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Sammanfattning 
Läs- och skrivförståelse är grundläggande för att vara delaktig i dagens samhälle. Att läsa och 

skriva är inte enbart en enskild färdighet utan även en social aktivitet. Kännetecken för autism 

är svårigheter med kommunikation och i det sociala samspelet. För elever med autism är det 

således särskilt betydande att extra anpassningar sätts in vid behov då dessa elever är en grupp 

som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.  

 

Syftet med den här kunskapsöversikten är att vinna förståelse för vad som kännetecknar 

forskningen kring vilka anpassningar som påverkar läs- eller skrivförståelsen positivt hos elever 

med autism i åldrarna 5–15 år. Utifrån syftet formulerade vi följande frågeställningar: Vilka 

metoder kan identifieras i forskningen kring vilka anpassningar som påverkar läs- eller 

skrivförståelsen hos elever med autism? Vilka anpassningar visar sig gynna läs- eller 

skrivförståelsen hos elever med autism? Under arbetets gång formulerade vi sedan den 

fördjupade frågeställningen: Kan anpassningarna implementeras i ordinarie klassrum och 

fortfarande gynna läs- eller skrivförståelsen hos elever med autism? 

 

En systematisk litteratursökning är grunden för kunskapsöversikten. Genom att använda flera 

olika databaser och urvalskriterier identifierade vi åtta vetenskapliga artiklar vilka motsvarade 

vårt syfte. En kartläggning av studierna genomfördes. Därefter kodades studierna i fyra olika 

teman vilka svarade på våra frågeställningar. 

 

Resultatet visade på en bredd av datainsamlingsmetoder i de olika studierna. Anpassningar som 

visade sig gynna läs- eller skrivförståelsen hos elever med autism var enskilt stöd, mindre 

grupper, direkta instruktioner, modellering, böcker med bilder och taktilt material, scaffolding, 

struktur, rutiner och omfattande tid för läsinstruktioner. Vid den fördjupade analysen framgick 

det att anpassningarna för eleverna var mest gynnsamma enskilt eller i mindre grupper. 

Resultatet visade således inte på hur anpassningarna fungerade i ordinarie klassrum utan snarare 

att enskildhet kan vara en anpassning som gynnar elever med autism.  
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Förord 
I vår kunskapsöversikt har vi gjort större delen av arbetet gemensamt. Vi genomförde 

litteratursökningen gemensamt även om vi i efterhand kontrollerade sökningarna enskilt ett 

flertal gånger. De 20 artiklar sökningarna resulterade i delades upp mellan oss och jämförande 

matriser skapades enskilt efter grundlig läsning. Därefter läste vi tillsammans och kartlade de 

åtta artiklar vilka motsvarade vårt syfte. Tabeller och matriser har Annelie konstruerat medan 

Frida åter kontrollerade urvalet av inkluderande och exkluderade artiklar. All text har vi skapat 

tillsammans på en dator. 
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INLEDNING 
Enligt Salamancadeklarationen har flera länder ett mål att inkludera alla elever i grundskolan 

(Svenska Unescorådet 2006). Den 1 juli 2011 trädde även en ny svensk skollag med samma 

mål i kraft. Lagen innebar konsekvenser för elever med autism. I 7 kap. 5 § av Skollagen (SFS 

2010:800) har elever med autism inte längre rätt att tillhöra särskolan utan ska inkluderas i 

grundskolan. Kännetecken för autism är svårigheter i kommunikation och i det sociala 

samspelet. Autism behöver inte innebära någon intellektuell funktionsvariation (Falkmer, 

Granlund, Nilholm & Falkmer 2012). Således tillhör elever med autism grundskolan. Dock har 

elever med autism ofta en kombination av olika diagnoser (Wing 2012, s. 30). Skolans ansvar 

är att se till att alla elever utvecklas så långt som möjligt. För att alla elever ska kunna uppnå 

kunskapskraven måste skolan utjämna skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen (Skolverket 2018c). Följaktligen ställs höga krav på lärare då individuella behov 

hos alla elever ska identifieras och extra anpassningar skall sättas in vid behov. En extra 

anpassning kan vara ett särskilt schema över skoldagen, extra tydliga instruktioner eller hjälp 

att förstå text (Skolverket 2018a). Jakobsson och Nilsson (2011, ss. 43–47) belyser hur bilder 

och tecken kan användas som komplement till skrivet språk. Flertalet studier betonar att elever 

med autism ofta har en god avkodningsförmåga men brister i läsförståelse (Spector & 

Cavanaugh 2015, Whalon & Hart 2011 & Åsberg & Dahlgren Sandberg 2010). Bristerna 

grundas i att förståelsen av text kräver förståelse för att kunna koppla texten till egna 

erfarenheter och omvärlden vilket är en social färdighet (Westlund 2012, ss. 101–102). 

Skrivande är ytterligare ett vanligt problemområde för elever med autism då även skrivande 

kräver social förståelse, vilket är en av svårigheterna inom autism (Westlund 2012).  

 

Historiskt sett har Sverige placerats högt när det gäller läsförståelse i den internationella 

jämförelsen Programme for International Student Assessment (PISA). I början på 2000-talet 

visade mätningar att resultaten sjunkit drastiskt. 2012 visade mätningarna att Sverige var det 

land där läsförståelsen sjunkit mest. Även i USA hade resultaten sjunkit avsevärt (Skolverket 

2018b). Läsförståelsen påverkade även skrivförmågan samt resultatet i andra ämnen såsom 

matematik och naturorienterande ämnen. Läs- och skrivförmågan är därför en grundläggande 

förmåga att utveckla för alla elever. Således är läs- och skrivfärdigheter en demokratisk rättighet 

och en förutsättning för att vara delaktig i dagens samhälle (Fridolfsson 2015, ss. 15–18). 

Följaktligen är läs- och skrivinlärning viktigt både ur ett samhällsekonomiskt och ett 

individuellt perspektiv. För elever med autism är det särskilt betydande att extra anpassningar 

sätts in vid behov då dessa elever är en grupp som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter 

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

likhet med Sveriges skollag finns i USA lagen No child left behind (NCLB). I 70 kap. 6301 § 

av NCLB (USC 20) står det att alla elever i åldrarna 5-12 år ska inkluderas och få en likvärdig 

utbildning. Enligt lagen NCLB ska alla elever få läsinstruktioner såsom läsförståelsestrategier 

för att särskilt gynna elever med svårigheter (Whalon & Hart 2011).  

 

Följaktligen finns det ett behov av att öka läs- och skrivförståelsen hos alla elever. Att 

identifiera behov av extra anpassningar är ett tillvägagångssätt. Parsons et al. (2011) poängterar 

att det saknas forskning kring vilka anpassningar som är gynnsamma för elever med autism och 

det finns ingen specifik metod som lämpar sig för alla. Därför finns det behov av ytterligare 

forskning inom området anpassningar i läs- och skrivförståelse för elever med autism.  
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Bakgrund 

Val av inriktning för vår kunskapsöversikt grundades delvis i ett intresse för neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF). Under vår högskoleutbildning har vi reflekterat över 

förhållandet mellan utbildning inom ämnet och de kunskaper som behövs i yrkesutövningen. 

Vi har identifierat att djup kunskap om NPF är nödvändigt hos lärare, för att elever med NPF 

ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kunskaper inom NPF är således grundläggande för 

vår kommande yrkesutövning. Vi inledde därför vår sökning genom en bred och utforskande 

fråga om vad som kännetecknar forskningen kring extra anpassningar för elever med NPF. 

Utfallet blev omfattande och fokus låg på ”attention deficit hyperactivity disorder” (ADHD). 

För att fokusera på ett område där forskningsområdet inte var fullt så omfattande valde vi att 

avgränsa vårt ämne. Vi valde att fokusera på enbart autism vilken är en funktionsnedsättning 

inom NPF. Vi valde att fokusera på det Skolverket (2018b) benämner som ”extra 

anpassningar”. Begreppet används dock inte i andra länder utan motsvarigheten benämns som 

”anpassningar”. Därför kommer vi från och med nu att använda begreppet ”anpassningar”. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med den här kunskapsöversikten är att vinna förståelse för vad som kännetecknar 

forskningen kring vilka anpassningar som påverkar läs- eller skrivförståelsen positivt hos elever 

med autism i åldrarna 5–15 år. Kunskapsöversikten utgår från följande frågeställningar: 

 

• Vilka metoder kan identifieras i forskningen kring vilka anpassningar som påverkar läs- 

eller skrivförståelsen hos elever med autism? 

• Vilka anpassningar visar sig gynna läs- eller skrivförståelsen hos elever med autism? 

• Kan anpassningarna implementeras i ordinarie klassrum och fortfarande gynna läs- eller 

skrivförståelsen hos elever med autism? 
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METOD 

Inkluderingskriterier 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 81) beskriver vikten av att använda 

inkluderingskriterier för att avgränsa sökningar i en databas. Ett viktigt kriterium är att värdera 

informationskällors trovärdighet genom att bedöma om de är kritisk granskade innan 

publicering. Därför valdes kriteriet ”peer-reviewed”. Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s. 31) påtalar även att aktuell forskning bör ligga till grund för en 

kunskapsöversikt och därför valdes kriteriet ”publiceringsår inom tio år”. Kriterierna angående 

att läs- eller skrivförståelse samt anpassningar skulle behandlas i studien grundades i att 

frågeställningarna ska ligga till grund för inkluderingskriterierna (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström 2013, s. 78). Kriteriet för att begreppet autism skulle finnas med i titeln 

bestämdes för att undvika fokus på intellektuella svårigheter vilket blev resultatet i sökningar 

utan den avgränsningen. Kriteriet för ålder breddades från initialt 5–10 år till 5–15 år, då det 

fanns få studier med barn inom valt område. Ytterligare kriterier var artiklar skrivna på svenska 

eller engelska samt artiklar som fanns att tillgå i fulltext gratis eller genom betalväg. Kriterierna 

lades till för att rent praktiskt kunna tillgodogöra oss innehållet i studierna. 

Inkluderingskriterierna presenteras nedan i en tabell (se Tabell 1). 

 

Tabell 1. Inkluderingskriterier 

 

Inkluderingskriterier   

Peer-reviewed     

Publiceringsår 2009-2018  
Läs- eller skrivförståelse behandlas 

Anpassningar behandlas  
Autism i titeln     

Ålder på elever, 5-15 år  
Svenska eller engelska   

Fulltext    

    

Informationssökning och urval 

För att sökningen skulle bli grundlig använde vi flera olika sökmotorer (se Bilaga 1). Vi inledde 

sökningen i Google Scholar vilken är en bred sökmotor för vetenskaplig litteratur (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 75). Vi inledde med sökorden ”extra anpassningar”, 

autism och inlärning. Vi använde oss av den booleska operatorern OCH för att kombinera ord 

i en fritextsökning, då sökningen inte skulle bli allt för bred (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, s. 78). Resultatet blev 174 träffar och en granskning av träffarnas abstrakt 

genomfördes. När vi granskat intressanta artiklar i databasen Ulrich visade det sig att tidskriften 

de var publicerade i inte var ”peer-reviewed”. Vi gjorde ytterligare en sökning med sökorden 

översatta till engelska vilka var ”adaption” OR ”additional adjustments” AND ”autism” AND 

”learning”. Resultatet blev 193 träffar och även här var flertalet artiklar inte ”peer-reviewed”. 

För att avgränsa sökningen och inrikta den mot vårt syfte lades ordet ”literacy” till och resultatet 

minskade till 57 träffar. Även den här sökningen resulterade i artiklar vilka inte var 

refereegranskade.  
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Vi beslutade att gå vidare med sökningen i bibliotekets söktjänst Primo. Där användes samma 

sökord på engelska som i föregående databas. Skillnaden var att ”adaptation” OR ”additional 

adjustments” avgränsades till titeln genom att kryssa i denna funktion. Vi använde även 

möjligheten att kryssa i ”peer-reviewed”. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 

81) påtalar att trunkering kan användas för att täcka in olika varianter av begrepp och en 

avgränsning kan vara att begränsa publiceringsår. Därför lade vi till orden ”primary” OR 

”elementary” och använde oss av trunkering. Dessutom avgränsades sökningen till 

publiceringsåren 2009–2018. Resultatet blev 68 träffar. Samtliga artiklar förutom en valdes bort 

då de handlade om vuxna personer, kognitiva svårigheter eller om hemmet. Ytterligare en 

sökning utfördes där ”learning” byttes ut mot ”education” för att försäkra oss om att vi inte 

förbisett någon relevant artikel. Resultatet blev 58 träffar varav en valdes ut då den motsvarade 

vårt syfte. För att ytterligare avgränsa sökningen lades sökordet ”literacy” till. Resultatet blev 

fem träffar varav ingen ny träff.  

 

Vi fortsatte sökningen i databasen Eric (ProQuest) som är en mindre sökmotor för vetenskapliga 

tidskrifter om pedagogik och psykologi (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 75). 

