) som möjliggör och formar utförandet av 

aktiviteten. CMOP-E täcker även subjektiv upplevelse av aktivitet; spitituality. Denna 

komponent kan endast beskrivas ur den enskilda individens perspektiv och upplevelse av 

meningsfullhet. Aktivitetsutförande är inte menat att ses som en produkt av modellen. 
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Istället är modellen designad för att framställa en bild av de interaktioner som sker mellan 

komponenterna och som resulterar i personens aktivitetsutförande.  

Grundkomponenterna kan var och en, eller i kombination, påverka individers aktiviteter i 

livet. Person innefattar fysiska, kognitiva och affektiva egenskaper som beskrivs för 

målgruppen i studiens inledande stycke. Aktivitet kan vara av arten fritid, personlig vård 

eller produktivitet. Miljön omfattar såväl fysisk, social, kulturell som institutionell miljö 

(17). Inom dessa omgivningar möter personen på olika fysiska objekt, människor, 

förväntningar och möjligheter till aktivitet (18). Författaren betraktar inte pedagogik som 

ett ämne att studera för sig. Pedagogik är en underliggande förutsättning inom var och en 

av de fyra miljökontexten. De sociala, fysiska, kulturella och institutionella miljöerna kan 

vara mer eller mindre pedagogiska för barn och ungdomar med särskilda behov.  

CMOP-E-modellens vision och den arbetsterapeutiska professionens mål är att möjliggöra 

delaktighet och engagemang i vardagliga aktiviteter som främjar personens hälsa och 

välmående samt att företräda dennes rättigheter (17). Eliasson et al (19) menar att sådana 

insatser efterfrågas vid verksamheter för barn och ungdom, där finns behov att bilda 

förutsättningar för delaktighet samt utforma tillgängliga miljöer. Arbetsterapeuten har flera 

verktyg för detta och är kvalificerade att arbeta för möjliggörande av en god lärandemiljö. 

Lärare i autismspecifika specialskolor anser att sensoriska upplevelser har negativ inverkan 

på elevens delaktighet och framgång i skolan (20). Grundskolelärare i USA (21) anser det 

fördelaktigt med ökad närvaro av arbetsterapeut i klassrummet vid arbete med att 

identifiera elevens behov. Lärarna upplever även att arbetsterapeuten underlättar 

utvecklingen av specialdesignade strategier att främja elevens delaktighet och inlärning. 

Arbetsterapeuten upplevs därutöver göra nytta för elever i skolan som helhet; under raster, 

vid förflyttning i korridorer samt i matsal/caféteria.  

Utgångspunkten i denna studie är att det är omgivningen som utgör hinder för delaktighet 

i aktivitet, utveckling och lärande, inte individen. Funktionshinder är inte en individuell 

egenskap eller ett tillstånd, utan det är i mötet med miljön som en funktionsnedsättning 

kan medföra ett funktionshinder (22). Det kan således innebära att miljöer, omgivning, 

lärmiljöer är funktionshindrande. Giddens och Sutton (23) skriver att funktionshinder kan 

förstås som sociala barriärer som uppstår och kan se olika ut beroende på hur samhället 

organiseras. Townsend och Polatajko (17) menar att god livskvalitet beror på personens 

känsla av ingå i ett sammanhang, meningsfullhet, självständighet, kompetens och 

upplevelsen av att man har ett eget värde. Allt detta har stor påverkan på personens fysiska 

och mentala välbefinnande.  

Skolinspektionen (14) har i en kvalitetsgranskning upptäckt att elever med AST utan 

intellektuell funktionsnedsättning (IF) sällan uppnår målsättningar i skolan samt har hög 

skolfrånvaro. Följden av ett sådant antal hemmasittare, som denna målgrupp utgör, blir att 

samhället går miste om en stor resurs. I granskningen blev det tydligt att en orsak var 



 

4 
 

begränsad kunskap om den problematik som kan föreligga hos elever med högfungerande 

autism bland yrkesprofessioner som arbetar inom skolväsendet. Detta har även påvisats ur 

ett historiskt perspektiv av Petersen et al (24). Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM) (25) skriver att denna kunskapsbrist föreligger än idag och talar vidare om andra 

orsaker; att elevens problematik inte uppmärksammas i tid eller bristande samarbete 

mellan skola, hem, vårdverksamhet och socialtjänst. SPSM betonar att lärarens 

instruktioner, undervisningens upplägg samt lokalerna och den fysiska miljön måste vara 

anpassad utefter varje elevs unika behov.  

Förutom de uppenbara fördelarna med att lägga extra resurser och stödinsatser på 

målgruppen ur ett socioekonomiskt perspektiv; mindre arbetslöshet och därav minskat 

behov av sjukpenning, vårdbidrag och aktivitetsersättning, gynnas samhället och individen 

i fråga även på andra punkter av att arbeta hållbart. Insatser i tidigt skede med långsiktiga 

lösningar innebär minskad risk för målgruppen att utveckla ytterligare problembeteenden, 

missbruk, depressioner och ohälsosamma vanemönster som behöver kostsamma 

behandlingar av olika instanser i samhället. Målgruppen i denna studie ges i nulänget inte 

tillräckliga förutsättningar att komma längre i sin kunskapsutveckling. Detta kan antas leda 

till att deras framtida skolgång och deltagande i samhällslivet begränsas. Om en elevgrupp 

med samma funktionsnedsättning har svårare att nå målen med utbildningen till följd av 

att de inte ges tillräckliga förutsättningar går det att konstatera att målgruppen utsätts för 

diskriminering och alienation inom skolväsendet.  

För att kunna erbjuda förutsättningar till likvärdig utbildning måste det först finnas 

kunskap om vilka hinder och utmaningar som kan begränsa målgruppen. Som nämndes i 

litteraturöversiktens första stycke måste symtom finnas inom begränsning av social 

kommunikation och socialt samspel samt begränsade repetitiva beteenden, intressen och 

aktiviteter för att få diagnosen AST. ”Diagnosens symtom ska dessutom begränsa personen 

socialt i sitt yrke eller på något annat område” (1). Främsta behovet av möjliggörande 

insatser för målgruppen kan därmed tänkas vara anpassningar och särskilt stöd inom den 

sociala kontexten för att skapa förutsättningar för kunskapsutveckling. Författaren 

understryker betydelsen av att uppmärksamma möjligheter och begränsningar i samtliga 

aktivitetsformer och miljökontexter i arbete med målgruppen. Föreliggande studie har sitt 

fokus på personen (elever med AST) och produktiv aktivitet (delaktighet i grundskola) i den 

sociala miljön. Den sociala miljön är komplex, flerskiktad och dynamisk (17). Inom 

sociologin beskrivs dess struktur ur tre perspektiv; mikro, meso och makro (23). Med ett 

mikroperspektiv på skolväsendet är den unika eleven och dennes närmaste sociala 

interaktioner i fokus. För att försöka förstå hur individen och samspelet på mikronivån 

influeras av grupper (klasskamrater, föreningar eller institutioner) används 

mesoperspektivet. Meso kan riktas mot en grupp elever som går i samma klass, hör till 

samma skola eller har en viss gemensam funktionsnedsättning. Makro syftar till det 

strukturella samarbetet mellan samtliga aktörer, lagar och myndigheter som berör och kan 
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påverka skolväsendet. I studien undersöker författaren skolväsendet ur både micro- (elev 

med AST) och mesoperspektiv (elever som delar klassrum). 

 

Syftet studien var att identifiera hinder för lärande i grundskolans sociala miljö för barn och 

ungdomar med högfungerande autism.  

 

Metod 

Studien är en allmän litteraturöversikt med kvalitativ ansats i form av innehållsanalys för 

att undersöka målgruppens upplevelser, erfarenhet och perspektiv. Fördelar med metoden 

är att den genererar en sammanställning över tidigare kunskap inom området. En sådan 

översikt visar på betydelsen av ett problem och kan användas för att motivera till fortsatt 

empirisk studie (26). Nackdelar med metoden är en viss risk för tolkning samt att förbise 

nya upptäckter (27).  

 

Litteratursökning 

Datainsamlingen genomfördes och dokumenterades så långt som möjligt i enlighet med 

Statens beredning för Medicinsk och Social utvärderings (28) guide för systematisk 

utvärdering av vetenskapligt underlag. Litteratursökning i relevanta databaser för syftet 

genomfördes med noggrant utvalda sökord, utifrån databasernas egna ämnesordlistor 

kombinerat med fritexttermer för att täcka in icke-indexerade studier. Författare föredrar i 

vissa fall benämningen AST medan andra använder Aspergers syndrom eller 

högfungerande autism. Studier med samtliga begrepp godkändes därmed i föreliggande 

litteraturöversikt.  

För att hitta lämpliga sökord och fritexttermer utfördes en inledande osystematisk 

fritextsökning i databaserna Cinahl, PubMed, ERIC, Academic Search Elite och PsycINFO. 

