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Sammanfattning 

De samhällsorienterande ämnena ligger till stor del i grund för att skapa 

ansvarstagande medborgare i dagens samhälle. Hur inkluderas elever med 

autism, som normalt har svårt med sociala interaktioner, i undervisningen inom de 

samhällsorienterande ämnena? Samt hur når de upp till de kunskapskrav som 

ställs i de samhällsorienterande ämnena? Syftet med denna litteraturstudie är att 

ta reda på vad det är som gör att elever med autism generellt har svårt att nå 

kunskapskraven samt hur lärare kan anpassa undervisningen och hjälpa de elever 

med autism att nå kunskapskraven inom de samhällsorienterande ämnena. 

Resultatet visar att det finns flera generella metoder och anpassningar som lärare 

kan använda sig av. Flera studier visar ett lyckat resultat när elever med autism 

får integreras med andra elever och arbeta kooperativt, även bildstöd, rollspel och 

strukturering har visat sig vara  framgångsrikt för undervisning inom de 

samhällsorienterande ämnena. Litteraturstudien är uppbyggd på ämnet autism 

samt undervisning inom de samhällsorienterande ämnena, i och med att det 

tidigare inte gjorts någon studie kring valt ämne har en syntes skapats. Studien 

bygger på en teoretisk kvalitativ textanalys som utgår från hermeneutiken. 

____________________________________________________________________ 

Jonathan Granström Johansson, Markus Hezsö 

Anpassningar för elever med autism inom de samhällsorienterande ämnena 

Interventions for pupils with autism within the social studie subjects 

         Antal sidor: 21 
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1 Inledning 

Den svenska skolan ska vara en skola för alla, men är den verkligen det? I Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr 11] står det att undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper (Skolverket, 2018, s. 6). En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt för alla elever eller att skolans resurser ska 

fördelas lika. Hänsyn ska tas till alla elevers olika förutsättningar och behov. 

Kunskapskraven i de samhällsorienterande ämnena har en sak gemensamt och det är att 

eleverna ska kunna föra resonemang för ett godkänt betyg. Elever med autism har generellt 

svårare att resonera, både i tal och skrift. Finns det någon generell metod för att kunna 

hjälpa dessa elever eller anpassa undervisningen så att de når upp till dessa kunskapskrav? 

Är det olika mellan elever med autism, eller är det lika för alla? Alla är unika och olika är 

bra, behoven ser olika ut och hur ska vi hjälpa alla elever att nå upp till kunskapskraven. 

Detta är uppenbart en stor utmaning för alla lärare. En lärare som brinner för sitt yrke vill 

självklart att alla elever ska nå så högt betyg som möjligt men hur ger vi eleverna rätt 

förutsättningar? 

I denna studie kommer du som läsare kunna bekanta dig med vad autism innebär, vilka 

svårigheter det innebär i en skolmiljö, vilka anpassningar samt metoder som används och 

kan användas i SO-klassrummet, hur tidigare läroplan inom de samhällsorienterande 

ämnena såg ut samt hur den ser ut idag. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur lärare kan anpassa undervisningen 

för att hjälpa elever med autism att uppnå kunskapskraven inom de samhällsorienterande 

ämnena.  

Följande frågeställningar kommer att behandlas: 

- Vad det är som gör att elever med autism har svårt att uppnå vissa kunskapskrav 

inom de samhällsorienterande ämnena? 

- Finns det någon generell eller några generella metoder lärare i de 

samhällsorienterande ämnena kan använda sig utav för att hjälpa elever med 

autism? 
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1.2 Bakgrund 

I avsnittet bakgrund beskrivs problematiken elever med autism kan ha för att uppnå 

kunskapskraven i de samhällsorienterande ämnena samt vad det är som kännetecknar 

autism. 

I avsnittet går det att läsa vad autism är och hur läroplanen för de samhällsorienterande 

ämnena såg ut tidigare, hur den ser ut idag och skillnaden mellan dem. Valet att inkludera 

LPO 94 har gjorts för att visa vad det är som har förändrats i läroplanerna samt hur elever 

inom autismspektrat kan ha påverkats av denna förändring. 