Då Eric (ProQuest) är en mindre sökmotor än Google Scholar och Primo användes färre sökord. 

Endast ”adaptation” OR ”additional adjustments” AND ”autism” användes. Avgränsningar 

kryssades i för att motsvara våra inkluderingskriterier. Resultatet blev tio träffar. Efter 

granskning av artiklarna valdes sju nya artiklar ut då de motsvarade vårt syfte (se Figur 1). Då 

Eric (ProQuest) har en funktion där ”AND” eller ”OR” kan väljas istället för att skriva de 

booleska operatorerna användes denna funktion och resultatet blev då 75 träffar. Endast två 

artiklar var intressanta för oss. Vi hade dock redan valt dem i tidigare sökningar och därför 

valdes funktionen bort. Vi fortsatte med samma sökord men lade till ordet ”education”. Vi 

använde oss inte av sökordet ”learning” då det inte resulterat i relevanta träffar i tidigare 

databaser. Samma avgränsningar som tidigare gällande tidsintervall, ålder samt ”peer-

reviewed” användes. Resultatet blev samma tio träffar som vi fått tidigare. Till skillnad från 

databaserna Google Scholar och Primo där vi avgränsade ytterligare med sökordet ”literacy” 

valde vi att bredda sökningen i databasen Eric (ProQuest). Vi tog då bort sökorden ”adaptation” 

AND ”additional adjustments” och sökte med endast sökorden ”autism” i titeln och ”education” 

i fritext. Samma avgränsningar som tidigare användes. Resultatet blev 280 träffar och 

abstrakten lästes varav tre nya artiklar valdes ut (se Figur 2). Artiklar exkluderades då de 

saknade ämnesinriktning, fokuserade på intellektuella svårigheter eller medicinsk forskning. 

För att avgränsa ytterligare och specificera mot vårt syfte lades nu sökordet ”literacy” till. 

Resultatet blev 13 träffar vilka noggrant granskades. Två artiklar hade tidigare valts ut och 

resterande motsvarade inte vårt syfte. Nedan visas figurer över sökningar i Eric (ProQuest) som 

resulterade i artiklar i vårt slutliga urval (se Figur 1 och Figur 2). 

Figur 1: Tillvägagångsätt för sökning i Eric (ProQuest), vilken genom manuell reducering 

senare resulterade i artiklar i det slutliga urvalet. n = antal artiklar. 

adaptation OR 
"additional 

adjustments" 
AND autism

peer-reviewed + 
elementary -

primary 
education + 
2009-2018

n = 10

manuell 
granskning av 

10 artiklar

n = 7

senare manuell 
reducering av 
de 7 artiklarna

n = 1
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Figur 2: Tillvägagångsätt för sökning i Eric (ProQuest), vilken genom manuell granskning 

resulterade i artiklar i det slutliga urvalet. n = antal artiklar. 

 

Sökningen fortsatte i databasen Libris. De sökord och avgränsningar vi inlett med i Google 

Scholar och Primo gav 826 artiklar i Libris. För att avgränsa lade vi till sökordet ”education” 

men resultatet blev detsamma. Därför avgränsade vi ”adaptation” OR ”additional adjustments” 

till titeln genom att kryssa i denna funktion. Resultatet blev då noll träffar. Vi sökte enbart med 

ordet ”autism” i titeln för att bredda sökningen. Resultatet blev 69 artiklar. Abstrakten lästes 

och två artiklar som handlade om språk valdes ut. För att försäkra oss om att vi inte missat 

någon artikel lades sökordet ”education” till. Resultatet blev sju träffar men ingen intressant 

artikel vi inte redan valt ut påträffades. För att göra en ännu grundligare sökning sökte vi även 

med sökorden ”autism” och ”literacy”. Resultatet blev 12 träffar varav ingen motsvarade vårt 

syfte.  

 

Som nästa steg användes databasen Swepub. Vi inledde med samma sökord och avgränsningar 

som i Eric (ProQuest), förutom publiceringsår då det inte var möjligt att välja vårt tidsintervall. 

Istället gjordes avgränsningen manuellt. Resultatet blev 6 774 träffar. Vi avgränsade då 

”adaptation” OR ”additional adjustments” till titeln. Resultatet blev 36 träffar. Efter manuell 

genomgång av alla artiklars abstrakt valdes samtliga bort då de handlade om vuxna personer, 

kognitiva svårigheter, medicinsk forskning eller sociala svårigheter. Då skillnaden i träffar blev 

stor avgränsade vi istället sökordet ”autism” till titeln. Resultatet blev då 5 325 träffar. Precis 

som i databasen Eric (ProQuest) tog vi bort sökorden ”adaptation” OR ”additional 

adjustments”. Vi tog även bort avgränsningen ”primary*” OR ”elementary*”, då dessa ord kan 

ha varit en anledning till det stora antalet träffar. Resultatet blev då 56 träffar. Samtliga artiklar 

lästes igenom men flertalet handlade om kognitiva svårigheter och medicinsk forskning. Endast 

sex artiklar motsvarade vårt syfte, varav en var en artikel som vi tidigare valt (se Figur 3). För 

att försäkra oss om att ingen artikel förbisetts lade vi till sökordet ”literacy” och fick då tre 

träffar, varav ingen ny motsvarade vårt syfte. Nedan visas en figur över en sökning i Swepub 

vilken senare resulterade i artiklar i vårt slutliga urval (se Figur 3). 

Figur 3: Tillvägagångsätt för sökning i Swepub, vilken genom manuell reducering senare 

resulterade i artiklar i det slutliga urvalet. n = antal artiklar. 

autism(titel) 
AND education

peer-reviewed 
+ elementary -

primary 
education + 
2009-2018

n = 280

manuell 
granskning av 
280 artiklar

n = 3

autism (titel) 
AND education

refereegranskad 
+ elementary* -

primary*  

n = 56

manuell 
granskning av 

56 artiklar

n = 6

senare manuell 
reducering av 
de 6 artiklarna

n = 2
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Efter de inledande sökningarna hade vi följaktligen 19 artiklar. Efter grundligt sökande med 

hjälp av högskolans bibliotekarie fann vi att en artikel enbart fanns i fulltext på ryska. Därför 

blev vi tvungna att välja bort den artikeln. 16 artiklar fanns tillgängliga i fulltext på internet och 

två artiklar fick vi köpa via högskolans bibliotek. 18 artiklar lästes därför grundligt i sin helhet 

och sammanställdes i matriser för jämförelse. När artiklarna åter lästs grundligt med ändamålet 

att bedöma om artiklarna uppfyllde vår ämnesinriktning fick vi sex artiklar kvar. De artiklar 

som nu valdes bort stämde inte överens med våra inkluderingskriterier gällande läs- eller 

skrivförståelse. Två av de 18 artiklarna var kunskapsöversikter varav den ena kom upp vid 

flertalet av våra sökningar. Vid granskning av kunskapsöversikterna visade det sig att endast en 

liten del av artiklarna berörde läs- eller skrivförståelse. Dessa två kunskapsöversikter valdes 

därför bort och istället granskades deras och övriga artiklars referenslistor. Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013, s. 74) påtalar att ett steg i att finna intressanta artiklar inom ett 

ämne är att studera artiklarnas referenslistor. I referenserna fann vi att en artikel vi redan valt 

ut var refererad till ett flertal gånger. Dessutom fann vi en ny intressant artikel.  

 

Då vi endast hade sju artiklar som motsvarade våra inkluderingskriterier valde vi att göra 

ytterligare en sökning i databasen Google Scholar. Sökordet ”learning” byttes ut mot 

”education” då det var det sökord som gett flest intressanta träffar i övriga databaser. Resultatet 

blev då 17 500 träffar. För att avgränsa ändrades sökordet ”autism” till ”high functioning autism 

spectrum disorders” då det var ett vanligt förekommande begrepp i våra utvalda artiklar. 

Dessutom lades sökordet ”literacy” till. Resultatet blev 113 träffar. Likt tidigare exkluderades 

artiklar då de inte var ”peer-reviewed” eller utvalda sedan tidigare. Resterande valdes bort då 

de handlade om kognitiva svårigheter eller äldre barn.  

 

Då vi fortfarande endast hade sju artiklar valde vi att utöka vår sökning i Eric (ProQuest) då 

den databasen gett oss flest artiklar. Flertalet artiklar vi valt ut handlade om läsförståelse och 

därför valdes sökorden ”autism” AND ”reading”. Resultatet blev 43 träffar som noga lästes 

igenom. Fyra av artiklarna hade vi tidigare valt ut och två nya valdes (se Figur 4). Den ena 

artikeln var en nyare utökning av den artikel vi hittat i referenserna i en av våra utvalda artiklar. 

Därför valdes den äldre artikeln bort.  

 

 

Figur 4: Tillvägagångsätt för sökning i Eric (ProQuest), vilken genom manuell granskning 

resulterade i artiklar i det slutliga urvalet. n = antal artiklar. 
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Efter sökningarna har vi nu följande åtta artiklar som motsvarar vårt syfte och kommer ingå i 

vår kunskapsöversikt (se Tabell 2).     

 

Tabell 2: Översikt över artiklar i vårt slutliga urval. 

 

 

0 författare artikelnamn publiceringsdata land databas sökord

1

Asaro-Saddler, K., 

Arcidiacono, M. 

B. & Deyoe, M. M. 

Instructional Practice for 

Students With Autism Spectrum 

and Related Disorders: Exploring 

the Teaching of Writing in Two 

Self-Contained Classrooms

Reading & Writing 

Quarterly,  33(2), ss. 171-

186. doi: 

10.1080/10573569.2016.114

5561 (2017)

USA

ERIC 

(ProQu

est)

autism AND 

reading

2
De Verdier, K., 

Fernell, E. & Ek, U.

Challenges and Successful 

Pedagogical Strategies: 

Experiences from Six Swedish 

Students with Blindness and 

Autism in Different School 

Settings

Journal of Autism and 

Developmental 

Disorders , (48), ss. 520-

532. doi:10.1007/s10803-

017-3360-5 (2017)

Sverige Swepub
autism AND 

education

3

Flores, M. M., 

Nelson, C., 

Hinton, V., 

Franklin, T. M., 

Strozier, S. D., 

Terry, L. & 

Franklin, S. 

Teaching Reading 

Comprehension and Language 

Skills to Students with Autism 

Spectrum Disorders and 

Developmental Disabilities 

Using Direct Instruction

Education and Training 

in Autism and 

Developmenetal 

Disabilities, 48(1), ss. 41-

48 (2013)

USA

ERIC 

(ProQu

est)

autism AND 

reading

4 Mucchetti, C. A.

Adapted shared reading at 

school for minimally verbal 

students with autism

Autism: The 

International Journal of 

Research and Practice, 

17(3), ss. 358-372. 

doi.10.1177/136236131247

0495 (2013)

USA

ERIC 

(ProQu

est)

autism AND 

education

5

Roux, C., Dion, 

E., Barrette, A., 

Dupére, V. & 

Fuchs, D.

Efficacy of an Intervention to 

Enhance Reading 

Comprehension of Students 

With High-Functioning Autism 

Spectrum Disorder

Remedial and Special 

Education, 36(3), ss. 131-

142. 

doi:10.1177/074193251453

3998 (2015)

Kanada

ERIC 

(ProQu

est)

adaptation 

OR 

“additional 

adjustments” 

AND autism

6
Spector, J. E. & 

Cavanaugh, B. J.

The Conditions of Beginning 

Reading Instruction for 

Students With Autism Spectrum 

Disorder

Redmidal and Special 

Education,  36(6), ss. 337-

346. 

doi:10.1177/074193251557

9277 (2015)

USA

ERIC 

(ProQu

est)

autism AND 

education

7
Whalon, K. J. & 

Hart, J. E.

Children With Autism Spectrum 

Disorder and Literacy 

Instruction: An Exploratory 

Study of Elementary Inclusive 

Settings

Remedial and Special 

Education,  32(3), ss. 243-

255. 

doi:10.1177/074193251036

2174 (2011)

USA

ERIC 

(ProQu

est)

autism AND 

education

8

Åsberg, J. & 

Dahlgren 

Sandberg, A.

Discourse comprehension 

intervention for high-

functioning students with 

autism spectrum disorders: 

preliminary findings from a 

school-based study

Journal of Research in 

Special Educational 

Needs, 10(2), ss. 91-98. 

doi:10.1111/j.1471-

3802.2010.01147.x (2010)

Sverige Swepub
autism AND 

education
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Kartläggning av studier 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) påtalar vikten av att kritiskt värdera och 

kvalitetsbedöma den litteratur som ska ingå i en litteraturstudie. För att kunna kritiskt värdera 

och jämföra innehållet i de artiklar som blev vårt slutliga urval upprättade vi först en jämförande 

matris över artiklarnas syfte, urval, metod, analys, resultat, diskussion, begränsningar, 

didaktiska konsekvenser och svar på vårt syfte (se Bilaga 2). Därefter gick vi tillbaka till 

sökmotorerna där vi tog reda på artiklarnas antal citeringar och referenser. Sedan sökte vi efter 

tidskrifternas ”Impact Factor” genom Scopus och på tidskrifternas hemsidor. I databasen 

Scopus kan tidskrifters antal citeringar tillhandahållas (Nilholm 2016, ss. 119–120). Nedan 

redovisas först studiernas övergripande syfte och resultat och sedan redovisas en grundligare 

beskrivning av studiernas metoder. Först beskrivs de kvalitativa studierna och sedan de 

kvantitativa studierna.  