Samtliga studier som genererades i den osystematiska sökningen samt var relevanta för 

syftet återkom i den systematiska huvudsökningen. Sökorden jämfördes med databasernas 

ämnesordlistor samt kontrollerades, kompletterades och godkändes av bibliotekarie 

anställd vid Umeå universitet. I huvudsökningen bestod de sökningar som genererade 

träffar relevanta till syftet av sökord utifrån Thesaurus samt fritexttermer (Se tabell 1). 

Författaren valde att gå vidare med litteratursökning i följande databaser: ERIC; behandlar 

information om utbildning och resurser inom utbildning, PsycINFO; innefattar psykologisk 

forskning inom beteendevetenskap och mental hälsa, Academic Search Elite; erbjuder data 

i en mångfald akademiska områden, Cinahl; innehåller information om omvårdnad, 

arbetsterapi och fysioterapi samt PubMed; behandlar data inom biomedicin, hälsovård, 
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rehabilitering, odontologi, farmakologi och omvårdnad (29). Sökningarna i de tre 

sistnämnda databaserna genererade inga nya träffar relevanta för syftet i föreliggande 

litteraturöversikt. Sökdokumentation redovisas i tabellformat (se tabell 1) och innefattar 

datum, databas, sökordskombinationer, avgränsningar och antalet träffar. Sökträffarna 

grovsållades efter titel och abstract.  

 

Tabell 1. Systematisk huvudsökning  

Datum Databas Söksträng Sökfilter Träffar/utvalda 
/kvalitetsgranskade 
/inkluderade 

3/5-18 ERIC (schools OR school) AND (pervasive 
developmental disorders OR autism) 
AND (barriers OR challenges OR 
limitations OR disadvantages) 

Publiceringsdatum: 
2010-2018 
Peer Reviewed 
Academic Journals 

317/29/14/5 

14/5-

18 

PsycINFO (schools or school) (autism OR autistic 
disorder) (barriers or obstacles or 
challenges) 

Publiceringsdatum:  
2014-2018 
Peer Reviewed 
Academic Journals 
Qualitative studies 

83/3/3/2 

11/6-

18 

Academic 

Search 

Elite 

(schools OR school) AND (autism OR 
autistic) AND (barriers OR obstacles 
OR challenges) 

Publiceringsdatum:  
2010-2018 
Peer Reviewed 
Academic Journals 
PDF Full text 

114/0/0/0 

11/6-

18 

Cinahl (schools OR school) AND (autism OR 
autistic disorder) AND (barriers OR 
obstacles OR challenges) 

Publiceringsdatum:  
2010-2018 
Peer Reviewed 
Academic Journals 

26/0/0/0 

11/6-

18 

PubMed (schools OR school) AND (autistic 
disorder OR autism) AND (barriers 
OR obstacles OR challenges) 

Publiceringsdatum  
5 years 
Peer Reviewed 
Full text 

342/10/0/0 

Sökningarna gav totalt 882 träffar varav 42 valdes ut efter titelns överrensstämmelse med 

syftet i föreliggande studie. Efter granskning av abstrakt samt exkludering av dubbletter 

bedömdes studiernas överenskommelse med fastställa in- och exklusionskriterier (se 

tabell 2).  17 kvarvarande studier har därefter hämtats och lästs i fulltext samt genomgått 

en relevansbedömning via kvalitetsgranskning för kvalitativa artiklar (26). Studier som 

bedömdes till medel eller hög kvalitet inkluderas. Läsning av studiernas fulltext samt 

kvalitetsgranskningen resulterade i uteslutning av tio studier som visades inte stämma 

mot föreliggande studies syfte eller ansågs ha sämre kvalitet. De som inte ansågs stämma 

mot syftet var studier av en intervention, case-studier, fysiska hinder samt lärares 

utmaningar. 

En manuell sökning på studier som blivit refererade till i andra vetenskapliga artiklar gav 

fyra träffar. Sökningen resulterade i ett bortfall som inte gick att hämta från umeå 

universitets databaser. Övriga tre stämde mot in- och exklusionskriterierna (se tabell 2). 

Efter kvalitetsgranskning för kvalitativa artiklar (26) kvarstod två studier från den 

manuella sökningen.  
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Tabell 2. In- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Publicerad år 2010-2018 

Engelsk text, peer reviewed, kvalitativa studier. 

Målgruppen ska ha diagnos högfungerande 

autism eller Aspergers syndrom enligt DSM-5 

eller DSM-IV.  

Målgruppens ålder är mellan 6-18 år (High 

school 14-18år). 

Undersökningsgruppen är elever med autism, 

föräldrar, vårdgivare eller lärare till målgruppen.  

Intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller annan 

tilläggsdiagnos som forskarna ansett ha påverkan 

på resultatet. 

Kvantitativa studier, litteraturöversikter, 

interventionsstudier, studier som endast genererat 

resultat inom fysisk miljö. 

Studier som undersöker målgruppens upplevelser 

av universitet (college). 

Studier med låg poängsättning i kvalitetsgranskning 

(<65%) 

 

Eftersom begränsning av social kommunikation och socialt samspel är målgruppens 

huvudsakliga symtom kan det vara svårt att få uttömmande svar genom intervju av 

målgruppen. Därmed godkändes även föräldrar, vårdgivare eller lärare till elever med AST.  

Studier med en undersökningsgrupp liten till antalet, godkänns efter huruvida forskaren 

anger uppnådd mättnad av resultat (minsta antalet var nio respondenter i en studie där 

forskarna intervjuat varje deltagare två gånger). 

 

Kvalitetsgranskning och analys 

I enlighet med Fribergs analysmodell för litteraturstudier (30) var det första steget i 

analysen att läsa samtliga nio studier i fulltext ett flertal gånger för att skapa förståelse för 

innehållet. Därefter kvalitetsgranskades de enskillda studierna utifrån Forsberg och 

Wengströms mall för kvalitativa studier (26). I samband med kvalitetsgranskningen 

genomfördes en första datainsamling av studiernas resultat då en sådan punkt ingick i 

mallen. Relevanta resultat extraherades ur varje studie och fördes in i varsitt 

kvalitetsgranskningsdokument som innehöll samtliga punkter från mallen. För att bedömas 

till hög kvalitet i granskningen krävdes ett granskningsresultat på ≥85% och för medel 

≥65%. Efter kvalitetsgranskning bedömdes två studier ha medel (79% och 83%) och sju 

hade hög (86–98%) kvalité och kunde inkluderas i resultatet (se bilaga 1). 

Kvalitetsgranskningen följdes av en fördjupad kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats (31). Den teoretiska ram som användes vid analyserna var CMOP-E (17) med 

inriktning mot produktiv aktivitet och social miljö.  



 

8 
 

Nästa steg i den fortsatta analysen var att undersöka hinder och dess konsekvenser inom 

sociala miljön för att besvara syftet med litteraturöversikten (26). I följd med det andra 

steget i Fribergs analysmodell (30) identifierades mönster inom och mellan de nio studierna 

samt deras likheter och skillnader. Data kodades och extraherades från samtliga studier och 

vägdes samman i en kartläggning av de hinder och dess konsekvenser för målgruppen som 

framträdde i studierna. Resultaten jämfördes sedan med den första datainsamlingen som 

primärt framkom under kvalitetsgranskningen för att säkerställa att inga resultat förbisetts 

i den fördjupade analysen. I samband med den sammanvägande kartläggningen kunde fyra 

kategorier av innehåll urskiljas med det övergripande temat Oförutsägbarhet. Samman-

ställande av teman beskrivs av Friberg (30) som det tredje och slutliga steget i analysen.  

 

Etiska överväganden 

Forskarna i samtliga inkluderade studier hade fått godkännande av etisk kommitté alterna-

tivt noggrant utfört etiska överväganden (26). Författarens tidigare kunskap och förförstå-

else för ämnet grundades i avklarade kurser på arbetsterapeutprogrammet vid Umeå uni-

versitet (32) samt från livslång erfarenhet av närstående och bekanta med högfungerande 

autism. Författaren medger att denna förkunskap inte kan generaliseras för målgruppen, 

på samma sätt som resultaten i denna studie inte kan appliceras på sina bekanta. Författa-

ren anser det vara viktigt att se på forskningsfrågan ur olika perspektiv samt att väga in både 

stödjande och motsägande resultat för att inte förvränga forskningsprocessen (26).  

 

Resultat 

Det sammanlagda antalet deltagare för de nio studier som inkluderades var 274 st, varav 70 

elever med AST, 70 vuxna med AST, 97 föräldrar till målgruppen, 29 var skolpersonal och 

8 ospecifierade som inte anget om de hörde till gruppen som själva hade autism eller till 

den grupp med föräldrar till barn med AST. Studierna hade viss geografisk spridning; fyra 

studier var genomförda i USA, två i Storbritannien, två i Australien och en i Sverige. 

Majoriteten av deltagande elever och vuxna med AST var pojkar/män. Majoriteten av 

föräldrar och skolpersonal var kvinnor men deras barn och elever var övervägande pojkar. 