 

1.2.1 Autism 

“Autism karakteriseras av svårigheter med social interaktion, kommunikation och 

begränsad beteenderepertoar eller begränsad, annorlunda fantasi” (Jakobsson & Nilsson, 

2016, s. 179). 

Autism är en utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att 

hantera information. Barn föds med autism, men det upptäcks oftast inte förrän i 

småbarnsålder. Symtomen kännetecknas av ett annorlunda sätt att tänka, vilket innebär att 

det inte går att utgå ifrån ens eget sätt att tänka vid möte med personer med denna 

funktionsnedsättning. Det är av vikt att förstå dessa personer utifrån deras perspektiv och 

tankesätt (Kendall, 2015, s. 86). Hur stor funktionsnedsättningen är, varierar från person 

till person (Holmér, 2018). Det kan variera så pass mycket att det är svårt att förstå att vissa 

personer har samma diagnos. I Sverige används två diagnosmanualer, den ena är DSM-5 

och är från början ifrån Amerika och den andra är världshälsoorganisationens 

diagnosmanual ICD-10 (Se bilaga 1). DSM-5 är en manual som ges ut av APA (American 

Psychiatric Association). Denna manual används över hela världen för att diagnostisera 

psykiska sjukdomar samt utvecklingsrelaterade tillstånd. ICD-10 är 

Världshälsoorganisationens (WHO) internationella sjukdomsklassifikation. ICD-10 är en 

manual som innefattar sjukdomar och hälsoproblem. Kriterierna i dessa manualer när det 

gäller autismspektrumet är tämligen lika.  

Personer med autism har, i många fall svårt att formulera och uttrycka sig själva. Jakobsson 

och Nilsson (2016, s. 179) menar att svårigheterna inom området kommunikation kan bero 

på att talutvecklingen är försenad eller att personen inte talar alls. Individen kan komma 
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att inte använda några andra medel än talet för att försöka uttrycka sig. Bland dem som har 

en utvecklad talförmåga finns det en märkbar nedsatt förmåga att inleda och upprätthålla 

samtal med andra. Detta gör det svårt för många elever med autism att kunna föra 

resonemang kring de olika delarna som kunskapskraven kräver.  

Generellt har personer med autism svårt att hålla ögonkontakt. Det brukar också vara svårt 

att tolka andra personers röstläge, ansiktsuttryck och gester. Jakobsson och Nilsson (2016, 

s. 181) tar upp ett exempel på en elev med autism som råkade välta lärarens burk med gem, 

så att alla gem trillade ner på golvet. “Tack ska du ha”, svarade läraren ironiskt. Det gav 

eleven helt fel budskap som tror att människor alltid menar det de säger. Det förekommer 

bland elever med autism att en sådan bokstavlig tolkning görs av vad man ser och hör, utan 

att förstå meningen bakom. 

Förändringar i vardagen och nya situationer är svårt för en individ med autism. En vardag 

med rutiner och struktur gör det lättare för personer med denna diagnos att klara av dagen. 

Det kan upplevas av omgivningen att individer med autism beter sig enformigt eftersom 

de gör saker om och om igen. Det kan vara rörelse till exempel att vifta med händerna och 

gunga konstant på en stol. För den med denna diagnos har upprepningar ofta en lugnande 

effekt (Holmér, 2018).  

Barn med autism har svårare för spontana sätt att leka. De vill helst leka själva och tenderar 

att visa mindre intresse för jämnåriga barn. Det förekommer ofta att barn med denna 

diagnos är intresserade av saker med rörliga delar. Till exempel hjulen på leksaksbilen eller 

att öppna och stänga dörrar. Personer med autism har till stor del ett annorlunda sätt att 

tänka på  samt  lär sig på andra sätt. De upplever varje sak som unik och kan ha svårt att 

relatera det som händer med tidigare erfarenheter kring situationer som de varit med om 

(Holmér, 2018). 