Beskrivning av studiernas syfte och resultat 

Asaro-Saddler, Arcidiacono och Deyoe (2017) är en kvalitativ studie utförd i USA, med syfte 

att ta reda på vilka skrivmetoder som används för elever med autism i åldrarna 5–10 år. Syftet 

är även att jämföra de skrivmetoder som används med bevisade studier om skrivmetoder för 

alla elever. Resultatet visade att tio olika metoder för skrivinlärning användes. Nio av dessa 

metoder stämde överens med vetenskapligt bevisade metoder. Dessutom visade resultatet att 

lärarna anpassade metoden efter elevernas individuella behov. Särskilt gynnades elever med 

autism av direkta instruktioner, modellering, scaffolding och bildstöd som var anpassade efter 

elevernas utvecklingsnivå. 

 

De Verdier, Fernell och Ek (2017) är en kvalitativ studie med syfte att undersöka utmaningar 

och framgångsrika strategier för sex blinda elever med autism i åldrarna 9–15 år, i olika svenska 

skolor. Resultatet visade att eleverna gynnas av enskilt stöd, arbetsro, arbete i små grupper, 

strukturerade aktiviteter och uppgifter grundade i elevernas intressen. Dessutom visade 

resultatet att om dessa anpassningar ska gynna elever med både autism och synnedsättningar 

krävs ett nära samarbete mellan lärare, föräldrar och specialister på synnedsättningar.   

 

Whalon och Hart (2011) är en kvalitativ studie med syfte att ta reda på hur tre elever med autism 

i åldrarna 5–10 år tar till sig läsinstruktioner i ordinarie klassrum. Studien utfördes med elever 

och lärare under en sjumånadersperiod på en skola i USA. Resultatet visade att gynnsamma 

anpassningar för att ta till sig läsinstruktioner var variation av strategier, struktur, scaffolding, 

mindre grupper, böcker med mer bilder och mindre text och systematiska 

läsförståelsestrategier. Resultatet visade även brist på systematiska läsförståelsestrategier.  

 

Flores et al. (2013) är en kvantitativ studie med syfte att utöka den forskning som finns om 

direkta instruktioner för läsförståelse. Deltagarna bestod av 18 elever med autism och 

utvecklingsstörning i åldrarna 7–13 år på en specialskola i USA. Resultatet visade på stor 

förbättring av elevernas läsförståelse över tid.  

 

Mucchetti (2013) är en kvantitativ studie med syfte att undersöka om lärarledd och anpassad 

högläsning gynnar deltagande och läsförståelse för fyra elever i åldrarna 6–8 år på en 

specialskola i USA. Resultatet visade på ökad läsförståelse och ökat engagemang genom 

anpassad högläsning. 

 

Roux, Dion, Barrette, Dupéré och Fuchs (2015) är en kvantitativ studie med syfte att undersöka 

om tydliga instruktioner i läsförståelse ger effekt hos elever med autism i åldrarna 6–12 år. 

Studien utfördes under en fyramånadersperiod i sex olika skolor i Kanada. Resultatet visade på 
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stora framsteg i läsförståelsen, ett ökat ordförråd och förståelse för olika textstrukturer, dock 

ingen signifikant förbättring i återberättande av text.  

 

Spector och Cavanaugh (2015) är en kvantitativ studie med syfte att utforska om de tre 

vetenskapligt bevisade kriterierna - lärarkompetens, omfattande tid för instruktioner samt 

variation av olika läskomponenter så som fonetisk medvetenhet och läsförståelse -

implementeras i undervisningen för elever med autism i åldrarna 5–9 år. Studien utfördes med 

66 speciallärare från 47 skoldistrikt i New England State, USA. Resultatet visade på ett 

samband mellan pedagogers känsla av att vara förberedda och känslan av förmågan att 

undervisa elever med autism. Vidare visade resultatet på att elever inte gavs den tid i 

läsinstruktioner som vetenskapen bevisat gynnar elever. Resultatet visade även att flertalet 

elever får läsinstruktioner dagligen men inte av alla läskomponenterna som krävs för en ökad 

läsförståelse.  

 

Åsberg och Dahlgren Sandberg (2010) är en kvantitativ studie med syfte att undersöka hur 

elever med autism deltar i deras naturliga klassrumsmiljö på en specialskola och hur insatser 

stödjer deras förståelse för sammanhängande berättande text. Studien utfördes med 12 elever i 

åldrarna 10–15 år på en specialskola i Sverige. Resultatet av läsförståelsetesten och 

lärarbedömningen visade på specifika förbättringar i elevernas läsförståelse.  

Kartläggning av studiernas metoder 

Kvalitativa studier 

Asaro-Saddler, Arcidiacono och Deyoe (2017) har genomfört en kvalitativ studie under en 

sjumånadersperiod. Studien utfördes på en F-5 skola i nordöstra USA designad efter NCLB:s 

kriterier. Observationer av lärarnas skrivinstruktioner genomfördes i två olika klassrum två 

timmar per vecka. I det ena klassrummet observerades en speciallärare med 23 års erfarenhet 

av undervisning samt tre lärarassistenter. Klassen bestod av sex elever i åldrarna 5–7 år varav 

fyra elever var diagnostiserade med autism. I det andra klassrummet observerades en 

speciallärare med 19 års erfarenhet av undervisning samt fyra lärarassistenter. Klassen bestod 

av nio elever i åldrarna 8–10 år varav fyra var diagnostiserade med autism. Ljudinspelningar 

användes och fältanteckningar togs under observationerna efter medgivande från 

vårdnadshavare. Det genomfördes även intervjuer med öppna frågor till lärarna och elevernas 

skolarbeten granskades. Flera forskare analyserade genom triangulering då de kodade data från 

observationer, intervjuer och elevers skolarbeten individuellt. Analysen utgick från en konstant 

jämförelsemetod där varje moment kodades för att sedan synliggöra likheter och skillnader. 

Vidare jämfördes analyserna och nya kategorier skapades. Data kodades på nytt i de nya 

kategorierna. Slutligen upprättades en lista över vetenskapligt baserade metoder i 

skrivinstruktioner baserad på litteratur. Metoderna jämfördes med de använda metoderna i 

klassrummen och en jämförande tabell upprättades.  

 

De Verdier, Fernell och Ek (2017) har genomfört en kvalitativ studie. Metoden var att 

genomföra semistrukturerade intervjuer med sex blinda elever med autism i åldrarna 9–15 år, 

åtta föräldrar och sju lärare. Urvalet var strategiskt då deltagarna valdes ut från en tidigare studie 

av samma forskare. Kriterier för urvalet var medfödd eller tidig blindhet samt diagnosen autism. 

Urvalet genomfördes för att få en spridning mellan åldrar, kön och bostadsort i Sverige. En 

inbjudan sändes till åtta familjer varav en familj avböjde och en aldrig gav svar. All information 

om familjerna utelämnades från studien för att skydda deras identiteter. En inbjudan skickades 

till elevernas familj och skola och alla deltagare fick tillgång till intervjufrågorna innan 

intervjuerna. Eleverna fick frågorna i blindskrift. Vårdnadshavare fick välja om de ville vara 
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med vid elevernas intervjuer och om de skulle äga rum i hemmet eller i skolan. Lärarna 

intervjuades i skolan. Intervjuerna varade i genomsnitt 30 minuter per elev, 69 minuter per 

förälder och 76 minuter per lärare. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Pedagogernas 

dokumentation av eleverna granskades och sammanställdes. Transkriptionerna analyserades 

genom induktiv tematisk analys vilket är ett beskrivande tillvägagångssätt där centrala teman 

identifieras direkt från text utan kvantifiering. Induktiv tematisk analys utgår inte från en teori. 

De Verdier, Fernell och Ek (2017) motiverar valet av analysmetod med att induktiv tematisk 

analys beskriver subjektiva upplevelser vilket var syftet med studien. Steg ett i analysen var att 

forskargruppen analyserade data flera gånger. Steg två var att koda hela materialet och steg tre 

var att koda varje grupp av deltagare för sig. Steg fyra var att slå samma teman för att sedan 

analysera dem igen och namnge dessa teman. De två teman som framkom var ”svårigheter och 

utmaningar i skolarbetet” samt ”framgångsrika strategier i skolarbetet”. 

 

Whalon och Hart (2011) har genomfört en kvalitativ studie. Metoden var att under en 

sjumånadersperiod genomföra 27 klassrumsobservationer av språkrelaterade instruktioner. 

Observationerna genomfördes och filmades i respektive elevs klassrum. Observationerna 

pågick under en hel lektion och varierade mellan 20–58 minuter beroende på elevens ålder. 

Även strukturerade intervjuer med standardiserade frågor med möjlighet till fördjupning 

genomfördes med lärare och elever. Därtill granskades pedagogisk dokumentation. Urvalet 

bestod av tre elever i åldrarna 5–10 år i ordinarie undervisning på en skola i nordöstra USA. 

Fältanteckningar och transkriberade videoinspelningar av observationerna var den primära 

datainsamlingen. Intervjuer och granskning av dokumentation var ett komplement. Analysens 

tillvägagångssätt var att all data transkriberades och granskades individuellt av forskarna och 

läs- och språkaktiviteter kodades. Jämförelse av kodningen genomfördes kontinuerligt mellan 

forskarna för att finna likheter och skillnader. Genom kontinuerlig jämförelse förfinades 

kategorier och sex teman uppkom. Varje enskild elevs upplevelse placerades under varje tema.  

Kvantitativa studier 

Flores et al. (2013) har genomfört en kvantitativ studie på en specialskola i USA. Metoden var 

att ge direkta läsinstruktioner under en fyraveckorsperiod på sommarlovet enligt två olika 

program Corrective reading comprehension a thinking basics program (CR) och Language for 

learning (LL). Urvalet bestod av 18 pojkar i åldrarna 7–13 år, elva med autism och sju med 

intellektuella svårigheter. Även två speciallärare och en lärarstudent deltog i studien. Lärarna 

fick utbildning i anpassningen direkta instruktioner och följde ett manus som utgick från 

modellering. Ett för-test enligt programmet CR genomfördes och eleverna inordnades under 

ovannämnda program beroende på läsförståelseförmåga med 2–4 elever i varje grupp. Sju 

elever fick instruktioner enligt LL där instruktionerna innefattade differentiering, oppositioner, 

prepositioner och beskrivande information såsom årets månader. Elva elever fick instruktioner 

enligt CR där instruktionerna innefattade lämplig användning av olika termer, klassificering av 

objekt, resonemang kring olika termer, inferenser (läsa mellan raderna), användande av fakta 

för att beskriva något samt beskrivande information som ska ordnas efter följd. Frågor kopplade 

till instruktionerna gavs till eleverna både enskilt och i grupp 30 minuter per dag fem dagar i 

veckan. Eleverna fick svara på frågorna i grupp samt enskilt. Ett läroplansbaserat test 

genomfördes efter halva tiden och efter fyra veckor genomfördes ett efter-test enligt 

programmen. Bedömningen genomfördes med en elev till en lärare. Flera forskare analyserade 

testen genom poängsystem av varje korrekt elevsvar. För varje grupp analyserades faktorn tid 

och variabeln ”procent korrekta svar på varje test” med variansanalys ANOVA. 

 

Mucchetti (2013) har genomfört en kvantitativ studie i USA. Metoden var att jämföra elevers 

läsförståelse i ett för-test där läraren högläste som vanligt med ett test efter interventionen. 
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Urvalet bestod av att tre speciallärare med 1–3 års erfarenhet av undervisning av elever med 

autism och minimalt språk, valde ut fyra elever. Samtliga lärare på specialskolan vilken valts 

ut för studien fick inbjudan att delta. Urvalet baserades därefter på lärarnas eget intresse att 

delta samt möjligheten att utföra interventionen i lärarens klassrum. Eleverna var 6–8 år och 

ingick i klasser om 7–12 elever. Interventionen bestod av högläsning med anpassade böcker 

innehållande bildstöd, taktila objekt och läsförståelsefrågor och utfördes en och en med läraren. 

Lärarna högläste och följde ett program med sex förståelsefrågor och eleven använde ett 

svarskort med bilder för att kommunicera sitt svar. Läsförståelsen mättes genom antal rätt svar 

på frågor och deltagande observerades och mättes varje minut. Resultaten analyserades enligt 

en baseline design kombinerat med alterning treatment design, vilket jämför vilken metod som 

ger störst effekt.  