Könsfördelningen vägdes upp i den manuella sökningen som möjliggjorde inkludering av 

en studie med endast kvinnor. Ytterligare artikelkaraktäristiska redovisas i bifogad 

artikeltabell (se bilaga 1). 

Kvalitetsgranskning enligt Forsberg och Wengström (26) resulterade i nio godkända studier 

(se bilaga 1) vars resultat presenteras utifrån ett övergripande tema med fyra kategorier som 

framkommit genom innehållsanalys av respektive studie utifrån Fribergs analysmodell för 

litteraturstudier (30). För kommande avsnitt är Oförutsägbarhet det övergripande temat 
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med kategorierna; Psykisk ohälsa i skolan, Brister i erkännande av, kunskap om och för-

ståelse för diagnosen (med underkategorierna Att inte erkänna sin funktionsnedsättning, 

Mobbning från klasskamrater, Krav på sociala relationer och Omgivningens bristande 

kunskap och förståelse), Belastande sinnesintryck och Skoldagens avsaknad av struktur, 

regler, tydlighet och rutiner. 

 
Figur 1. Översiktsbild för tema och kategorier 

Det mönster som uppenbarades i analysen var att de identifierade hindren bidrar till en 

oförutsägbar tillvaro för målgruppen. En oförutsägbar tillvaro för personer med autism är i 

sig stressande och bidrar på så sätt till olika tillstånd och grad av psykisk ohälsa som figur 1 

visar, dessa kan vara i form av stress, oro, ångest och depression. Resultatavsnittet inleds 

med en beskrivning av dessa psykiska ohälsotillstånd som i sig utgör oförutsägbara hinder 

i skolan för målgruppen, därefter redogörs uppkomsten av tillstånden i relation till reste-

rande kategorier i respektive textstycke. 

 

Psykisk ohälsa i skolan 

Humphrey et al (33) fann att skolmiljön i helhet ger upphov till ångestkänslor för elever 

med AST. Målgruppen upplever en avsevärd grad stress och ångest (33) över sociala (34-

36) och akademiska situationer (35). Jarman et al (36) menar att funktionsnedsättningen 

medför ytterligare utmaningar och krav från skolan som orsakar känslor av ångest och 

stress. Det krävs stor ansträngning av målgruppen för att klara av skoldagen (36). Bolic 
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Baric et al (34) hävdar att detta medför en känsla av motvilja mot skolan samt att vissa 

elever ofta väljer att skolka eller hoppa av skolan helt. Flertalet respondenter i deras studie 

beskrev en lång historia av ångest, stress och depressivt stämningsläge som medförde ett 

negativt mående i skolan samt försämrade förmågan att koncentrera sig på inlärning. Fors-

karna kom fram till att stress och ångest påverkar elevens emotionella välmående och deras 

förutsättningar för inlärning. På grund av mobbningen upplevde många av deltagarna med 

AST skolan som en osäker och obehaglig plats som negativt påverkar självkänsla och leder 

till mer ångest och depressiva känslor. 

 

Brister i erkännande av, kunskap om och förståelse för diagnosen 

Oförutsägbarhet i sociala situationer beror ofta på bristande kunskap om och förståelse för 

diagnosen och hur den tar sig i uttryck för olika personer. Denna kategori har delats in i fyra 

underkategorier; Att inte erkänna sin funktionsnedsättning, Mobbning av klasskamrater, 

Krav på sociala relationer och Omgivningens bristande kunskap och förståelse som är den 

mest omfattande underkategorin. 

 

Att inte erkänna sin funktionsnedsättning  

Stigmatisering av samhället leder till negativa föreställningar och kan innebära att eleven 

inte vill ta del av de stödinsatser som finns för att undvika att ses som annorlunda eller udda 

(33). Elevens uppfattning om vad det innebär att bli diagnostiserad med AST kan inverka 

på identitetsutvecklingen och uppfattningen om skolan. ”Its’s like I have a bad brain”, ”[…] 

they think ’Ah he’s a retard.”(33). Elever med AST strävar ofta efter att ’vara som andra’ 

eller ’vara normal’ (33, 35) i försök att undvika att definieras av sin diagnos och sänka and-

ras förväntningar (33). Vissa elever med AST vill inte bli sedda som avvikande (37) eller bli 

behandlas annorlunda i klassrummet (33). Elever med AST gör av med mycket energi för 

att försöka dölja sina skiljaktigheter (35) och hålla inne sina känslor under dagen (36).  

Extra stödinsatser som är indiskreta och iögonfallande kan få elever med AST att känna att 

sina olikheter framhävs medan de inte vill behandlas annorlunda än någon annan (33). Me-

dan andra respondenter hävdar att närvaro av stödpersonal minskar utsatthet för mobb-

ning. Stödpersonal blir ett skydd för eleven, när personalen saknas måste eleven försvara 

sig själv (33). Stöd från lärare och specialpedagoger önskas vara subtilt och diskret (38) då 

de annars kan förorsaka att relationen och förtroendet till vuxna i skolan blir problematisk 

samt inverka negativt på elevens uppfattning om sina olikheter (33). Formande av vän-

skapsrelationer är särskilt utmanande för elever med AST då sociala stödresurser saknas 

eller om eleven inte vill ha extra stöd då de kan ses som annorlunda av sina klasskamrater 

(37). 
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Mobbning från klasskamrater 

Bolic Baric et al (34) beskriver att sociala interaktioner med klasskamrater kännetecknas 

med att bli missförstådd, exkluderad, ignorerad och avvisad för en elev med AST. Ofta fö-

religger långvarig mobbning, både verbala och fysiska övergrepp av olika grad (33). I stu-

dien av Saggers et al (38) betraktades mobbning som den mest begränsande faktorn för 

inlärning och delaktighet i skolan för elever med AST.  

Elever med AST har ibland svårt att tolka och skilja på andras intentioner till att retas och 

försök till vänskap (38). Mobbning har negativ inverkan på motivation för lärande och skol-

arbete (34). Konsekvent mobbning sätter långsiktiga ärr hos elever med AST (33). Personer 

med AST får ofta kämpa med sin finmotorik och sociala medvetenhet (39). Exkludering el-

ler övergrepp till följd av att inte passa in på en fysisk eller social nivå (35) leder till motvil-

lighet att gå till skolan (34) och tanken på skolan i helhet blir överväldigande (33).  

Att lära sig ta plats i sociala situationer är särskilt svårt i grundskolan och gymnasiet (eng-

elskans high school) för elever med AST (37). Social isolering och mobbning är näst intill 

regelbundet för målgruppen (33, 35). Diagnosens kännetecken ’svaghet i kommunikation 

och interaktion’ utgör större risk att utsättas för mobbning (33). Elever med AST saknar 

dessutom ofta sociala färdigheter för att på ett lyckat sätt undkomma dessa situationer (33, 

35).  

 

Krav på sociala relationer 

Begränsad förmåga till delad uppmärksamhet (joint attention) kan för personer med AST 

ta sig i uttryck genom minskat initiativtagande vid lek samt att initiera sociala kontakter då 

de kan ha svårt att reglera uppmärksamheten mellan andra personer och vad som händer i 

omgivningen (40). För många elever med AST innebär socialisering att konversera, vilket 

medför blandade känslor. Om konversationen inte innehåller något de intresserar sig för 

kan den upplevas uttråkande eller skrämmande (daunting) samt kräver stor ansträngning 

att delta i samtalet (38). Elever med AST vill gärna dela med sig av sina tankar och intressen 

men vill inte bli avbruten och kan ha svårt att se till den andre personens behov, vilket kan 

göra det svårt att föra en dialog (39). Skolan är full av svårigheter som sociala relationer 

med klasskamrater och emotionella upplevelser (34).  

Elever med AST kan ha svårt att reglera och uttrycka sina känslor på ett socialt accepterat 

sätt (35, 36, 39) och är ofta ovetandes om huruvida deras beteende är socialt olämpligt (35, 

39) eller förolämpande (37). Att inte förstå varför de betraktas som och behandlas an-

norlunda (33) ses som en stor orsak till känslomässigt lidande som har negativ inverkan på 
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lärandet (34). Elever med AST kan ha olika beteenden för sig som inte alltid är socialt ac-

cepterade samt kan störa eller besvära andra elever och därmed försämrar möjligheter att 

bilda vänskapsrelationer (37). Tics och retningar (stims) är svåra för skolpersonal och klass-

kompisar att tyda och förstå (35). 

Sociala färdigheter är det mest uttalade hindret för elever med AST (39). Likaså försvåras 

även skolgången av deras nedsatta förmåga till mentalisering (att förstå andra människors 

perspektiv) (33). Framgång i skolan beror mycket på skapande och bevarande av olika re-

lationer till ett flertal lärare, personal och andra elever. Kravet på dessa relationer kan verka 

som ett hinder för att nå framgång för elever med AST (37).  