 Jakobsson och Nilsson (2016, s. 185) tar upp ett exempel på ett barn och dess idé om att 

tvätta händerna efter ett toalettbesök. Barnet tvättar alltid händerna efter att hen varit på 

toaletten i skolan. Detta eftersom toaletterna på skolan alla har flytande tvål i behållare och 

pappershanddukar, vilket har gjort att barnet lärt sig att man ska tvätta händerna om en 

toalett har dessa två objekt. När barnet var på ett kafé hade de vanlig tvål och vanliga 

handdukar. Barnet blev då osäkert och struntade i att tvätta händerna, eftersom att hen inte 

visste hur hen skulle anpassa sig till situationen.  
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1.2.2 Kunskapskraven i Lgr 11 

Kunskapskraven för de samhällsorienterande ämnena har flera saker gemensamt. De 

handlar till stor del om att eleverna ska kunna föra resonemang kring sina kunskaper i de 

olika ämnena. För betyget E ska eleverna kunna föra enkla och till viss del underbyggda 

resonemang. För betyget C ska eleverna kunna föra utvecklade och relativt väl 

underbyggda resonemang. För betyget A ska eleverna föra utvecklade och väl 

underbyggda resonemang (Skolverket, 2018, s. 196 - 232). Detta är något som kan vara 

problematiskt för elever med autism, då de sociala färdigheterna ofta är undermåliga. I 

kursplanen för samhällskunskap betonas vikten av att ge elever verktyg för att orientera 

sig och ta ansvar över eget handlande i en komplex värld (Skolverket, 2018, s. 224). I 

kursplanen för geografi nämns att samspelet mellan människan och hennes omgivning har 

gett upphov till många olika livsmiljöer. Det går även att läsa att geografin ska ge oss 

kunskap om dessa miljöer och en förståelse av människans livsvillkor (Skolverket, 2018, 

s. 196). Kursplanen i historia påvisar vikten av att se saker i ett historiskt perspektiv för att 

förstå vad som har hänt och kunna påverka sin egen tid samt framtiden (Skolverket, 2018, 

s. 205). Kursplanen för religion säger att i dagens mångfaldssamhälle är det viktigt att ha 

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar för att på så sätt skapa en ömsesidig 

förståelse mellan människor (Skolverket, 2018, s. 215). Detta är något som är viktigt för 

alla elever, med eller utan svårigheter att ha kännedom om så att de kan fungera och ta 

ansvar som medborgare i samhället. Elever inom autismspektrat har i regel svårt att 

resonera och se saker från andra synvinklar, vilket kan bidra till att det blir svårt att fungera 

optimalt i samhället. Därför är det viktigt att lärare vet, att även om en elev med autism 

logiskt kan resonera kring hur individen ska bete sig i vissa situationer, kan eleven komma 

att göra motsatsen ifall situationen uppstår (Falkmer, 2009, s. 14).  

 

1.2.3 Skillnad i Lpo 94 och Lgr 11 

I detta avsnitt jämförs kunskapskraven i Lgr 11 och kunskapskraven i 1994 års Läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet [Lpo 94]. Vad som har förändrats mellan dessa 

läroplaner, med särskild inriktning på de samhällsorienterande ämnena. Vad kraven nu är 

i Lgr 11 jämfört med förr i Lpo 94. Denna jämförelse görs för att se vad som ändrats samt 

hur de har påverkat eleverna. 
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Genom att jämföra Lpo 94 och Lgr 11 framkommer det tydligt att kraven är betydligt högre 

i Lgr 11. I Lpo 94 går det att läsa om det elever ska lära sig som “Mål att sträva mot” och 

“Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret” respektive “nionde 

skolåret” (Lpo 94). Denna studie inriktar sig på “mål som elever skall ha uppnått i slutet 

av det femte skolåret” och inte det “nionde skolåret”. I Lgr 11 har dessa mål förändrats till 