 

Roux et al. (2015) har genomfört en kvantitativ studie. Metoden gick ut på att under en 

fyramånadersperiod jämföra elevers läsförståelse i ett för-test och ett efter-test. En förfrågan 

skickades ut till familjer med barn med autism utan intellektuella svårigheter i sex olika 

fransktalande skolor i tre olika delar av Kanada. Efter vårdnadshavares godkännande bestod 

urvalet av 45 elever med autism i åldrarna 6–12 år. Eleverna blev slumpvis indelade i kontroll- 

respektive interventionsgrupp. Därefter placerades deltagarna i grupper om 2–4 elever efter 

läsförmåga. Interventionen testades först på elever som inte deltog i studien. Interventionen 

gavs av forskarassistenter eller speciallärare i grupprum 90 minuter per vecka. Interventionen 

följde ett socio-konstruktivistiskt program vilket betonar ordigenkänning och självständig 

läsning. Varje tillfälle bestod av fyra aktiviteter: ordigenkänning, högläsning, identifikation av 

handling samt identifikation av textstruktur. Slumpvis utvalda tillfällen filmades. 

Läsförståelsen mättes i efter-testet vilket utfördes enskilt med forskarassistenten och poäng 

gavs för varje rätt svar. Analysen utgick från the central coherence theory vilken föreslår att 

elever med autism inte spontant ser texter som meningsfulla. Analysen genomfördes separat för 

varje del av insamlad data. Validiteten försäkrades genom att olika lärare eller forskarassistenter 

rättade 20% av testen individuellt och jämförde sedan resultaten.  

 

Spector och Cavanaugh (2015) har genomfört en kvantitativ studie. Metoden var att granska 

tidigare forskning om hur läsinstruktioner ges till elever med autism. Metoden var även en 

anonym online-enkät där det, förutom bakgrundsfrågor om lärarna och deras elever, fanns 

påståenden med svarsalternativ 1–4, där 1 motsvarar instämmer inte alls och 4 instämmer. 

Frågorna behandlade hur väl förberedda lärare känner sig. Ytterligare frågor behandlade hur 

mycket tid som ägnas åt läsförståelse och i vilken gruppstorlek instruktionerna ges samt vilka 

delar av läsförståelsen eleverna får instruktioner i. Alla 364 speciallärare, vilka undervisade 

elever med autism i åldrarna 5–9 år i New England State, tillfrågades. 66 speciallärare, vilka 

undervisade totalt 226 elever med autism, från 47 skoldistrikt genomförde enkäten. 92,4% var 

kvinnor, medelerfarenheten var 10,6 år och mer är 90% var utbildade. Enkäten var anonym för 

att bevara elevernas integritet. Enkäten analyserades av ett forskarteam. Varje forskare 

analyserade individuellt och vid jämförelse stämde analyserna till 100%. Beskrivande analys 

användes för delar av resultatet, men statistiska analysen Alpha samt variansanalysen ANOVA 

applicerades när det var möjligt.  

 

Åsberg och Dahlgren Sandberg (2010) har genomfört en kvantitativ studie i Stockholm under 

en fyraveckorsperiod. Studien bygger på en tidigare studie av Åsberg och grundas i Vygotsky’s 

theory of knowledge and skill devolopment. Den aktuella studien genomfördes på en 

specialskola med fokus på språk- och kommunikationssvårigheter vilken valdes i samråd med 

rektorn. Lärare, speciallärare och lärarassistenter bjöds in att delta i studien. Urvalet resulterade 

i fem lärare och deras 12 elever med autism i åldrarna 10–15 år. Metoden var att jämföra data 
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från ett för- och efter-test i en matris enligt Wechsler Abbreviated Scales (WASI) och Peabody 

Picture Vocabulary Test (PPVT). Interventionen utgick från Franzéns modell och bestod av 

berättelser med tillhörande läsförståelsefrågor. Lärarna fick utbildning i materialet i form av 

föreläsningar och seminarier samt tilldelades en lärarhandledning. 13 berättelser med gradvis 

ökande textlängd med tillhörande läsförståelsefrågor tilldelades deltagande elever. 

Läsförståelsefrågorna var av tre typer: svaret går att hitta i texten, tänk efter för att finna svaret 

samt svar baserat på egna erfarenheter. Beroende på elevernas läsnivå lästes texterna delvis på 

egen hand eller blev upplästa av läraren. En viktig del i inlärningsprocessen var även 

gruppdiskussioner där eleverna jämförde sina svar. Inledande gav läraren direkta förklaringar 

av texten samt olika begrepp och strategier modellerades. Lärarhandledningen och metoden är 

uppbyggd för att gradvis överföra ansvaret till eleven. Eleverna arbetade med materialet 2–3 

dagar i veckan under 20–30 minuter per tillfälle. Svaren på frågorna transkriberades av en 

oberoende forskare. För- och efter-testet bestod av fyra översatta och inlästa texter vardera från 

Discourse Comprehension Test samt tillhörande frågor, dessa analyserades och kodades. Poäng 

gavs för varje korrekt svar. Lärarna bedömde interventionen genom att svara på en fråga med 

en femnivåskala om insatsen varit gynnsam för elevernas förståelseutveckling. Lärarna fick 

även svara på ytterligare två frågor: På vilket vis fungerade det eller fungerade det inte? Och 

Tror du att du kommer att använda anpassningen i framtiden? Slutligen tillfrågades eleverna 

muntligt om deras uppfattning om anpassningen.  
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Analys av studier 

Nilholm (2017, ss. 47–48) påtalar att en fördjupad analys kan vara att välja ut en enskild aspekt 

ur kartläggningen att fördjupa sig i. Under kartläggningen av studierna utläste vi något som vi 

inte väntat oss att finna från början vilket valdes till vår fördjupade analys. Studierna 

genomförde flertalet anpassningar enskilt eller i mindre grupp vilket fick oss att fundera över 

hur anpassningarna kan implementeras i ordinarie klassrum. Därav formulerade vi följande 

fördjupade frågeställning: Kan anpassningarna implementeras i ordinarie klassrum och 

fortfarande gynna läs- eller skrivförståelsen hos elever med autism?  

 

Efter kartläggning av studierna granskades de igen och kodades i fyra teman. Dessa teman 

valdes efter det främst förekommande innehållet i studierna som motsvarade två av våra 

frågeställningar. Under varje tema färgkodades likheter. Temat Undersökt anpassning samt 

temat Gynnade anpassningen eleverna motsvarade vår andra frågeställning. Temat Vart utförs 

anpassningen samt temat Vem utför anpassningen motsvarade vår tredje fördjupade 

frågeställning. Nedan visas en tabell över färgkodningen av likheter och skillnader i resultatet 

(se Tabell 3). 

 

Tabell 3: Färgkodning av likheter och skillnader i resultatet. 

 

 
 

RESULTAT 
I resultatet presenteras vad som kännetecknar forskningen kring vilka anpassningar som 

påverkar läs- eller skrivförståelsen positivt hos elever med autism i åldrarna 5–15 år. Först 

redovisas de metoder som identifierats i studierna genom att forskningens egenskaper och 

tillvägagångssätt beskrivs. Därefter redogörs för anpassningar som gynnar elevernas läs- eller 

Studie→  

Tema↓

Asaro-

Saddler, K., 

Arcidiacono, 

M. B. & 

Deyoe, M. M. 

De Verdier, 

K., Fernell, 

E. & Ek, U.

Flores, M. 

M. et al.

Mucchetti, C. 

A.

Roux, C., 

Dion, E., 

 Barrette, A., 

Dupére, V. 

& Fuchs, D.

Spector, J. E. 

& 

Cavanaugh, 

B. J.

Whalon, K. 

J. & Hart, J. 

E.

Åsberg, J. & 

Dahlgren 

Sandberg, A.

Undersökt 

anpassning

direkta 

instruktioner, 

modellering, 

scaffolding, 

bildstöd

enskilt stöd, 

arbetsro, små 

grupper, 

tydlighet, 

struktur, 

utgå från 

intresse

direkta 

instruktioner, 

modellering, 

läsförståelsef

rågor

bildstöd, 

taktilt 

material, 

läsförståelsef

rågor

systematiska 

och exxplicita 

instruktioner

hög lärar-

kompetens, 

omfattande 

tid för 

instruktioner,  

variation av  

komponenter 

i 

läsförståelse 

struktur, 

rutiner, 

scaffolding, 

mindre 

grupper, 

bildstöd, 

systematiska 

läsförståelse

strategier

enskilt stöd, 

läsförståelsef

rågor

Gynnade 

anpassningen 

eleverna

ja ja ja ja ja ja ja ja

Vart utförs 

anpassningen
specialklass

ordinarie 

och 

specialklass

specialklass grupprum grupprum

ordinarie 

och 

specialklass

ordinarie 

klassrum
specialklass

Vem utför 

anpassningen 
speciallärare

klasslärare 

och special-

lärare

special-

lärare

special-

lärare

forskar-

assistenter 

och 

speciallärar

e

special-

lärare
klasslärare

special-

lärare
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skrivförståelse enligt studierna i kunskapsöversikten. Slutligen presenteras resultatet av vår 

fördjupade analys.    

Forskningens egenskaper och tillvägagångssätt  

Studierna i kunskapsöversikten uppfyller alla kriteriet ”peer-reviewed” och analysen utförd av 

flera forskare. Asaro-Saddler, Arcidiacono och Deyoe (2017) och Whalon och Hart (2011) har 

genomfört kvalitativa studier genom intervjuer, observationer och genomgång av pedagogisk 

dokumentation.  Även De Verdier, Fernell och Ek (2017) har genomfört en kvalitativ studie 

men enbart genom intervjuer och genomgång av pedagogisk dokumentation. De tre studierna 

har alla ett litet urval på 3–21 deltagare. Flores et al. (2013), Mucchetti (2013) och Åsberg och 

Dahlgren Sandberg (2010) har genomfört kvantitativa interventionsstudier med ett för- och 

efter-test. De tre studierna har ett litet urval på 4–12 deltagare. Roux et al. (2015) har genomfört 

en kvantitativ interventionsstudie med kontrollgrupp och urvalet bestod av 45 elever. Spector 

och Cavanaughs (2015) studie är kvantitativ och baserad på enkäter och urvalet var 66 

deltagare. Asaro-Saddler, Arcidiacono och Deyoe (2017), Whalon och Hart (2011), Flores et 

al. (2013), Mucchetti (2013) utförde studierna på endast en skola i USA. Åsberg och Dahlgren 

Sandberg (2010) utförde studierna på endast en skola i Sverige. De Verdier, Fernell och Ek 

(2017) och Roux et al. (2015) utförde studierna på sex skolor i olika delar av Sverige respektive 

i olika delar av Kanada. Spector och Cavanaughs (2015) utförde en större studie på 47 

skoldistrikt i New England State, USA. Samtliga artiklar följer samma struktur med 

sammanfattning, inledning, metod, resultat, diskussion och referenser. Sex av åtta artiklar har 

nyckelord. De kvalitativa studierna har alla en tydlig analysdel till skillnad från de kvantitativa 

studierna där analysen är svårare att utläsa då det saknas en tydlig beskrivning.   

 

Samtliga artiklar är publicerade de senaste åtta åren. Ett samband mellan antal citeringar och 

publiceringsår kan urskiljas då de nyare artiklarna har lägre antal citeringar.  Dock har De 

Verdier, Fernell och Ek (2017) publicerat sin studie i en vetenskaplig tidskrift med ”impact 

factor” 3,476. Likaså har Asaro-Saddler, Arcidiacono och Deyoe (2017), Spector och 

Cavanaughs (2015) samt Roux et al. (2015) publicerat sina studier i vetenskapliga tidskrifter 

med ”impact factor” 1,333 respektive 1,648. De artiklar vilka publicerats från 2013 och tidigare 

har ett högre antal citeringar. Ovannämnda kvalitetsaspekter presenteras nedan (se Tabell 4). 

 

Tabell 4: Kvalitetsaspekter i studiernas metoder. 

 

 

studie→  
kvalitetsaspekt

↓ 

Asaro-

Saddler, 

K., 

Arcidiacon

o, M. B. & 

Deyoe, M. 

M. 

De 

Verdie

r, K., 

Fernell

, E. & 

Ek, U. 

Flores
, M. 
M. et 
al. 

Mucchett

i, C. A. 

Roux, C., 

Dion, 

E., Barrett

e, A., 

Dupére, V. 

& Fuchs, 

D. 

Spector, J. 

E. & 

Cavanaug

h, B. J. 

Whalo

n, K. J. 

& 

Hart, J. 

E. 