 

Omgivningens bristande kunskap och förståelse  

Lärares omtänksamhet bidrar till ökad motivation till skolarbete, dock upplevs oftast relat-

ionen mellan elev och skolpersonal som ytlig och opersonlig (33, 34). Att erhålla stöd för 

emotionellt lidande från kurator eller psykolog i skolan beskrivs ofta som svårt att tillgå. 

Det stöd som finns är ofta både tillfälligt och med krav på intyg för invaliditetsersättning 

(34). Bristfälligt stöd är ofta följden av missförstånd eller avbrutna utredningar (34).  

Elever med AST upplever att lärare sällan tar hänsyn till att de ofta har svårt att processa 

och förstå verbala instruktioner till följd av de nedsatta exekutiva funktioner som diagnosen 

medför (36). Vissa elever med AST kan ha svårt att besvara en kram, ler sällan eller har 

svårt att formellt uppvisa iver eller upphetsning (39). Detta misstolkas ibland av lärare som 

otacksamhet, oengagemang, avsiktlig olydnad eller att eleven skulle ogilla läraren på per-

sonlig nivå (39). Det stöd som erhålls i skolan minskar avsevärt från år till år och hindrar 

där med elevernas möjlighet till vidare utveckling och framgång (37).  

Bland lärare och annan skolpersonal finns ett omfattande behov av större förståelse för di-

agnosens karaktäristiska och de utmaningar som associeras med AST (35, 36). Det är en 

stor utmaning för elever med AST när lärare inte förstår att de har unika karaktäristika och 

individuella behov (33). När lärare har olämpliga förväntningar och oproportionerligt flyt-

tar sitt fokus mellan styrkor och svagheter hos eleven intensifieras utmaningarna (39). För 

att undvika missförstånd och kunna förstå den individuelle elevens inre upplevelser och 

styrkor i klassrummet måste elevens problemskapande beteenden förbises (35). Ofta före-

kommer missförstånd om diagnosen av hur den kan ta uttryck genom beteenden (36). 

När lärare saknar information om elevens individuella läroplan blir denne oförmögen att 

förse eleven med nödvändiga anpassningar (37) och innebär bristfällig elevinriktad under-

visning (40). En utkomst kan vara att eleven blir anklagad för att vara slarvig med skolupp-

gifter på grund av dålig skrivstil istället för att erbjudas hjälpmedel och skrivstöd, detta upp-

levs bedrövande för elever med AST (36). Tidsbrist upplevs av skolpersonal som ett bety-

dande hinder för att ge elever med AST det stöd de behöver (37). 
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Ett särskilt vanligt problem vid högfungerande autism är att det är svårt för allmänna skolor 

att erbjuda rätt stödinsatser och eleven blir rekommenderad att byta till andra skolor som 

kan erbjuda sådana stödinsatser. Problemet med dessa skolor är att de inte kan uppfylla 

elevens akademiska behov (39). En elev med AST berättar att föräldern kämpat för att hen 

skulle få gå i allmän skola där fördelarna varit oändliga. Eleven nämnde upprepade gånger 

sin upplevelse av att ha känt sig privilegierad av att få gå vanlig skolgång samt att alla elever 

med AST förtjänar att få gå i en allmän skola (33). 

Både lärare och föräldrar påtalar att avsaknad av kommunikation, mellan lärare inom olika 

skolämnen och årskurser, kring vad som fungerar bra eller mindre bra för eleven med AST 

blir en betydande utmaning då varje ny lärare blir tvungen att börja om med kartläggningen 

(37). Lärare upplevs sakna kunskap om, förståelse för och frustreras över hur akademiska, 

motoriska och sociala färdigheter utvecklas asynkront för elever med AST; de kan ha svårt 

med handskrift men kan konversera på vuxen nivå om komplexa ämnen (39). Det medför 

att föräldrar och lärare har ibland olika förväntningar på en elev med AST (37). I vissa fall 

upplever föräldrar att lärare har andra perspektiv på elevens kompetenser, misstycker med 

föräldrarna och förväntar sig mer utav eleven än vad denne klarar (37). I andra fall är situ-

ationen omvänd; lärare upplever att vissa föräldrar prioriterar akademiska betyg framför 

elevens oförmögenhet att klara sig självständigt i vardagen (37). Bristfällig kommunikation 

mellan lärare, specialpedagoger och familjer ökar utmaningen för alla inblandade (37).  

Föräldrar upplever att nya lärare inte förstår hur mål och anpassningar ur den individuella 

läroplanen ska implementeras samt att lärarna vissa gånger inte blivit underrättade om att 

eleven har en individuell läroplan (37). I skolan saknas generellt kunskap, förberedelser och 

adekvat stöd för elever med AST (33, 37) framförallt för kvinnliga elever (36). Lärares atti-

tyder mot det faktum att kvinnliga elever kan ha diagnosen AST samt ovilja att lära sig om 

diagnosen reducerar möjligheterna till rätt stöd för elevgruppen (36). En vanligt förekom-

mande erfarenhet bland elever med AST och deras föräldrar är lärares brist på kunskap och 

flexibilitet samt ovilja att anpassa utbildningen (36). 

Jarman et al (36) uppmärksammade att lärare sällan är medvetna om den sensoriska käns-

lighet som hör till AST och hur intrycken gör skolmiljön överväldigande och stressande för 

eleven. Denna okunskap om sensorisk känslighet leder till höga stressnivåer hos elever med 

AST. Både lärare och skolrektorer uppvisar och uttalar misstro/skepticism till att kvinnliga 

elever kan ha diagnosen AST. 

 

Belastande sinnesintryck 

Sensoriska intryck genom hörsel, syn och beröring kan ge upphov till ångestkänslor hos 

målgruppen (41). Ljud eller vad som helst oväntat kan för en del elever med AST orsaka 
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ångestkänslor (39). I studien av Sciutto et al (35) förklarade en respondent att den överväl-

digande ljudnivån medförde ångestkänslor till en feberlik grad som gjorde det ytterst svårt 

att fokusera. I samma studie beskriver en elev med AST skolan som ett näst intill konstant 

’sensoriskt helvete’ som orsakar smärta. Svårigheter att hantera sociala stimulus (stimulus 

and social cues) förvärrar situationen för elever med AST (35) som ofta upplever obehag 

och försämrad koncentrationsförmåga till följd av sensoriska intryck i klassrummet som 

upplevs normala för neurotypiska personer (34, 36, 41). Följden blir att de missar sektioner 

av undervisningen och inlärningen påverkas (41).  

Det sinne vars intryck har störst påverkan på koncentrationen i klassrummet visades vara 

hörselintryck (38, 41). Allt från föremål som tappas till golvet eller konversationer mellan 

andra elever (41) till lärare som högljutt tillrättavisar sina elever (38). Ljud kan bli så över-

väldigande att eleven med AST stundvis tvingas lämna klassrummet (33). Hörselintryck är 

starkast förknippat med ångest- och obehagskänslor, frustration, irritation och fysiska re-

aktioner i form av obehag eller smärta (41). Hörselintryck leder ofta till trötthet och utmatt-

ning (41). Därefter är beröring det intryck som främst orsakar fysiskt obehag, ångestkänslor 

och stress. Framför allt om personen redan är i ett negativt tillstånd; när personen är stres-

sad eller något har gått fel (41). Beröring upplevs inte i någon högre grad störa koncentrat-

ionen i klassrummet (41). Vissa elever med AST ogillar eller avskyr att bli kramad och har 

svårt ett besvara en kram (39). Även knuffande och tryck från andra personer besvärar ele-

ver med AST (33). Synintryck i klassrummet är en betydande faktor till försämrad koncent-

ration och trötthet eller utmattning för elever med AST (41), i synnerhet i större klassrum 

med mycket rörelse (33, 41). Synintryck kan leda till fysiskt obehag och irritation för vissa 

elever med AST (41). Det är mindre vanligt att doftintryck orsakar svårigheter i skolan för 

elever med AST, i vissa fall upplevs doft störande för koncentrationen och kan orsaka 

mindre fysiskt obehag. Doftintryck upplevs inte leda till svårigheter för inlärning (41). Ge-

mensamt för alla fyra sensoriska intryck är att de kan förorsaka en fysisk respons i from av 

smärta eller obehag (41). 

 Oros- och ångestkänslor i relation till sensoriska intryck (hörsel, beröring och syn) handlar 

om oförmögenhet att förutse oväntade negativa händelser (41). För elever med AST är det 

svårt att hantera trängsel och trånga utrymmen. Koncentrationen på skolarbetet hämmas 

av ljud (38). Ljud och trängsel hindrar inkluderande utbildning för elever med AST (38). 

Vid trånga sociala utrymmen händer ibland att elever med AST tar ut sin ilska på andra 

individer eller ger annan olämplig respons (meltdown) på grund av missförstånd av sam-

manhanget (39). 