“kunskapskrav”. Kunskapen har fått en ny innebörd i Lgr 11 jämfört med Lpo 94. I Lgr 11 

handlar målen om vilka kunskaper undervisningen ska rikta sig mot och kunskapskraven 

beskriver vad enskilda elever ska kunna (Wahlström, 2015). En annan stor skillnad mellan 

Lpo 94 och Lgr 11 är hur världen har förändrats teknologiskt. Samhället och skolan går 

mot en mer teknologiserad värld och är nu en del av människans vardag. Under Lpo 94, 

fanns det inte samma teknologiska möjligheter som det gör i dagens samhälle.  

Två av de sex målen för geografi i Lpo 94 var att eleverna skulle förstå vad en karta är och 

hur den används samt känna till krafter som har format jordytan och förändrar landskapet 

och som påverkar levnadsvillkoren. I Lgr 11 i kunskapskraven är dessa två målen från Lpo 

94 med, skillnaden är att eleverna i Lgr 11 även ska kunna föra enkla resonemang för 

betyget E, utvecklade resonemang för betyget C och välutvecklade och väl underbyggda 

resonemang för betyget A.  

Inom ämnet historia har kraven i Lgr 11 jämfört med Lpo 94 höjts. I Lpo 94 är det endast 

tre mål eleverna skall uppnå. I Lgr 11 är det betydligt fler och även inom historieämnet 

måste elever kunna föra enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang beroende på vilket 

betyg eleverna vill nå.  

Skillnaden i Lpo 94 och Lgr 11 i religionskunskap, är dels som i övriga 

samhällsorienterande ämnen att eleverna ska kunna föra resonemang för att uppnå ett visst 

betyg, men även att elever ska kunna föra resonemang och ha kunskap om moraliska 

frågor. I Lpo 94 fokuseras målen eleverna ska nå enbart på religioner.  

I det centrala innehållet för ämnet samhällskunskap, är det precis som i de tre övriga 

samhällsorienterande ämnena nu ett krav att elever ska kunna föra resonemang. En annan 

skillnad mellan Lpo 94 och Lgr 11 är att i Lgr 11 ska eleven kunna redogöra innebörden 

av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter samt vad barnets rättigheter kan 

betyda i olika delar av världen. Det är inget mål elever skall ha uppnått i Lpo 94. 

Wahlström (2015) nämner en skillnad inom samhällskunskap mellan de tidigare 

kursplaner och Lgr 11. Hon menar att förr utvecklade samhällskunskapen eleverna till att 
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bli mer politisk engagerade. I Lgr 11 däremot är det viktiga för eleverna att kunna föra 

resonemang och använda relevanta begrepp. Genom att jämföra Lpo 94 och Lgr 11 kan 

slutsatsen dras till att elever inom autismspektrat kan ha svårare att nå upp till 

kunskapskraven i Lgr 11. 

2. Metod och material 

Studien bygger på en kvalitativ textanalys som grundar sig i tolkningstraditionen 

hermeneutiken. Att tolka texter inom hermeneutiken handlar till stor del om att 

textbegreppet är utvidgat, intervjuer, filmer och bilder med mera är egentligen texter också. 

Hermeneutiken går ut på att analysera texter och sedan skapa en mening ur dessa. 

Utgångspunkten för en hermeneutisk tolkning kan antingen vara utifrån textförfattarens 

perspektiv eller utifrån läsarens tolkning av texten (Widén, 2009, s 138). Det är det 

sistnämnda som har valts i denna litteraturstudie. Westerlund (2009, s 62) menar att tolka, 

förstå och förmedla är huvudord samt att det centrala i hermeneutiken är att finna textens 

viktighet. Genom att finna det som är av vikt i texten är det betydelsefullt att lyssna på 

texten samt vara öppen mot den. Ämnet som är valt har tvingat oss författare att vara 

mycket lyhörda och öppna mot texterna för att kunna göra ett kvalitativt urval då det finns 

begränsad forskning på området. 