Åsberg, 

J & 

Dahlgre

n 

Sandber

g, A. 

publiceringsår 2017 2017 2013 2013 2015 2015 2011 2010 

peer-reviewed ja ja ja ja ja ja ja ja 

antal citeringar 0 0 19 27 0 6 31 22 

impact factor 1,333 3,476 0,58 3,906 1,648 1,648 1,648 0,63 

antal deltagare 24 21 18 4 45 66 3 12 

tydlig struktur ja ja ja ja ja ja ja ja 

har nyckelord nej ja nej ja ja ja ja ja 
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Anpassningar som gynnar elevernas läs- eller skrivförståelse 

Asaro-Saddler, Arcidiacono och Deyoe (2017) påvisar att direkta instruktioner samt 

modellering är anpassningar som gynnar skrivinlärningen hos elever med autism. Likaså 

påvisar Flores et al. (2013) att direkta instruktioner och modellering gynnar läsförståelsen. Roux 

et al. (2015) framlägger att systematiska och explicita instruktioner i läsförståelse är en 

anpassning som främjar läsförståelsen hos elever med autism. Även Whalon och Hart (2011) 

betonar systematiska läsförståelsestrategier som betydelsefulla. Mucchetti (2013) redogör för 

hur läsförståelsefrågor i kombination med anpassade högläsningsböcker ökar läsförståelsen. 

Likaså redogör Åsberg och Dahlgren Sandberg (2010) för hur tre typer av läsförståelsefrågor 

ökar elevernas läsförståelse. En anpassning vilken De Verdier, Fernell och Ek (2017), Whalon 

och Hart (2011) och Åsberg och Dahlgren Sandberg (2010) påvisar är gynnsam för läsförståelse 

är mindre grupper där enskilt stöd kan ges. Asaro-Saddler, Arcidiacono och Deyoe (2017) och 

Whalon och Hart (2011) redogör båda för hur scaffolding är en anpassning vilken påverkar 

elevernas inlärning positivt. Enligt Asaro-Saddler, Arcidiacono och Deyoe (2017), Whalon och 

Hart (2011) och Mucchetti (2013) är bildstöd en bra anpassning. En gynnsam anpassning vilken 

De Verdier, Fernell och Ek (2017) och Whalon och Hart (2011) betonar är struktur och tydlighet 

i läsförståelseaktiviteter. Whalon och Hart (2011) betonar även betydelsen av rutiner. Spector 

och Cavanaughs (2015) betonar vikten av hög lärarkompetens, omfattande tid för instruktioner 

samt variation av olika komponenter i läsförståelse för att gynna läsförståelsen hos elever med 

autism. 

Fördjupad analys 

Samtliga studier gav exempel på gynnsamma anpassningar för elever med autism. De Verdier, 

Fernell och Ek (2017), Whalon och Hart (2011), och Åsberg och Dahlgren Sandberg (2010) 

redovisar hur mindre grupper eller enskilt stöd är anpassningar som gynnar läs- eller 

skrivförståelsen hos elever med autism. I studierna av Asaro-Saddler, Arcidiacono och Deyoe 

(2017), Flores et al. (2013), Mucchetti (2013), Spector och Cavanaughs (2015) och Roux et al. 

(2015) ges anpassningarna oftast enskilt eller i mindre grupp. Resultatet visade således inte på 

hur anpassningarna fungerade i ordinarie klassrum utan snarare att enskildhet kan vara en 

anpassning som gynnar elever med autism. 
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DISKUSSION 
I kommande text diskuteras följande: styrkor och svagheter i vår egen metodik, artiklarnas 

resultat i relation till frågeställningarna, styrkor och svagheter i studiernas forskning, didaktiska 

konsekvenser för yrkesutövningen samt behov av framtida forskning. 

Metoddiskussion 

Vi utförde en grundlig litteratursökning i flertalet sökmotorer. Dock är vi medvetna om vår 

egen begränsning då vi enbart har grundläggande kunskaper inom området.  Det visade sig svårt 

att finna forskning som berörde den ämnesinriktning vi ville nå. De flesta studier berörde 

anpassningar i allmänhet och inte i ett specifikt skolämne. Därför testade vi oss fram med olika 

sökord. Det vi ser i efterhand är att vi kunde lagt mer tid på att först ta reda på vilka sökord som 

forskning inom vårt område använde sig av. Det kunde utförts genom att granska artiklars 

nyckelord vilket var något vi utförde först senare under litteratursökningen. Vi valde att 

beskriva litteratursökningen grundligt då vi ville poängtera hur svårt det var att finna artiklar 

inom vårt ämne. Vi ser därför vår kunskapsöversikt som relevant då bristen av studier tyder på 

att det är ett stort behov av vidare forskning. Kunskapsöversikten inkluderar studier från olika 

delar av USA, Kanada och Sverige vilket är ett resultat av den begränsade forskning som fanns 

att tillgå. Till skillnad från Sverige och USA har Kanada inte sjunkit i läsförståelse i samma 

omfattning i den internationella jämförelsen PISA (Skolverket 2018b). När studien från Kanada 

motsvarade våra inkluderingskriterier ansåg vi att det just därför var intressant att jämföra med 

denna studie. Då samtliga studier på olika vis berör enskildhet som en gynnsam anpassning kan 

viss generaliserbarhet mellan länderna ses. Ett annat område vi valde att beskriva grundligt i 

vår kunskapsöversikt var studiernas metoder. Vi valde att beskriva metoderna under en egen 

rubrik och syfte och resultat under en annan. Dock inser vi att läsaren kan uppleva det som en 

uppdelning och sammanhanget i studierna kan blir svårt att urskilja. Valet grundades i att vi 

ville betona studiernas metoder vilket var en del av vårt syfte. Vi har även valt att delvis 

redovisa vårt resultat i tabellform vilket stämmer överens med Bringsrud Fekjær (2016, s. 31) 

som beskriver att det viktiga resultatet oftast inte framkommer i texten utan i tabeller.  

 

Reliabilitet beskriver hur pålitlig en studie är vilket är viktigt för att studien ska kunna upprepas 

(Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 21–22). Reliabiliteten i vår kunskapsöversikt stärks 

genom att vi har tydliga inkluderingskriterier samt att vi både enskilt och tillsammans upprepat 

sökningarna flertalet gånger. De artiklar vi valt att inte ta med i kunskapsöversikten har inte 

stämt överens med inkluderingskriterierna vilket väl motiverats. Christoffersen och 

Johannessen (2012, s. 55) föreskriver att ett homogent urval används för att se på likheter och 

olikheter inom en viss grupp. I vår kunskapsöversikt har vi således ett homogent urval då vi 

valt att fokusera på en viss åldersgrupp. Vid kartläggning av studierna redovisas samma delar 

av alla artiklar för att tydliggöra vilka aspekter vi granskat. Resultatet i kunskapsöversikten är 

således framtaget på ett tillförlitligt vis. Dock är vi medvetna om att tiden har begränsat vår 

bearbetning och analys av numeriska värden i de kvantitativa studierna.  

 

Validitet innebär hur väl ett instrument mäter det som avses att mäta (Lilja 2005, ss. 296–297). 

Validiteten i vår kunskapsöversikt stärks genom att vi använt samma sökord genomgående i 

alla databaser. Sökorden valdes utifrån vårt syfte och återfinns i flertalet av artiklarnas 

nyckelord vilket stärker korrelationen mellan vårt syfte och studierna. Vi redovisar sambandet 

mellan syftet och samtliga delar av vår kunskapsöversikt under alla rubriker för att förtydliga 

att vi mäter det vi planerat att mäta. Vårt mål har varit att kunskapsöversikten ska vara 

transparent för andra genom att utförligt beskriva varje steg i processen. Tillsammans skapar 

reliabilitet och validitet en pålitlighet. 
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Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 69) framhåller att forskningsetik gällande 

kunskapsöversikter innebär att hänsyn måste tas till etiska överväganden om urval och 

presentation av resultat. Vi har utfört ett grundligt urval av artiklar baserat på sökord och inte 

på ett visst resultat för att presentera en objektiv bild av forskningsfältet. Vi har redovisat 

resultatet objektivt utan att dölja några delar, således undvek vi att förvränga resultatet.  

Resultatdiskussion 

Vår första frågeställning handlar om vilka metoder som kan identifieras i forskningen kring 

vilka anpassningar som påverkar läs- eller skrivförståelsen hos elever med autism. Då 

frågeställningen bygger på styrkor och svagheter i metoderna diskuteras dessa aspekter mer 

ingående under rubriken styrkor och svagheter i forskningen. Nedan fokuserar vi på resultatet 

av forskningen. 

 

En styrka i samtliga studiers resultat är att de är vetenskapligt granskade och publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. De studier vilka är publicerade från år 2015 och framåt har inga eller 

få citeringar. Inom forskning är ett stort antal citeringar eftersträvansvärt (Nilholm 2016, 

ss.135–136). I resultatet kunde vi urskilja ett samband mellan antal citeringar och publiceringsår 

då nyare artiklar har lägre antal citeringar. När sambandet urskildes bestämde vi oss för att söka 

efter tidskrifternas ”Impact Factor” vilket är ett mått på hur hög kvalitet tidskriften har (Library 

of University of Chicago 2018). En högre ”Impact Factor” väger således upp ett lågt antal 

citeringar när det gäller att bedöma kvaliteten på en studies resultat.  

 

Vår andra frågeställning handlar om vilka anpassningar som studierna visade kunde gynna läs- 

eller skrivförståelsen hos elever med autism. Fyra av studierna är interventionsstudier där 

resultatet baseras på ett för- och ett efter-test (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, 

s.103). En av dessa studier kompletteras även med frågor ur lärarnas och elevernas perspektiv. 

Övriga fyra studiers resultat grundas på lärarnas perspektiv. Två av dessa studier behandlar 

även elevperspektiv och en studie tar även in föräldraperspektivet. Således är det svårt att 

generalisera resultatet och dra slutsatsen att anpassningarna gynnar eleverna då det inte enbart 

är sett ur elevernas perspektiv. Resultaten visar på flera olika gynnsamma anpassningar vilka 

samtliga berör förståelsen av text. Elever med autism har i regel inga svårigheter med 

avkodning utan svårigheterna ligger i läs- och skrivförståelsen (Spector & Cavanaugh 2015, 

Whalon & Hart 2011 & Åsberg & Dahlgren Sandberg 2010). Direkta instruktioner eller 

systematiska och explicita instruktioner var en anpassning vilken tre av studierna visade kunde 

gynna elevernas läs- eller skrivförståelse. Direkta instruktioner innefattar olika modeller av 

läsförståelsestrategier för att eleverna ska få förståelse för hur man angriper en text. Det är 

särskilt viktigt för elever med autism då förståelsen för att aktivt göra något själv med en text 

ofta saknas. Två av studiernas resultat visar att läsförståelsefrågor är en anpassning för att 

eleverna ska få hjälp att angripa en text. Läsning och skrivning kräver sociala färdigheter då det 

inte är någon enskild aktivitet (Westlund 2012, ss. 101–102). Anpassningarna grundas således 

i elevernas svårigheter med socialt samspel och kommunikation. I likhet med Jakobsson och 

Nilsson (2011, ss. 43–47), vilka belyser hur bilder och tecken kan användas som komplement 

till text för att gynna läsförståelsen, visar flertalet av studierna att bildstöd var en gynnsam 

anpassning. Vi kan i likhet med Parsons et al. (2011) dra slutsatsen att det inte finns en 

anpassning som gynnar alla elever med autism. Alla elever är olika och således krävs olika 

anpassningar för att gynna elevernas läs- och skrivförståelse.  

 

Vår fördjupade frågeställning handlade om huruvida anpassningarna kan implementeras i 

ordinarie undervisning. Mot bakgrund av att den svenska skollagen och NCLB eftersträvar 
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inkludering av alla elever förväntade vi oss inte att flertalet anpassningar i studierna utförts i 

specialklasser. Enbart en av anpassningarna i en studie är utförd av ordinarie lärare i ordinarie 

klassrum. Anpassningarna i fem av studierna är utförda av speciallärare och i två av studierna 

är anpassningarna utförda delvis av speciallärare (se Tabell 3 ovan). Samtliga studier visar på 

gynnsamma anpassningar, men vi ställde oss frågande till huruvida anpassningarna kan 

överföras från specialklasser och speciallärare till ordinarie klassrum där flera behov ska 

tillgodoses av ordinarie lärare. Skolklasser i Sverige blir större och större och flera studiers 

resultat visar att en gynnsam anpassning för att stödja läs- eller skrivförståelsen hos elever med 

autism är mindre grupper och enskilt stöd. Genom vår fördjupning analyserade vi hur mindre 

grupper och enskilt stöd kan bidra till att elever med autism når upp till kunskapskraven med 

samma förutsättningar som övriga elever. Vår fördjupade analys tyder på att anpassningar i 

klassrummen inte alltid behöver vara det bästa alternativet för att alla elever ska nå upp till 

kunskapskraven. Studierna visar att mindre grupper och enskilt stöd är en bra anpassning. 