 

Skoldagens avsaknad av struktur, regler, tydlighet och rutiner  
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När individer, scheman eller omgivningen inte är förutsägbar och organiserad blir det sär-

skilt svårt för elever med AST att klara av skolan (33) och resulterar ofta i härdsmälta (melt-

down) eller avskärmning (shut down) (35, 39). Intensiva arbetsscheman runt examinat-

ioner eller när flera uppgifter ska vara klara tätt intill varandra samt att lämna in uppgifter 

i tid orsakar oro och stress (38). Krav på studietakt, självständighet och betyg utgör vidare 

hinder som ökar parallellt med stigande ålder och årskurs (34). En oförutsägbar skoldag 

blir mycket utmanande och energikrävande för elever med AST (37). Detta gör det svårt att 

möta skolans förväntningar samt när eleven har flera olika lärare under dagen med varie-

rande förväntningar, personlighet, regler och schemaupplägg samt hur eller om de imple-

menterar elevens individuella läroplan (37). 

Regler, situationer och instruktioner tolkas mycket ordagrant för somliga med AST och de 

har ett extremt behov av förutsägbarhet, struktur och regler (39). Det stör därför extra 

mycket om någon pratar under lektionstid (som man inte får), dels av hörselintryck men 

även för att det är mot ’reglerna’ och eleven med AST ”behöver” säga ifrån (39). Förståelse 

för komplexa eller abstrakta tankar och sammanfattningar som metaforer eller att läsa mel-

lan raderna är också ett vanligt problem (35, 39). Vidare utmaningar för målgruppen kan 

vara att sammanställa, generalisera eller överföra information i olika situationer (36).   

Gruppstorlek på elevklasser och arbetsgrupper i skolan visade sig ha ett anmärkningsvärt 

samband med engagemang i klassrummet hos elever med AST, större grupp medför sämre 

uppmärksamhet och lägre engagemang (40). Varierande och oklara roller och ansvar hos 

skolpersonalen blir en utmaning för elever med AST (37) likaså lärare som upplevs ostruk-

turerade (38). Ofta beskrivs tydligt förväntningar på eleven men ingen tydlig beskrivning 

på hur dessa ska uppnås (37). Den individuella läroplanen kan i vissa fall utgöra nya hinder 

för elever med AST om den inte implementeras, är för ospecifikt skriven, inte ges till samt-

liga lärare, enbart riktas mot vissa funktionsområden eller inte är tillräckligt individuali-

serad (37).  

Ändringar i schemat som brandövningar, håltimmar eller skolsamlingar gör det svårt för 

elever med AST att hänga med och de väljer ibland att stanna hemma eller avbryta skolda-

gen (37). Bolic Baric et al (34) fann att elever med AST ofta upplever svårigheter med läs- 

och skrivkunskap samt matematik. Elever med AST upplever dessutom ofta svårigheter 

med hemläxor (34). Vissa skolor upplevs erbjuda lämplig akademisk utmaning medan 

andra skolor ger rätt socialt stöd, båda dessa insatser (services) existerar vanligtvis inte 

inom samma skola (39).  

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att identifiera hinder för lärande i grundskolans sociala miljö 

för barn och ungdomar med högfungerande autism. Resultaten som återfinns i 
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resultatavsnittet visar en variation av upplevda hinder och stödbehov hos målgruppen. 

Resultaten reflekteras och diskuteras nedan utifrån studiens syfte och jämförs med annan 

forskning. 

Målgruppens främsta hinder i skolan uppstår enligt Rubenstein et al (39) och Hedges et al 

(37) som följd av diagnosens symtom; bristande sociala färdigheter, som även är ett av dia-

gnoskriterierna.  Flertalet respondenter i inkluderade studier menar att de inte besitter kun-

skap om vilka beteenden som kan uppfattas som socialt olämpliga (35, 39) eller föroläm-

pande (37). Begränsning av social kommunikation och samspel är centralt för AST (1). I 

analysen var utanförskap och mobbning konsekvent återkommande för målgruppen (33-

35, 37, 38) vilket även återges i flertalet andra studier där man undersökt just inflytandet 

av mobbning på målgruppen (42-44). Formande av vänskapsrelationer är särskilt utma-

nande för elever med AST, speciellt då sociala stödresurser saknas (37).  

Enligt Vykotskys sociala utvecklingsteori (45) är det genom socialt samspel med omgiv-

ningen som barn utvecklar sin förståelse och kunskap. Utvecklingen beror på den kultur 

som överförs från andra individer genom att följa instruktioner, imitera och samarbeta med 

vuxna eller jämnåriga. Kielhofner (18) beskriver i sin tur viljekraftprocessen som att det är 

individens egna erfarenheter av, uppfattningar om och förväntningar på aktiviteten som 

styr dennes vilja och motivation att utföra den. Den sociala miljön genom samspelets form 

mellan eleven och dennes klasskamrater samt med skolpersonalen kan därmed påstås ha 

inverkan på elevens vilja, motivation och egna identitet i skolan. Flertalet studier i förelig-

gande litteraturöversikt påvisade att delaktighet och motivation till inlärning minskar för 

elever med AST som utsätts för social isolering och förtryck samt att de förknippar skolan i 

sin helhet med negativa känslor (33-35, 38). Av detta kan slutsatsen dras att sociala hinder 

för autismvänlig lärandemiljö är utanförskap och förtryck.  

Rowley et al (44) visade på ett behov av noggrann övervakning för att upptäcka mobbning i 

skolan. Individualiserat tillvägagångssätt med beaktande av sensorisk känslighet och ’bete-

endetriggers’ ansågs vara lyckade förebyggande strategier i studien. Att många elever med 

AST uttrycker sin önskan om att vara ’normal’ samt att dölja det som utmärker deras funkt-

ionsnedsättning uppenbarades i majoriteten av inkluderade studier (33, 35-38). Detta fak-

tum är viktigt att ta i beaktande vid genomförande av sociala och emotionella stödinsatser 

samt för anpassningar av den fysiska skolmiljön för att motverka stigma. Stödinsatser och 

anpassningar bör vara subtila och diskreta för att inte peka ut eleven som erhåller insat-

serna. Sciutto et al (35) förespråkar att elever med AST behandlas och bemöts på samma 

sätt som neurotypiska elever men att samtidigt uppmuntra elevens särskilda egenskaper 

och olikheter. Humphrey et al (33) påminner även att undvika värdeladdade termer som 

störning eller handikapp vid generella yttranden om AST. Elever med AST kan ha olika be-

teenden för sig (repetitiva beteenden och ritualer (1)) som inte alltid ses som socialt accep-

terade. Dessa kan upplevas störande eller besvärande för andra elever och försämrar där-

med möjligheterna för den funktionsnedsatte att bilda vänskapsrelationer (37).  
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Att den sociala miljön i skolan är svår för målgruppen visades även av Jarman et al (36) som 

fann att lärare sällan är medvetna om de sensoriska känsligheter som hör till AST och hur 

intrycken gör skolmiljön överväldigande och stressande för eleven. Denna kunskapsbrist 

utgör också ett av de hinder målgruppen stöter på för en tillgänglig lärandemiljö. Hedges et 

al (37) menar också att ökad medvetenhet och kunskap om AST i skolan kan minska vissa 

av utmaningarna som dessa elever kan stöta på. Hedges et al (37) och Saggers et al (38) kom 

i sina studier fram till att om skoldagens struktur skiljer sig från dag till dag samt när skol-

personalens arbetsmetod, förväntningar och ansvar varierar kan det innebära nya hinder 

och utmaningar för målgruppen. Särskilt då eleven har en individuell läroplan som av olika 

lärare tillämpas på olika sätt eller inte alls.  

Framgång i skolan beror mycket på skapande och bevarande av olika relationer till ett flertal 

lärare, annan personal och andra elever (37). Skapandet av relationer kan gynnas av att de 

personer som eleven med AST vill eller behöver initiera en kontakt med till viss grad är 

bekant med begreppet AST samt diagnosens innebörd. Analysen visade att både sociala och 

akademiska situationer medför betydande stress och ångest för elever med AST (34-36). 

Situationerna är i högre grad energikrävande för den elev som inte vill ge intryck av att vara 

annorlunda i förhållande till sina klasskamrater utan funktionsnedsättning (35, 36). 

Sociologen Aaron Antonovsky (46) bygger sin salutogena modell för psykiskt välbefinnande 

på att individens livssituation och levnadsmiljö (översätts inom arbetsterapi till vardag) 

upplevs meningsfull, är begriplig och hanterbar. När individen kan känna delaktighet i ett 

sammanhang som upplevs meningsfullt, begripligt och är hanterbart uppnår denne vad 

som kallas KASAM, känsla av sammanhang (Sense of Coherence). Salutogenes är ett uttryck 

för ’hälsans ursprung’. Antonovskys modell beskriver vad som upprätthåller god hälsa och 

välbefinnande trots sjukdom eller funktionsnedsättning. Konsekvent återkommande i ana-

lysen var tillstånd i form av obehag, smärta, oro, stress och ångest som orsakas av både 

sociala och akademiska utmaningar och krav i skolan (34-36). Humphrey et al (33) visade 

att skolmiljön i sin helhet orsakar dessa tillstånd för målgruppen. Särskilt upplevelser ge-

nom sinnenas intryck och oförutsägbara händelser vilket visades i studien av Rubenstein et 

al (39). Faktorer som leder till att dessa känslotillstånd uppstår hos elever med AST beskrivs 

kontinuerligt i denna diskussion och tyder på ett framträdande hinder för tillgänglig skol-

gång.  