Kanske gynnas inte alla elever av större grupper vilket blir en följd av den ändrade skollagen 

och NCLB. Vad är en skola för alla? Flera av studierna belyser hur viktigt det är med vidare 

forskning om anpassningar som gynnar läs- och skrivförståelsen hos elever med autism. Få av 

de anpassningar som visat sig gynnsamma i studierna är gjorda utifrån ett elevperspektiv. 

Därför kan vi utläsa att det behövs mer forskning sett ur elevperspektiv. Därtill är flertalet 

studier utförda i mindre grupper. Således kan inte en slutsats dras från resultatet att anpassningar 

som är utförda i mindre grupp skulle vara gynnsamma i ordinarie klassrum.  

Styrkor och svagheter i forskningen 

En svaghet vi identifierat i sex av studierna är att urvalet är litet. De tre studierna av Flores et 

al. (2013), Mucchetti (2013) och Åsberg och Dahlgren Sandberg (2010) är kvantitativa där en 

intervention satts in och resultaten jämfördes i ett för-test och ett efter-test. En styrka med dessa 

studier är att det går att mäta en skillnad vilken kan hänvisas till interventionen (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s.103).  En svaghet är dock att det saknas en 

kontrollgrupp att jämföra med för att upptäcka orsakssamband (Bringsrud Fekjær 2016, s. 27). 

Ett litet urval behöver inte alltid vara en svaghet. Christoffersson och Johannessen (2012, s. 

143) förklarar att det ofta är inadekvat att ta med en hel population i en studie utan att ett urval 

är att föredra. För att urvalet till största sannolikhet ska vara representativt bör det vara slumpvis 

utvalt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 94). En svaghet i ovannämnda studier 

är att de inte är slumpvis utvalda. I studierna beskrivs endast att forskarna valt ut en specifik 

skola där de förväntas finna elever med autism. Lärarna har varit frivilliga och eleverna valdes 

ut av lärarna. De övriga tre studierna med litet urval av Asaro-Saddler, Arcidiacono och Deyoe 

(2017), De Verdier, Fernell och Ek (2017) och Whalon och Hart (2011) är kvalitativa. 

Christoffersen och Johannessen (2012) påtalar att ett litet urval inte alltid måste ge ett mindre 

tillförlitligt resultat. Forskarna har använt sig av ett strategiskt urval då det har anpassats efter 

studiens syfte. Det har funnits tydliga urvalskriterier för vilka informanter som ska inkluderas 

i studien vilket är en styrka (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 137). En svaghet 

i studien vilken genomfördes av Asaro-Saddler, Arcidiacono och Deyoe (2017) är att 

information saknas om vad urvalet av lärare baserades på. En slutsats som kan dras är att det 

trots ovannämnda styrkor i studiernas urval är ett så lågt antal deltagare att resultaten inte kan 

generaliseras till större sammanhang. Bringsrud Fekjær (2016, s. 14) framhåller att det vid ett 

litet urval aldrig går att säkerställa att deltagarna representerar en regel och inte ett undantag. 

  

Interventionsstudien av Roux et al. (2015) har fler styrkor gällande urval i förhållande till övriga 

studier. Studiens deltagare har genom randomisering delats upp i kontrollgrupper och 

interventionsgrupper vilket styrker att orsaksvariabeln ligger bakom resultatet. Därför är 

interventionsstudier med kontrollgrupp ett trovärdigt sätt att förklara vad som orsakar en 
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förändring (Bringsrud Fekjær 2016, s. 27, Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 

87). Urvalet baserades på urvalskriterier för att inkludera informanter som var baserade på 

studiens syfte. I jämförelse med de ovannämnda studierna har Roux et al. (2015) ett högre antal 

deltagare, vilket är en styrka. 

 

Spector och Cavanaugh (2015) är den studie där deltagarantalet var högst. En styrka är att en 

enkät har sänts till samtliga 364 speciallärare vilka arbetade med elever med autism i distriktet. 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 98) påtalar att en svaghet är ett stort 

bortfall. Endast 66 speciallärare svarade på enkäten. Bortfallet kan dels ha berott på frivillighet 

och dels på att enkäten enbart skickades via internet. Således kan resultatet till viss del säga 

något om populationen, men att generalisera resultatet till ett större sammanhang av 

speciallärare bör göras med försiktighet då bortfallet var stort.  

 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, ss. 43–51) framhåller att vetenskap 

kännetecknas av en systematisk process med tydlig struktur. En styrka i samtliga studier i 

kunskapsöversikten är att de har en tydlig struktur med syfte, metod (inklusive urval och 

analys), resultat samt diskussion. Strukturen underlättar för läsaren att granska studien och 

bedöma dess kvalitet. En styrka i de kvalitativa studierna av Asaro-Saddler, Arcidiacono och 

Deyoe (2017) och Whalon och Hart (2011) är att data först analyserats enskilt och sedan i grupp. 

Christoffersen och Johannessen (2012) betonar att tillförlitligheten ökar om data analyserats 

noggrant. I den kvalitativa studien av De Verdier, Fernell och Ek (2017) framgår det inte om 

forskarna först analyserat data enskilt. Ytterligare en styrka i studien vilken genomförts av 

Asaro-Saddler, Arcidiacono och Deyoe (2017) är att metodtriangulering används. Bringsrud 

Fekjær (2016, ss. 85–86) betonar att användandet av flera metoder genom metodtriangulering 

är ett sätt att styrka kvaliteten i en studie. I de kvantitativa studierna analyseras data statistiskt. 

En styrka med analysen i de kvantitativa studierna av Roux et al. (2015) samt Åsberg och 

Dahlgren Sandberg (2010) är att en oberoende forskare analyserade delar av resultatet för att 

sedan jämföra med övriga forskares analyser.   

 

Vår kunskapsöversikt består av studier baserade på antingen kvalitativa eller kvantitativa 

ansatser. Det går inte att avgöra vilken metod som är bäst lämpad för ämnet i fråga då det beror 

på om syftet är att gå på djupet eller på bredden av ämnet (Bringsrud Fekjær 2016, ss. 14–15). 

Urvalet av studier till kunskapsöversikten grundade sig inte på metodansatsen utan på om de 

motsvarade våra inkluderingskriterier. Då det inte fanns mycket forskning inom valt område 

har inga studier exkluderats på grund av deras metod.  

Didaktiska konsekvenser för yrkesutövningen 

Kunskapsöversikten inkluderar studier från olika delar av USA, Kanada och Sverige. Samtliga 

studiers resultat visar att en eller flera anpassningar gynnar läs- eller skrivförståelsen hos elever 

med autism. Studierna genomfördes även i en liknade miljö. Således ser vi möjligheten att 

överföra resultaten från studier utförda i USA och Kanada till undervisning i Sverige. Läs- och 

skrivförståelse är grundläggande för att nå upp till kunskapskraven då läs- och skrivkunskaper 

är grunden till att inhämta kunskaper i övriga skolämnen (Fridolfsson 2015, ss. 225–228). 

Därför måste vi som blivande lärare besitta goda kunskaper i läs- och skrivinlärning. Vi måste 

ha ett brett register av olika metoder för att individanpassa undervisningen. Vidare måste vi 

även besitta djupa kunskaper om autism och andra funktionsvariationer då vi dagligen möter 

individer med olika behov. Resultatet visar på flertalet anpassningar som gynnar läs- eller 

skrivförståelsen hos elever med autism. Dock visar resultatet att de flesta anpassningar är 

utförda av speciallärare i mindre grupper. Vi ser inga svårighet med att överföra resultatet till 

ett ordinarie klassrum. Anpassningar som direkta instruktioner, bildstöd och struktur, för att 
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nämna några, är anpassningar som gynnar samtliga elever i en klass. Lärare kan därför använda 

anpassningarna genomgående i all undervisning för alla elever. Svårigheten för oss i vår 

yrkesutövning är att veta om anpassningen verkligen gynnar eleven i ordinarie klassrum på 

samma vis som den gjorde i en mindre grupp. Är det anpassningen eller den mindre gruppen 

som bidrar till förbättrade kunskaper i läs- och skrivförståelse? Svaret är inte givet och därför 

är det viktigt att läraren skapar förutsättningar till enskildhet. Eleven har då möjlighet att välja 

enskildhet när behov finns.  

Behov av framtida forskning 

Vårt resultat är en fingervisning om att anpassningar finns som kan gynna läs- och 

skrivförståelsen hos elever med autism. I samtliga studier poängterades behovet av vidare 

forskning om anpassningar som kan gynna läs- och skrivförståelsen hos elever med autism. Sex 

studier hade ett litet urval och var därför inte generaliserbara till ett större sammanhang vilket 

visar att det behövs studier med fler deltagare. Då flertalet studier var genomförda i mindre 

grupp kan vi se ett behov av fler studier som undersöker anpassningar i ordinarie klassrum. 

Flertalet studier saknade även elevperspektiv. Därför anser vi det intressant med vidare 

forskning av gynnsamma anpassningar för läs- och skrivförståelse hos elever med autism ur ett 

elevperspektiv. 

SLUTSATS 
Resultatet av den här kunskapsöversikten visade på en bredd av datainsamlingsmetoder i de 

olika studierna. Resultatet indikerar på att det finns flera olika anpassningar som kan gynna läs- 

och skrivförståelsen hos elever med autism i åldrarna 5–15 år. Vår fördjupade analys tyder på 

att anpassningarna för eleverna var mest gynnsamma enskilt eller i mindre grupp. Således 

visade inte resultatet på om anpassningarna var gynnsamma i ordinarie klassrum. Följaktligen 

finns behov av vidare forskning kring hur anpassningar för läs- och skrivförståelse gynnar 

elever med autism i deras ordinarie klassrum.  
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181130 valdes ytterligare två artiklar ut. Totalt redovisas 21 artiklar. 13 artiklar exkluderades 

och åtta artiklar inkluderades i vårt slutgiltiga urval. De åtta inkluderade artiklarna är markerade 

i grönt nedan.   
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13 En artikel 

valdes bort 

då den inte 

behandlade 

ett specifikt 

ämne. 

 

En artikel 

handlade om 

hemmet. 

 

En artikel 

motsvarade 

inte vårt 

syfte.  

 

En artikel  

handlade om 

påverkan på 

klassen. 

 

En artikel 

handlade om 

en specifik 

elev. 

 

Två artiklar 

handlade om 

en speciell 

metod på 

iPad vilket 

vi ansåg var 

för smalt. 

 

En artikel 

hade med 

fokus på 

intellektuella 

svårigheter 

än autism.  

 

En artikel 

valdes bort 

för att den 

var en steg-

för-steg 

guide.  

 

En artikel 

behandlade 

hemmet. 

 

En 

behandlade 

sociala 

svårigheter. 

Nu 

avgränsade 

vi 

sökningen. 

Mucchetti, C. A. (2013). 

Adapted shared reading at 

school for minimally verbal 

students with autism 
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arti
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artiklars 

abstract och 

valde bort de 
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handlade om 

hemmet, vad 

autism är, 

vuxna, 
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svårigheter 

och de som 

inte berörde 

något ämne. 

 

De vi valde 

handlade om 

språk. 
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Inclusion through exclusion: 

teachers' perspectives on 

teaching students with autism 
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arti
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Vi lade till 
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education 
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begränsa. 

Ingen ny 

träff. 

Lozic, V. (2014). Inclusion 

through exclusion: Teachers’ 

perspectives on teaching 

students with autism 

(Redan vald artikel) 
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2009-

2018 

113 Många 

artiklar som 

inte var 

peer-

reviewed, 

flera 

uppsatser.  

Många 

valdes bort 

då de 

handlade om 

kognitiva 

svårigheter 
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begränsade 

till ”high 

functional 
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disorders” 
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43  Då vi inte 
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helt klara 
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& Deyoe, 
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(2017).  

 

 

De 

Verdier, 

K., Fernell, 

E. & Ek, 

U. (2017). 

Flores, M. M., 

Nelson, C., 

Hinton, V., 

Franklin, T. M., 

Strozier, S. D., 

Terry, L. & 

Franklin, S. 

(2013). 

 

Mucchetti, 

C. A. 

(2013). 

 

 

Roux, C., 

Dion, E., 

Barrette, A., 

Dupéré, V. & 

Fuchs, D. 

(2015). 

Spector, J. E. & 

Cavanaugh, B. J. 

(2015). 

Whalon, K. J 

& Hart, J. E 

(2011). 

Åsberg, J. & 

Dahlgren 

Sandberg, A. 

(2010). 

S
y

ft
e 

Syftet är 

att ta reda 

på vilka 

skrivmeto

der som 

används 

för elever 

med 

autism 

samt 

jämföra 

dessa med 

bevisade 

studier om 

skrivinstru

ktioner. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet är 

att 

undersöka 

utmaningar 

och 

framgångsr

ika 

strategier i 

skolan för 

blinda 

elever med 

autism, 

både med 

och utan 

intellektuel

la 

svårigheter

.  

Syftet är att 

utöka den 

forskning som 

finns inom 

direkta 

instruktioner om 

läsförståelse för 

elever med 

autism och 

utvecklingsstörni

ng.  

 

 

 

 

 

Syftet är att 

undersöka 

om 

lärarledd 

och 

anpassad 

högläsning 

påverkar 

deltagande 

och 

läsförståels

e hos 

minimalt 

verbala 

elever med 

autism.  

 

 

 

 

 

 

 

Syftet är att 

undersöka 

om tydliga 

instruktioner 

i läsförståelse 

ger effekt hos 

elever med 

autism. 

Syftet är att 

utforska hur tre 

framgångsrika 

kriterier för 

läsinstruktioner för 

nybörjarläsare 

implementeras för 

elever med autism 

i årskurs F-3.  

 

 

 

 

Syftet är att ta 

reda på hur 

elever med 

autism tar till 

sig 

läsinstruktion

er i ordinarie 

klassrum. 

Syftet är att se 

hur elever 

med autism 

deltar i 

ordinarie 

undervisning 

samt hur 

anpassningar 

stödjer dem i 

förståelsen av 

berättande 

text.  



 

 

 

U
rv

a
l 

En F-5 

skola i 

USA. 

 

Ett 

klassrum 

med sex 

elever i 

åldrarna 

fem till 

sju år, 

varav fyra 

med 

autism. En 

speciallära

re med 23 

års 

erfarenhet 

och tre 

lärarassist

enter.  

 

Det andra 

klassrum

met 

bestod av 

nio elever, 

i åldrarna 

åtta till tio 

år, varav 

fyra med 

autism. 

En 

speciallära

re med 19 

års 

erfarenhet 

och fyra 

lärarassist

enter. 

Sex blinda 

elever med 

autism från 

olika delar 

av Sverige, 

varav en 

med grav 

intellektuel

l 

nedsatthet. 

Tre flickor 

och tre 

pojkar i 

åldrarna 

nio till 15 

år. 

 

Åtta 

föräldrar 

och sju 

lärare. 

 

Åtta 

familjer 

valdes ut 

från 

tidigare 

studier av 

totalt 22 

elever. 

Valet 

syftade till 

att få en 

ålderssprid

ning samt 

elever från 

ordinarie- 

och 

specialklas

ser. Två 

tackade 

nej. 

 

 

En specialskola i 

USA  

 

18 pojkar i 

årskurs 1-7. Elva 

med autism och 

sju med 

intellektuella 

svårigheter. Alla 

hade rätt till 

specialundervisni

ng och gick på 

samma 

sommarskola för 

elever med 

svårigheter. 

 

Eleverna valdes 

baserad på 

resultat av ett 

test. 

 

Två speciallärare 

och en 

lärarstudent. 

 

 

En 

specialskol

a i USA. 

 

Tre pojkar 

och en 

flicka i 

åldrarna 6-

8 år med 

autism, 

minimalt 

språk och 

intellektuell

a 

svårigheter.  

 

Tre 

frivilliga 

lärare med 

ett till tre 

års 

erfarenhet 

av 

specialunde

rvisning.  

 

Lärarna 

valde ut 

eleverna.  

Sex olika 

fransktalande 

offentliga 

skolor. 

 

45 elever 

med autism, 

88% pojkar i 

åldrarna  6-

12 år 

(medelålder 

nio år). 

 

Majoriteten 

av deltagarna 

är av 

europeisk 

härkomst och 

en minoritet 

av 

nordafrikansk 

härkomst. 

364 speciallärare 

från 47 skoldistrikt 

i New England 

State, USA 

tillfrågades.  

 

66 speciallärare i 

årskurs F-3 

medverkade. 

92,4% var kvinnor. 

Medelerfarenheten 

var 10,6 år. Mer är 

90% var utbildade. 

41 % hade 

utbildning i både 

ordinarie och 

specialundervisnin

g.  

 

226 elever med 

autism från olika 

skolor med 100-

500 elever i varje.  

En skola i 

USA. 

 

Tre elever 

med autism i 

sina ordinarie 

klassrum. 

 

Flicka fem år, 

förskola 

 

Pojke sju år, 

andra klass. 

 

Pojke tio år, 

femte klass. 

12 svenska 

elever med 

autism i 

åldrarna 10-

15 år på en 

specialskola i 

Stockholm. 

 

En av 

eleverna hade 

svenska som 

andraspråk.  

 

Fem lärare. 



 

 

 

M
et

o
d

 

Kvalitativ 

studie 

under sju 

månader. 

 

 

Intervjuer 

med 

öppna 

frågor till 

lärarna. 

 

Observati

oner av 

lärarnas 

skrivinstru

ktioner två 

timmar/ve

cka. 

Fältanteck

ning och 

ljudinspel

ningar 

användes.  

 

Genomgå

ng av 

elevers 

arbeten. 

 

Kvalitativ 

studie. 

 

 

 

Semistrukt

urerade 

intervjuer 

med 

elever, 

lärare och 

föräldrar 

(eleven 

med 

nedsatt 

intellekt 

deltog ej i 

intervjun). 

Intervjuern

a spelades 

in.  

 

Deltagarna 

fick 

tillgång till 

intervjufrå

gorna i 

förväg.  

 

Inhämtand

e av 

pedagoger

nas 

dokumenta

tion av 

elever. 

 

Dokument

ation av 

varje elev 

sammanstä

lldes. 

 

Forskarna 

transkriber

ade 

intervjuern

a och 

sammanstä

llde dessa. 

 

Kvantitativ 

studie under fyra 

veckor. 

 

 

Data samlades in 

genom resultat 

på ett förtest 

enligt 

programmet CR 

och inordnade 

eleverna i två 

olika grupper, 

CR och LL där 

direkta 

instruktioner (DI) 

gavs. 

 

Lärarna fick 

utbildning i (DI). 

Instruktionerna 

följde ett manus 

och gick ut på 

modellering och 

att svara på 

frågor enskilt och 

i grupp. 

 

DI med 

tillhörande frågor 

gavs 30 min/dag, 

fem dagar/vecka. 

 

DI gavs av 

utbildade 

speciallärare.  

 

 

 

 

Kvantitativ 

studie. 

 

 

 

En speciell 

metod 

användes 

med 

särskilda 

steg för 

läraren.  

 

Tre olika 

böcker 

användes. 

Läraren 

högläste 

först som 

vanligt ur 

böckerna. 

Efter 

utbildning i 

metoden 

läste 

läraren på 

nytt. All 

läsning och 

tillhörande 

frågor 

skedde 

mellan en 

elev och en 

lärare.  

 

Läsförståel

sen mättes 

genom 

svaren på 

frågorna 

och 

antecknade

s av lärare 

eller 

forskare. 

 

Elevens 

deltagande 

mättes 

genom 

intervaller 

på en minut 

där 

observatöre

n 

antecknade 

om eleven 

var 

delaktig. 

Kvantitativ 

studie under 

fyra månader. 

 

Eleverna 

delades 

slumpvis in i 

en kontroll- 

respektive 

interventions

grupp. I 

interventions

gruppen var 

det 2 –4 

elever, 

indelade efter 

läsförmåga.  

 

Eleverna i 

interventions

gruppen fick 

läsinstruktion

er av en 

forskarassiste

nt enlig ett 

socio-

konstruktivist

iskt program 

som betonar 

självständig 

läsning och 

ordigenkänni

ng 90 

min/vecka.   

 

Ett förtest 

genomfördes 

innan 

interventione

n. Fyra 

månade 

senare 

genomfördes 

ett eftertest. 

Fem månader 

efter 

eftertestet 

gjordes en 

uppföljning.  

 

Läsinstruktio

ner 

genomfördes 

i grupper 

utanför 

ordinarie 

klassrum och 

slumpmässig

a tillfällen 

filmades. 

Kvantitativ studie. 

 

 

 

Genomgång av 

tidigare forskning 

om läsinstruktioner 

för elever.  

 

En anonym enkät 

skickades ut till 

speciallärare.  Den 

bestod av 

bakgrundsfrågor, 

sex påståenden 

som handlade om 

hur väl förberedda 

lärare känner sig 

med svarsalternativ 

1–4 .Ytterligare 

frågor behandlade 

tid, gruppstorlek 

och delar av 

läsförståelse som 

eleverna fick 

instruktioner i.  

Kvalitativ 

studie under 

sju månader. 

 

 

Strukturerade 

intervjuer med 

standaliserade 

frågor med 

möjlighet till 

fördjupade 

frågor 

utfördes med 

lärare och 

elever. 

 

Observation 

av dialog 

mellan lärare-

elev i 

klassrummet. 

27 

observationer 

varav 12 (4 

per elev) 

innehöll läs- 

och 

språkinstrukti

oner. Under 

observationer

na togs 

fältanteckning

ar och 

videoinspelni

ngar gjordes. 

All data 

transkriberade

s. 

 

Genomgång 

av 

dokumentatio

n.  

 

 

Kvantitativ 

studie under 

fyra veckor.  

 

Lärarna fick 

utbildning i 

interventions

materialet 

(Franzéns 

modell) och 

en 

lärarhandledni

ng. 

 

Interventionen 

bestod av 13 

berättelser 

med gradvis 

ökande 

textlängd 

samt frågor 

till texterna. 

 

Frågorna var 

av tre typer: 

svaret går att 

hitta i texten, 

tänk efter för 

att finna 

svaret samt 

svar som 

basers på egna 

erfarenheter. 

 

För- och 

eftertestet 

jämfördes 

med resultatet 

av ytterligare 

en pågående 

studie med 

yngre elever 

utan autism, 

av Åsberg.  

 

Eleverna 

arbetade med 

materialet 2-3 

dagar/vecka, 

ca. 20-30 

min/gång. 

 

Lärarna fick 

svara på 

frågan om 

metoden 

hjälpt 

eleverna. 

 

 



 

 

 

A
n

a
ly

s 

Flera 

forskare. 

 

Steg 1. 

Forskare 

jämförde 

och 

kodade 

data från 

observatio

ner, 

intervjuer 

och 

elevers 

arbeten 

individuel

lt genom 

trianguleri

ng. 

Analysen 

utgick 

från en 

konstant 

jämförelse

metod för 

att 

synliggöra 

likheter 

och 

skillnader. 

Sedan 

jämförde 

alla 

forskare 

med 

varandra 

och gjorde 

nya 

kategorier. 

Omkodad

e allt igen 

med de 

nya 

kategorier

na. 

 

2. En lista 

på 

beprövade 

metoder 

för 

skrivinstru

ktioner 

upprättade

s och 

jämfördes 

med vilka 

metoder 

som 

använts.  

Flera 

forskare. 

 

Intervjuern

as 

huvuddel 

analyserad

es 

grundligt 

och 

kategoriser

ades efter 

teman med 

fokus på 

detaljer 

(induktiv 

tematisk 

analys).    

 

1.Forskarg

ruppen 

analyserad

e data flera 

gånger. 

2. 

Övergripan

de kodning 

av alla 

intervjuer. 

3. 

Materialet 

kodas i 

olika 

teman för 

varje 

grupp 

(elev, 

lärare och 

föräldrar). 

4. Slog 

samman 

vissa 

teman.  

5.Återanal

yserade 

och 

namngav 

teman. 

6. Två 

teman 

framkom: 

svårigheter 

och 

utmaningar 

i 

skolarbetet 

och 

framgångsr

ika 

strategier i 

skolarbetet

.  

Flera forskare 

 

Analys av 

förtestet genom 

att se hur många 

rätt svar. 

 

Analysen 

genomfördes 

genom 

variansanalysana

lys/ANOVA. 

 

Eftersom urvalet 

var litet 

undersökte 

forskarna 

antaganden för 

normalitet, linjärt 

och variabilitet 

före analys. 

 

För varje grupp 

(LL och CR) 

analyserades 

faktorn tid och 

variabeln procent 

rätta svar på 

varje test med 

ANOVA. 

 

 

 

Svaren 

analyserade

s enligt en 

baseline 

design 

kombinerat 

med 

alterning 

treatment 

design.  

Flera 

forskare. 

 

Analys 

utgick från 

the central 

coherence 

theory och 

genomfördes 

separat för 

varje del av 

insamlad 

data. 

 

Forskaren 

upprättade ett 

kodningssche

ma där 

eleverna fick 

poäng för 

varje rätt svar 

de angav 

efter 

läsinstruktion

erna. 

 

Ett 

medelvärde 

av de poäng 

som erhölls 

och 

beräknades. 

 

En andra 

eller en 

lärarassistent 

forskare 

kodade 20% 

av poängen.  

Flera forskare. 

 

Varje forskare 

granskade 

individuellt och det 

stämde till 100%. 

 

Speciallärarstudent

er fick testa 

materialet för att 

hitta ordfel.  

 

1.undersökte 

korrelationen 

mellan ”jag har rätt 

förberedelse för att 

undervisa elever 

med autism” och 

”jag har förmågan 

att effektivt 

undervisa elever 

med autism”. 