I den allmänna grundskolan idag ökar kravet alltmer på elevens egenansvar, självständighet 

och förmåga till struktur och organisering (47) vilket innebär att skolan inte blir hanterbar 

för elever med nedsatt exekutiv förmåga. Flertalet inkluderade studier i denna litteraturö-

versikt påvisade att diagnosen AST medför svårigheter att hantera sociala stimulus och 

andra sensoriska intryck som bidrar till obehagskänslor. Sensorisk överbelastning leder till 

försämrad koncentrationsförmåga och psykisk ohälsa (34, 36, 41). Svårigheter att hantera 

sinnesintryck i skolan försvårar inlärningen för elever med AST (35). Oros- och 
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ångestkänslor kopplade till sensoriska intryck förstärks av plötsliga och oregelbundna 

händelser samt av oförmågan att förutse vad som ska hända (41).  

Antalet studier som undersökt relationen mellan sensorisk bearbetning (över- och under-

känslighet) och akademisk framgång är få men uppmärksammas allt mer inom nutida 

forskning. Bland andra visade Ashburner et al (48) samband mellan akademisk underpre-

station och svårigheter att filtrera ljud, sensorisk underkänslighet samt sökande av senso-

risk stimulans för barn i grundskolan. Piller et al (49) studerade lärares och arbetsterapeu-

ters perspektiv på sensoriska barriärer för delaktighet. Studien visade att fysiska och tillfäl-

liga komponenter i miljön har starkast influens på delaktighet i förskola. När individer, 

scheman eller omgivningen inte är förutsägbar och organiserad blir det särskilt utmanande 

och energikrävande för målgruppen att hantera skolan (33, 36, 37). Ännu en slutsats är att 

oförutsägbara händelser, sociala stimulus och andra sensoriska intryck i klassrummet utgör 

ytterligare hinder för att lärandemiljön ska vara tillgänglig för målgruppen. Att processa och 

förstå verbala instruktioner blir ofta utmanande till följd av de nedsatta exekutiva funkt-

ioner som diagnosen medför (36). Tolkningar sker ibland mycket ordagrant till följd av svå-

righeter med abstrakt slutledning (35, 39). Förutsägbarhet, tydlighet, struktur och regler är 

förutsättningar (39) för att undervisningen ska vara begriplig och hanterbar för målgrup-

pen.  

Elevens aktuella prestationsnivå är den svårighetsgrad där personen just nu befinner sig 

och självständigt klarar att lösa uppgiften utan något stöd. Proximal utvecklingszon är det 

närmaste området för potentiell utveckling, där eleven klarar att lösa uppgiften i samarbete 

eller med stöd av andra. Dessa två begrepp hör till Vygotskys sociala utvecklingsteori (45). 

Elever med AST kan uppleva svårigheter med sammanställning, generalisering eller över-

föring av information till och från olika situationer (36). Därför är det av vikt att den aka-

demiska utmaningen anpassas efter elevens aktuella kunskap inom varje enskilt undervis-

ningsämne. Utmaningen bör vara något högre än den aktuella prestationsnivån för att 

undervisningen ska upplevas meningsfull och bevara elevens motivation.  

Flow-teoretikern Milhaly Csikszentmihalyi (50) beskriver ett medvetandetillstånd där akti-

viteten är perfekt anpassad till den egna förmågan och personen upplever en stark känsla 

av kontroll i utförandet. Elevens kompetens utvecklas inte i det tillstånd teoretikern benäm-

ner flow. Det är i tillståndet Csikszentmihalyi kallar upphetsat tillstånd (arousal) det finns 

utrymme för att utveckla sin kompetens. Upphetsat tillstånd uppnås när utmaningen är nå-

got större än kunskapen för ämnet (50). CMOP-E-modellen indikerar att kognitiva, affek-

tiva och fysiska förmågor alltid måste uppmärksammas för att fullt ut förstå elevens aktuella 

prestationsnivå (17).  

Rubenstein et al (39) anmärker att akademiska, motoriska och sociala färdigheter utvecklas 

asynkront för elever med AST. Forskarna menar även att lärare upplevs sakna kunskap om, 

förståelse för och frustreras över denna asynkrona utveckling. Vanligt för personer med AST 
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är nedsatt finmotorik samt bristande social medvetenhet (39). Skolan är full av svårigheter 

i form av sociala relationer med klasskamrater och emotionella upplevelser för målgruppen 

(34). Elever med AST kan också ha svårt för beröring vilket ibland misstolkas av lärare som 

otacksamhet, oengagemang, avsiktlig olydnad eller att eleven skulle ogilla läraren på 

personlig nivå (39). I studien av Hedges et al (37) framkommer att dessa variationer av 

elevens prestationsnivåer medför att lärare ibland har olämpliga förväntningar på en elev 

med AST. Jarman et al (36) visade att missförstånd ofta förekommer om diagnosen till följd 

av hur den kan ta uttryck genom beteenden vilket ytterligare betonar behovet av medveten-

het och kunskap om AST hos skolpersonal. Bristfällig kommunikation mellan lärare, speci-

alpedagoger och familjer ökar utmaningen för alla inblandade (37). Missförstånd och okun-

skap kan tänkas att antingen leda till för höga krav och uttalanden som ”du som kan allt det 

där borde väl kunna…”, eller för låga krav och för stora anpassningar så eleven inte ges möj-

lighet att utvecklas.  

Townsend och Polatajko (17) menar att när brister finns i intresse, motivation eller känsla 

av meningsfullhet i att utföra en aktivitet kan det förhindra delaktighet även när personen 

har tillräcklig kapacitet. Detta är vad Csikszentmihalyi (50) kallar avslappnat eller uttråkat 

tillstånd (relaxation, boredom). Rubenstein et al (39) däremot menar att grundskolan upp-

levs erbjuda rätt akademisk utmaning men inte ha möjlighet att erbjuda nödvändiga stödin-

satser som behövs för att tillgodose de behov som funktionsnedsättningen medför. Omvänt 

menar forskarna att andra skolformer, med lämpliga stödinsatser, inte klarar uppfylla ele-

vens akademiska behov. I en annan studie (33) berättar en elev med AST upprepade gånger 

hur denne känt sig privilegierad av att få vanlig skolgång, att fördelarna varit oändliga samt 

att alla elever med AST förtjänar att få gå i den allmänna skolan. Viktigt att ta i beaktande 

är att de nio studier som ligger till grund för resultaten har genomförts i olika länder med 

andra skolsystem än vi har och är därmed inte alltid överförbara till Sveriges skolform.  

Den slutsats som här går att fastställa är att bristande organisering och otydlig struktur på 

omgivning, schemaupplägg och individuell läroplan samt hur den tillämpas av skolpersonal 

utgör särskilda utmaningar för elever med AST. Likaså hindras målgruppens akademiska 

utveckling av bristande kartläggning över elevens aktuella prestationsnivå och dennes be-

hov av anpassning och stöd avseende den asynkrona utveckling som förknippas med AST. 

Det går inte att förbise det faktum att stress- och ångesttillstånd över både sociala och aka-

demiska situationer är oundvikligt för elever med AST i den nuvarande skolformen (33-36, 

38, 39, 41). Dessa resultat är i enighet med Hebron och Humphreys (51) studie på psykisk 

ohälsa bland elever med AST som visades ha märkbart högre grad erfarenheter av ångest, 

depression och ilska samt sämre självbild än kontrollgruppen.  

Dykstra Steinbrenner et al (40) kom fram till att gruppstorlek på elevklasser och arbets-

grupper i skolan har ett anmärkningsvärt samband med engagemang till arbetet hos elever 

med AST. Studien visar att en större grupp medför sämre uppmärksamhet och lägre enga-

gemang. Det är dock viktigt att uppmärksamma hur gruppkonstellationen i studien sett ut 
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liksom gruppens grad av medvetenhet och kunskap om funktionsnedsättningen samt se 

över andra faktorer som kan ha bidragit till minskad koncentration och delaktighet vid ge-

nomförandet av studien. En ny studie i en anpassad miljö med genomtänkt gruppkonstel-

lation kan tänkas visa andra resultat. Den arbetsterapeutiska modellen CMOP-E (17) har 

sin inriktning på personens engagemang och utförande av en aktivitet. Modellen betonar 

vikten av att se till samtliga komponenter som kan inverka på aktivitetsutförandet. Merpar-

ten av de studier som finns att tillgå idag och som undersöker hinder i skolan för personer 

med AST har fokus på den fysiska miljön (52, 53). Resultaten i denna litteraturöversikt 

kompletterar forskningen genom att undersöka samma fråga ur ett socialt perspektiv.  