 

2. det andra steget 

var att jämföra 

mellan grupper: 

lärare för elever 

med 

autism/inlärningss

vårigheter/utan 

funktionsnedsättni

ng, med lärarens 

självkänsla. 

 

Delar av resultatet 

analyserades med 

en statistisk analys 

(Alpha) och 

variationsanalysen 

(ANOVA). 

 

 

Flera forskare. 

 

Alla transskript 

från observation, 

intervju och 

dokument 

granskades och 

exempel från läs-

och språk 

aktiviteter togs 

ut. 

 

Olika incidenter 

kodades och 

jämfördes för att 

hitta likheter och 

skillnader. 

 

Man jämförde 

kontinuerligt 

mellan forskare 

och förfinade 

kategorierna. 

 

Sex teman 

uppkom vid 

kodningen. Man 

placerade varje 

enskild elevs 

upplevelser 

under varje 

tema. 

Flera 

forskare. 

 

Den 

globala 

poängen på 

DCT 

analyseras 

och 

kodades. 

 

De 

inspelade 

svaren (av 

eleverna)va

r föremål 

för 

pålitlighets

kodning. 

100 svar 

kodades av 

en 

oberoende 

forskare. 

 

Lärarens 

svar 

kodades i 

en 1-5 

poängskala. 

 

Kodningen 

av för- och 

eftertestet 

jämfördes i 

en matris 

enligt 

Wechsler 

Abbreviate

d Scales 

och 

Peabody 

Picture 

Vocabulary 

Test. 



 

 

 

R
es

u
lt

a
t 

Under 

observatio

nerna såg 

forskarna 

att lärarna 

använde 

sig av tio 

olika 

metoder 

för 

skrivinlär

ning: 

meningsb

yggnad, 

scaffoldin

g, visuellt 

stöd, 

skriva 

ofta, 

modelleri

ng, teknik, 

tillåta 

flera 

former av 

skrivning, 

meningsfu

lla 

skrivmöjli

gheter, 

diktering 

och 

mekanik i 

skrivandet

.  

 

Nio av 

dessa 

metoder 

stämde  

överens 

med 

forskning, 

det som 

inte 

förekom 

var 

kamratskri

vning och 

självregler

ande 

strategier.  

Tema: 

Framgångs

rika 

strategier i 

skolarbetet

. 

 

Elevperspe

ktiv:  

Arbetsro, 

närliggand

e 

grupprum, 

tydlighet. 

 

Lärarpersp

ektiv: 

Små 

grupper, 

välplanera

de och 

strukturera

de 

aktiviteter 

byggt på 

elevernas 

intresse.  

 

Föräldrape

rspektiv: 

Lärarens 

attityder, 

struktur, 

utgå från 

eleverna. 

 

Stor förbättring i 

elevernas 

läsförståelse över 

tid. 

 

Alla elever 

visade på 

ökad 

läsförståels

e och ökat 

engageman

g genom 

anpassad 

högläsning. 

 

Elevernas 

engageman

g: 

Förtest: 41-

52%  

Eftertest: 

87-100% 

 

Korrekta 

svar på 

läsförståels

e: 

Förtest: 

1,2-2 av 6 

Eftertest: 

4,4-4,8 av 6 

 

 

Eleverna 

visade på 

stora 

framsteg i sin 

läsförståelse, 

ett ökat 

ordförråd och 

förståelse för 

olika 

textstrukturer

.  

 

I området av 

återberättand

e av text 

skilde det sig 

inte så 

mycket 

mellan 

kontrollgrupp

erna och 

interventions

grupperna. 

Man kom fram till 

tre resultat: 

1. Pedagoger som 

kände sig 

förberedda kände 

sig mer säkra på att 

ge läsinstruktioner 

till elever med 

autism. Cirka 30% 

tyckte inte att de 

hade förmågan att 

undervisa om 

läsinstruktioner.  

 

2. 87% av eleverna 

med autism fick 

läsinstruktioner 

dagligen men 

endast 10% fick 

läsinstruktioner 

mer än 90 min/dag, 

cirka 15% fick 

läsinstruktioner 

mindre än 

30min/dag. 

 

3. Mer än 90% av 

eleverna med 

autism fick någon 

av 

läsinstruktionerna 

dagligen. De 

komponenter som 

minst instruerades 

var fonologisk 

medvetenhet, 

läsflyt och 

ordbildsläsning.  

Genom 

”cross-case” 

analysen 

uppkom sex 

teman, 

elevernas 

upplevelser 

placerades 

under temana. 

 

Flicka 5 år: 

Struktur, 

scaffolding 

genom öppna 

frågor hjälpte 

henne att ta 

till sig 

läsinstruktion

er.  

 

Pojke 7 år: 

Det fanns 

ingen särskild 

läsförståelse 

strategi. 

 

Pojke 10 år: 

Mindre 

grupper gav 

bättre 

möjlighet till 

läsförståelse 

men krävde 

att pedagogen 

ställde direkta 

frågor till 

eleven. 

Böcker med 

mer bilder och 

mindre text. 

Fler 

systematiska 

läsförståelse 

strategier 

behövs.  

 

I eftertestet 

visade 

eleverna på 

specifika och 

bra 

förbättringar i 

sin 

läsförståelse.  

 

Den 

genomsnittlig

a 

lärarbedömnin

gen av 

elevernas 

förbättringar i 

läsförståelsen 

var 3,66 av 5 

(5=väldigt 

mycket 

bättre). 

 

 



 

 

 

D
is

k
u

ss
io

n
 

Bevisade 

metoder 

för 

skrivinlär

ning kan 

även vara 

effektiva 

för elever 

med 

autism.  

 

Bildstöd 

och teknik 

är 

konkreta, 

bra 

anpassnin

gar för 

elever 

med 

autism.  

För att 

lärarna ska 

kunna 

använda 

sig av de 

anpassning

ar som är 

framgångsr

ika för 

elever med 

autism 

krävs det 

goda 

kunskaper 

om 

blindhet. 

Det finns ett 

samband mellan 

direkta 

instruktioner och 

ökade 

språkkunskaper.  

 

Studien bidrar till 

ett mer realistiskt 

genomförande av 

direkta 

instruktioner då 

genomförandet 

utfördes av 

klassläraren i 

specialklassen.  

Med dessa 

enkla 

anpassning

ar ges 

eleverna 

möjlighet 

att delta i 

språkinlärni

ng, vilket i 

sin tur ger 

ökad 

inlärning då 

deltagandet 

är ett stort 

hinder. 

 

Pedagogern

a såg 

anpassning

en som 

användbar 

vilket är en 

förutsättnin

g för att 

den ska 

implemente

ras i 

klassrumm

et.  

Observatione

rna visade på 

att eleverna 

trivs i mindre 

grupper med 

korta 

instruktioner.  

1. 1/3 av 

pedagogerna ansåg 

att de inte hade rätt 

förutsättningar att 

undervisa elever 

med autism i 

lästräning. Det är 

ett viktigt samband 

mellan 

pedagogernas 

självuppfattning 

och förmågan att 

undervisa. 

Resultatet visar att 

elever med autism 

ofta får 

instruktioner av 

outbildad personal.   

 

2. Elever med 

autism får 

läsinstruktioner 

men mindre än 

rekommenderad 

tid. 

 

3. Elever får mer 

läsinstruktioner än 

tidigare då fokus 

då låg på 

avkodning. 

Svårigheterna 

ökar ju högre 

upp i åldrarna 

eleverna 

kommer, då 

mycket 

konkret stöd 

försvinner.  

 

Det är brist på 

läsförståelsein

struktioner i 

likhet med 

andra studier. 

 

Studien visar 

att elever med 

autism är i 

behov av att 

växla mellan 

ordinarie 

undervisning 

och 

specialundervi

sning då det är 

brist på 

anpassningar i 

klassrummen.  

Det får i sin 

tur betydande 

konsekvenser 

för 

inkludering.  

Lärarna ville 

fortsätta 

använda sig 

av metoden 

efter avslutad 

studie.  

 

Eleverna var 

även positiva 

till denna typ 

av träning. 

B
eg

rä
n

sn
in

g
a

r 

Liten 

studie, ej 

generalise

rbar till 

större 

sammanha

ng.  

Det går 

inte att 

utvärdera 

om 

eleverna 

gjort 

framsteg 

då man 

inte 

jämfört 

prestation

er innan 

och efter 

metoden. 

Liten 

studie, ej 

generaliser

bar till 

större 

sammanha

ng. 

Många 

pedagoger 

hade goda 

kunskaper 

om 

blindhet 

men inte 

om autism.  

Liten studie, ej 

generaliserbar till 

större 

sammanhang. 

Studien utfördes 

under en kort 

period. 

Liten 

studie, ej 

generaliser

bar till 

större 

sammanhan

g 

 

Studien 

utfördes 

under en 

kort period. 

 

Då 

instruktione

r gavs 

mellan en 

elev och en 

lärare är det 

inte 

representati

vt för hur 

instruktione

r tas emot i 

helklass. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forskarassist

enter har 

utfört 

anpassningar

na och därför 

går det inte 

att säga om 

det hade gett 

samma effekt 

om det var 

klassläraren.  

Frivilliga anonyma 

lärare.  

 

 

 

Enbart lärares egna 

erfarenheter. 

 

Det visade inte på 

om eleverna i 

studien behövde 

läsinstruktioner, 

endast hur många 

som fick det.  

 

Liten studie, 

ej 

generaliserbar 

till större 

sammanhang. 

 

 

Liten studie, 

ej 

generaliserbar 

till större 

sammanhang.  

 

Det saknas en 

kontrollgrupp 

i studien att  

jämföra med. 



 

 

 

D
id

a
k

ti
sk

a
 k

o
n

se
k

v
en

se
r
 

Många av 

de 

metoder 

som 

rekommen

deras för 

alla elever 

är även 

effektiva 

för elever 

med 

autism. 

 

Det är 

viktigt att 

pedagoge

n ser till 

elevens 

utveckling

snivå 

hellre än 

på elevens 

ålder när 

man 

individanp

assar 

skrivuppgi

fter. 

 

Använd 

varierande 

metoder.  

 

Teknik är 

framgångs

rikt för 

elever 

med 

autism då 

teknik ger 

visuellt 

stöd.  

Det är 

viktigt att 

pedagoger

na är 

insatta i  

elevernas 

problemati

k för att 

eleverna 

ska få rätt 

förutsättni

ngar. 

Elever med 

autism kan ha 

fördel av att delta 

i 

gruppinstruktion

er.  Metoden 

direkta 

instruktioner är 

ett sätt att 

individanpassa. 

Bildstöd, 

taktila 

objekt och 

speciella 

lärstrategier 

ger 

minimalt 

verbala 

elever med 

autism 

möjlighet 

att delta i 

språkaktivit

eter. Därför 

är denna 

metod en 

användbar 

anpassning.  

Enligt 

programmet 

som betonar 

självständig 

läsning ökar 

motivationen 

hos elever 

med autism 

vilket ger 

dem fördelar 

i sitt lärande. 

Läsinstruktioner 

ökar 

läsprestationen hos 

elever med autism. 

Viktigt med 

konkreta 

strategier då 

studien visar 

på att sociala 

instruktioner 

inte är lika 

effektiva. 

Viktigt med 

bra 

strukturerade 

metoder för 

att öka elevers 

läsförståelse.  

S
v

a
r 

p
å

 v
å
rt

 s
y

ft
e 

Studien 

visar på 

vilka 

metoder 

som är 

framgångs

rika för 

skrivinlär

ning enligt 

tidigare 

forskning. 

Metodern

a jämförs 

sedan med 

vad som 

används i 

praktiken.  

Studien 

visar på 

specifika 

anpassning

ar för att 

elever med 

autism ska 

utveckla 

sin 

läsförståels

e. 

Studien visar hur 

metoden direkta 

instruktioner går 

att använda i 

ordinarie 

klassrum som en 

anpassning för 

att elever med 

autism ska 

utveckla sin 

läsförståelse. 

Studier 
visar på att 

högläsning 

är en bra 

metod för 

att öka 

läsförståels

en hos 

elever. Med 

små 

anpassning

ar är det 

även en bra 

metod för 

elever med 

autism. 

Studien visar 

på hur 

metoden ökar 

elevernas 

läsförståelse. 

Studien visar på 

vilka hinder som 

finns angående 

läsinstruktioner 

och genom att 

identifiera dessa 

kan man öka 

läsprestationen hos 

elever i F-3 med 

autism. 

 

Pedagogens 

självkänsla samt 

mer tid för 

läsinstruktioner är 

två viktiga 

anpassningar för 

att öka elevernas 

läsförståelse.  

Studien visar 

på en del 

anpassningar 

som är bra för 

språk och 

läsförståelsen 

hos elever 

med autism.  

Studien visar 

på en 

anpassning 

för 

läsförståelse 

som är bra för 

elever med 

autism.  
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