Omgivande personers medvetenhet och kunskap om AST och vad diagnosen innebär för en 

elev är förutsättningar för att skolmiljön ska kunna utformas på ett pedagogiskt sätt samt 

för att kunna bidra till ökad tillgänglighet av undervisningen för målgruppen. Det finns 

forskning (54) som visar att relationen till sina klasskompisar har större inverkan på aka-

demisk framgång än relationen till läraren. Genom generell undervisning av elever som rör 

de typiska svårigheterna i det sociala samspelet för personer med autism kan förståelsen 

och kunskapen bidra till färre missförstånd, komplikationer och konflikter för samtliga ele-

ver. Att samtidigt erbjuda målgruppen beprövade arbetsterapeutiska interventioner som 

berör den sociala kompetensen (55, 56) kan skapande och uppehållande av relationer un-

derlättas. En sådan intervention kan bland annat öka elevens förståelse för sociala koder 

eller beteenden som anses socialt accepterade och vilka som inte gör det. Kortfattat kan 

individuellt balanserad kombination av akademiskt, socialt och emotionellt stöd påstås vara 

villkor för att grundskolans undervisning ska vara tillgänglig för målgruppen (34, 36, 37, 

39).  

Det arbetsterapeutiska intervjuinstrumentet Bedömning av Anpassningar i Skolmiljön (57) 

är ett klientcentrerat och värdefullt verktyg för att bedöma huruvida förutsättningarna i 

skolans olika lokaler överensstämmer med behoven hos en funktionsnedsatt elev. Syftet 

med verktyget är att kartlägga elevens upplevda behov och på så sätt underlätta 

implementeringen av arbetsterapeutiska insatser. Det finns flera arbetsterapeutiska 

instrument som kan användas i skolan, förslag på dessa är Skol-AMPS (School Version of 

the Assessment of Motor and Process Skills) (58) samt Sensorisk Integration Terapi (59). 

Även den australienska modellen the Bridges and Barriers Model of Support (60) kan vara 

förslag på åtgärd inom den sociala miljön för att främja tillgänglig lärandemiljö. Metoden 

togs fram då de stödresurser som erbjöds till elever med AST inom det allmänna 

skolsystemet endast var tillgängliga om eleven samtidigt hade en intellektuell 

utvecklingsstörning och betydande tal-/språksvårigheter.  

Norwich et al (61) framhäver att elevens pedagogiska behov bör utredas på tre nivåer; först 

att se vilka behov som är generella för alla elever, därefter undersöka behov hos den 

specifika gruppen (elevklassen) och sedan se till de behov som är unika för individen. Detta 

kan likställas med sociologins makro-, meso- och mikroperspektiv som beskrivs i 
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litteraturöversiktens inledande text (23). Samtidigt menar Nilholm (62) att den viktigaste 

frågeställningen vid behovsutredning är huruvida eleven med stödbehov jämförs med andra 

elever utan funktionsnedsättning. I de fall där enbart deras likheter jämförs riskeras 

behovet avslås. Betonas enbart olikheter riskeras gruppering och utanförskap.  

Enligt skollagen (63) ska elevhälsan erbjuda förebyggande insatser för att stödja elevens 

utveckling mot utbildningens mål. Det ska finnas tillgång till medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Inkludering av arbetsterapeut i 

elevhälsoteamet har i år (april 2018) fått avslag från regeringen (64) vilket påvisar att hinder 

även finns inom den institutionella miljön för målgruppen. Som nämns i inledningen till 

föreliggande studie har det visats fördelaktigt i USA med ökad närvaro av arbetsterapeut i 

grundskolans klassrum (21). Lärarna i USA upplever fördelar i samarbetet med 

kartläggningen av elevens behov. Likaså upplevs arbetsterapeuten värdefull i utveckling av 

specialdesignade strategier för att främja elevens delaktighet och inlärning. 

Arbetsterapeuten upplevs därutöver ha stort värde för elever i skolan som helhet; under 

raster, vid förflyttning i korridorer samt i matsal/caféteria. I andra länder där 

arbetsterapeuter ingår i elevhälsoteamet har det fortsättningsvis påvisats vara gynnsamt för 

elevens utveckling mot utbildningens mål (20, 65, 66).  

 

Metoddiskussion 

Det finns med stor sannolikhet fler svar på syftet än de som framkommit i denna 

litteraturöversikt. I dagsläget finns inte tillräcklig forskning för att påvisa samtliga områden 

där olika hinder (inhibitors) kan uppstå, vilket inflytande dessa har samt hur effekten av 

dem kan motverkas på bästa sätt. Däremot erbjuder denna litteraturöversikt en beskrivning 

av områden där dessa hinder kan förekomma ur ett socialt perspektiv. Inom de studier där 

informanterna själva fått anmäla sitt intresse för deltagande kan det finnas risk för bias om 

enbart personer som upplevt problem och svårigheter anmält sig. Då förbises de fall där det 

kan ha gått problemfritt eller där lyckade strategier funnits från början. Samtidigt ligger 

fokus i föreliggande litteraturöversikt på att identifiera hinder som föreligger i den sociala 

miljön för målgruppen. 

Studiens giltighet kan anses vara stärkt då frågan undersökts ur flera perspektiv; föräldrar, 

lärare och målgruppen själv har svarat både muntligt och i skrift. Giltigheten kan vara utsatt 

då det inte går att veta om respondenterna i de inkluderade studierna hade outredda 

korsande diagnoser eller diagnoser som inte nämns av författarna och om detta inverkat på 

resultatet. Den geografiska spridningen av de inkluderade studierna kan missgynna 

giltigheten av resultaten för den svenska skolformen. Samtidigt kan spridningen stärka 

tillförlitligheten av resultaten då forskare runt om i världen funnit liknande svar på faktorer 

som utgör funktionshinder för målgruppen. Vid datainsamlingen hade författaren i 

föreliggande litteraturöversikt enbart tillgång till studier som fanns tillgängliga via Umeå 
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universitets databaser vilket medför att tillgången av data begränsats. Det fanns även 

studier som speglade syftet i dessa databaser men som inte gick att hämta i fulltext och 

innebar bortfall för undersökningen. Begränsning och bortfall av data kan innebära en risk 

för studiens tillförlitlighet. Tillförlitligheten kan tänkas stärkts av att författaren inkluderat 

studier där informanterna inte bara varit målgruppens lärare, förälder och vårdnadshavare 

utan även målgruppen själv som tidigare varit eller vid intervjutillfället var elev med AST i 

grundskola. I studien har kvalitetsbedömningar av inkluderade artiklar genomförts, vilket 

stärker tillförlitligheten av resultatet (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Vidare forskning 

Begränsning av social kommunikation och socialt samspel är funktionsnedsättningens mest 

framträdande symtom och kan tänkas vara den bakomliggande orsaken till att det finns 

färre studier där forskaren direkt intervjuat målgruppen, särskilt i de yngre åren. Ett större 

antal studier har genomförts där föräldrar, lärare eller andra närstående till målgruppen 

uttryckt vilka hinder de upptäckt att målgruppen kan stöta på i skolmiljön vilket innebär 

risk för tolkning. Fler och mer omfattande studier behövs där målgruppen själva utgör 

undersökningsgruppen i studien.  

Huvuddelen av de inkluderade studierna är inte svenska och skolsystemen ser olika ut i 

andra länder. Denna spridning kan vara till fördel för att upptäcka eventuella hinder som 

finns i annan skolform innan de uppstår i den svenska skolan. Studier av flera länders 

skolsystem och metoder för undervisning kan genomföras för att undersöka vart och varför 

elever med AST upplever mest gynnsam tillgänglighet för inlärning. Sådana studier kan 

generera lösningar och lyckade strategier som redan finns för målgruppen. Strategierna kan 

tillämpas i flera skolor istället för att var och en enskild ska komma fram till vad som 

fungerar och inte för målgruppen. Därefter kan de beprövade strategierna anpassas efter 

den individuella elevens behov.  

En litteraturöversikt över tidigare studier av interventioner för målgruppen skulle också 

vara intressant för att undersöka vad som hittills beprövats samt vilka hinder i den sociala 

miljön som ännu inte studerats med en intervention. Kombinationen av individanpassat 

socialt, emotionellt och akademiskt stöd omnämns återkommande i denna 

litteraturöversikt som en förutsättning för att grundskolans undervisning ska vara 

tillgänglig för en elev med AST. Intervention i form av att kombinera olika stödinsatser 

behöver beprövas och utvärderas i framtida forskning.  

Utanför klassrummet finns andra betydande utmaningar i korridorer, matsal, skolgård och 

skoltransport där fortsatta studier av både den fysiska och sociala miljön skulle vara 

värdefulla för att göra skolan i sin helhet mer tillgänglig för målgruppen. Andra faktorer 

inom skolan som försätter målgruppen i utanförskap då de är särskilt svåra för målgruppen 
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är förflyttningar och övergångar; från lektion till rast, skoldagens start och avslut, 

friluftsdagar, mellan årskurser, låg- till mellanstadiet, lov och lovdagar, byte av lärare och 

klassrum. 

 

Slutsats  

För att identifiera målgruppens upplevda störmoment i omgivningens sociala kontext 

analyserades nio studier som svarade mot syftet för föreliggande litteraturöversikt. Ett 

flertal sociala hinder för tillgänglig lärandemiljö har framkommit i studieresultaten. 

Resultaten visar även att otillräckliga, felaktiga eller avsaknad av anpassningar i den sociala 

miljön hindrar elever med högfungerande autism i deras lärande. Målgruppen exkluderas 

därmed från likvärdiga undervisningsmöjligheter som övriga elever i grundskola och 

gymnasium samt från att nå sin största potentiella utveckling mot utbildningens mål. 

Elevhälsoteamet kan förstärkas av arbetsterapeutens profession med sin specifika 

kompetens och bidra till en mer meningsfull, begriplig och hanterbar skolgång för elever 

med högfungerande autism. Arbetsterapeutiska insatser upplevs ha stort värde för samtliga 

elever i skolan ur ett helhetsperspektiv; under raster, i matsal/caféteria samt vid förflyttning 

i korridorer och utomhus. Arbetsterapeuten har en viktig roll i att tillsammans med 

specialpedagogen kartlägga styrkor och stödbehov som sedan ska vara utgångspunkten för 

anpassningar och stöd av olika art och grad som arbetsterapin har att erbjuda. Exempel på 

arbetsterapeutiska insatser kan vara att utveckla elevens sociala kompetens, att anpassa och 

utforma den fysiska miljön, att erbjuda föreläsningar och workshops med råd och 

kunskaper till föräldrar, kollegor och andra yrkesgrupper samt att informera, förmedla och 

bidra med kunskap till samhälleliga institutioner. 
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2 Bolic Baric, Hellberg, 
Kjellberg, & 
Hemmingsson (2016). 
Support for Learning 
Goes beyond Academic 
Support: Voices of 
Students with Asperger's 
Disorder and Attention 
Deficit Hyperactivity 
Disorder. Sverige. 

Beskriva och utforska 
erfarenheter av stödåtgärder i 
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kategorierna: Smågrupper, 
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praktiskt stöd. 

Hög 

3 Hedges, Kirby, 
Sreckovic, Kucharczyk, 
Hume, & Pace (2014). 
“Falling through the 
Cracks”: Challenges for 
High School Students 

Analysera flera intressenters 
perspektiv (individer med 
AST, föräldrar, lärare, 
specialundervisningspersonal) 
på utmaningar som påverkar 
framgång hos studenter med 
AST i high school. 

Totalt 41 deltagare: 
Individer med AST 
(n =5) 
5 män 
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innehållsanalys 
(Fokusgruppsintervju) 

I resultatet framträder tre teman som 
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elever med AST: 1. Oförutsägbarhet, 2. 
Svårigheter med interpersonell 
anknytning, 3. Kunskap/process 
uppdelningar. 

Hög 
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with Autism Spectrum 
Disorder. USA. 

 

Föräldrar till elever 
med AST (n =10) 
10 kvinnor 
Barnets ålder: 13-
29år 

Skolpersonal till 
elever med AST i 
high school (n =21) 
24 kvinnor, 2 män 
Erfarenhet av 
utbildning: 1-40år 

4 Howe, & Stagg (2016). 
How Sensory 
Experiences Affect 
Adolescents with an 
Autistic Spectrum 
Condition within the 
Classroom. 
Storbritannien. 

Studera hur skolungdomar 
med AST upplever att 
sensoriska avvikelser påverkar 
deras möjligheter till lärande i 
klassrummet.  

Elever med AST (n 
=16) 
4 flickor, 12 pojkar 
Ålder: 12-17år 

Bortfall (n =2) 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
(Frågeformulär) 

Studiens resultat redovisas utifrån tre 
frågeställningar: 1. Tror du att dessa 
sensoriska svårigheter påverkar din 
inlärning? Om ja, hur gör dem det? 2. Hur 
känner du dig när du upplever dessa 
sensoriska svårigheter? 3. Tror du det finns 
något positivt med hur du upplever 
sensoriska svårigheter? 

Hög 

5 Saggers, Hwang, & 
Mercer (2011). Your 
Voice Counts: Listening 
to the Voice of High 
School Students with 
Autism Spectrum 
Disorder. Australien. 

Identifiera praxis som främjar 
eller begränsar lärande och 
delaktighet hos elever med 
AST i high school. 

Att göra rekommendationer 
som kan främja framgångsrik 
inkludering av elever med 
AST i skolan. 

Elever med AST (n 
=9) 
2 flickor, 7 pojkar. 
Ålder: 13-16år 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
(Två semi-
strukturerade 
intervjuer) 

Under analysen framträdde sex kategorier 
som redovisas i resultatet: 1. Lärares 
karaktäristiska, 2. Läroplansrelaterade 
problem, 3. Stödmekanismer, 4. Vänskap 
och socialisering, 5. Retsamhet och 
mobbning, 6. Miljömässiga överväganden. 

Medel 

6 Jarman & Rayner 
(2015). Asperger's and 
Girls: What Teachers 
Need to Know. 
Australien. 

Undersöka upplevelser av 
skolan från ett perspektiv av 
kvinnor med AST för att 
utjämna 
underrepresentationen av 
kvinnor i andra studier på 
elever med AST. 

Totalt 45 deltagare:  
Vuxna med AST (n 
=30) 
30 kvinnor 
Ålder: ≥18år 

Föräldrar till elever 
med AST (n =15) 
Barnens ålder: 5-
18år 
Samtliga flickor 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
(Online survey) 

Resultat och diskussion presenteras i ett 
kombinerat avsnitt utifrån tre nyckelteman 
som framträdde i analysen: 
1. Lärares medvetenhet om diagnosen AST 
hos flickor, 2. Brist på förståelse för 
utmaningar relaterade till AST, 3. Lärares 
hjälpsamma attityder och handlingar. 

Medel 

7 Dykstra Steinbrenner, & 
Watson (2015). Student 
Engagement in the 

Undersöka engagemang och 
dess samband med faktorer i 

Elever med AST (n 
=25) 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

 Hög 



  Bilaga 1 

 

Classroom: The Impact 
of Classroom, Teacher, 
and Student Factors. 
USA. 

klassrummet och elevers 
karaktäristiska. 

2 flickor, 23 pojkar 
Ålder: 8-12år 

Lärare till elever 
med AST (n =8) 
8 kvinnor 
≥3 års erfarenhet 
att arbeta med 
elever med AST. 

(Mixed level 
modeling) 

8 Rubenstein, Schelling, 
Wilczynski & Hooks 
(2015). Lived 
Experiences of Parents 
of Gifted Students With 
Autism Spectrum 
Disorder: The Struggle 
to Find Appropriate 
Educational 
Experiences. USA. 

Belysa erfarenheter av 
skolväsendet hos föräldrar till 
begåvade barn 
diagnostiserade med AST. 

 

Föräldrar till 
begåvade barn med 
AST (n =13) 
Barnens ålder: 7-
15år 
1 flicka, 12 pojkar 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
(Fenomenologisk) 

Resultaten presenteras med tre teman och 
dess underliggande kategorier. Första 
temat ’Vissa begåvning/AST 
karaktäristiska innebär utmaningar för 
familjer och skolor’ innefattar 
kategorierna: 1. Stort intellekt med 
intensiva intressen, 2. Asynkron 
utveckling, 3. Oförmögenhet att 
kommunicera eller reagera på ett socialt 
accepterat sätt, 4. Extremt behov av 
förutsägbarhet, struktur och regler. Andra 
temat ’Lärare och skolor var inte utrustade 
för att erbjuda lämplig och balanserad 
undervisning’ belyser 1. Professionell 
kunskap och förståelse, 2. Strukturell 
flexibilitet och stöd. Sista temat ’Föräldrar 
förespråkade anpassningar i utbildning 
med blandade resultat’ omfattar 1. 
Rekommenderad eller erbjuden 
professionell litteratur eller konferens, 2. 
Förespråkade tjänster, 3. Erbjuden 
berikning i hemmet, 4. Byta skola eller 
hemskolas. 

Hög 

9 Humphrey & Lewis 
(2008). 'Make me 
normal': The views and 
experiences of pupils on 
the autistic spectrum in 
mainstream secondary 
schools. Storbritannien. 

Undersöka uppfattning av 
generell (mainstream) 
skolgång hos elever med AST 
samt identifiera praxis i 
sådana skolor som främjar 
eller begränsar lärande och 
delaktighet för elever med 
AST. 

Elever med AST (n 
=20) 
Ålder: 11-17år 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
(Fenomenologisk) 

Studiens resultat delas in i sex teman: 1. 
Konstruera en uppfattning om AST, 2. 
Karaktäristika associerat med AST och 
livet i skolan, 3. Relationer med 
klasskamrater, 4. Ångest och stress i 
skolan, 5. Arbeta med lärare och övrig 
personal, 6. Förhandla ’skiljaktigheter’. 

Hög 

 

 