 

2.1 Söktjänster 

Till litteraturstudien har data samlats in via sökningar med databasen PRIMO. I PRIMO 

har sedan biblioteks kataloger ERIC använts. Den amerikanska söktjänsten PsycInfo har 

även använts. I de relevanta artiklar som hittats har det påträffats flera andra källor som 

dessa har refererat till, vilket har lett till en kedjesökning. I och med att denna studie använt 

sig av internationell forskning så är det de svenska samhällsorienterande ämnenas 

motsvarigheter i andra länder som tagits under beaktande. Ämnena i de andra länderna är 

inte uppbyggda på samma sätt som i Sverige, därför har vissa artiklar sorterats bort, 

eftersom att studien är tolkad till ett svenskt synsätt.  

Sökord som använts är bland annat: autism, ASD, social science, civics, social studies, 

education, teaching methods, interventions, elementary, school, didactics och classroom. 

Efter att ha gjort sökningar via ERIC, som är en databas, och använt både autism och social 

science som sökord blev det totalt 277 träffar. När sökorden är autism och civics så får blir 
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det 1 träff. I en sökning där den första sökningen innehöll autism och sedan både civics 

och social science blev det inga träffar. Efter att sökningarna var gjorda hittades fler 

nyckelord som denna studie har använt sig av och på så sätt fått ett större urval. 

Genom att använda söktjänsten Google Scholar blev det fler träffar. Sökorden var autism 

och civics, det resulterade i totalt 1480 träffar. Med sökorden social science samt autism 

blev det hela 774000 träffar. Efter att ha läst sammanfattningen på många av de träffarna 

var det tydligt att de inte behandlade samma ämne som denna studie eftersträvar och 

träffarna var inte relaterade till skolans värld. I en kedjesökning via Google Scholar 

hittades en artikel som är relevant för studiens syfte. Problemet med Google Scholar är att 

söktjänsten inte binder samman orden. Sökningen social science och autism fick i många 

fall bara fram artiklar som enbart innehöll ett av orden, vilket gör att sökningen inte kan 

appliceras på studiens ämne. Studien får därför utgå utifrån två ämnen, autism och de 

samhällsorienterande ämnena, för att sedan bindas samman. 

Styrkorna med sökningarna är att mycket material om både autism och undervisning inom 

de samhällsorienterande ämnena har hittats. Svagheten med sökningarna var att det inte 

fanns särskilt mycket material där båda dessa delar ingår. Fokus har legat på de  artiklar 

samt böcker med stycken som är relevanta för denna studie. 

Böcker är något som används flitigt i denna studie. Många av böckerna var väldigt givande 

men samtidigt var det i många fall att böckerna handlade om samma sak. Böckerna vi har 

använt oss av är Specialpedagogik och funktionshinder, GÅNG PÅ GÅNG, Elever med 

neuropsykiatriska svårigheter samt Understanding and Teaching Children with Autism.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

 

2.2 Material i resultat 
 

Följande material har använts i resultatet.  

 

Författare Årtal Publikationstyp Titel 

Banda, D., Hart, S 

& Liu-Gitz 

2009 Vetenskaplig artikel Impact of training 

peers and children 

with autism on social 

skills during center 

time activities in 

inclusive classrooms 

Beckman, V., 

Kärnevik M. & 

Schaumann H 

1994 Bokkapitel GÅNG PÅ GÅNG 

Dugan, E., Kamps, 

D., Leonard, B., 

Watkins, N., 

Rheinberger, A. & 

Stackhaus, J. 

1995 Vetenskaplig artikel  Effect of cooperative 

learning groups 

during social studies 

for students with 

autism and fourth-

grade peers 

Harrower, J,. & 

Dunlap, G.  

2001 Forskningsöversikt Including Children 

With Autism in 

General Education 

Classrooms 
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Jordan, R,. & 

Powell, S. 

1995 Bokkapitel Understanding and 

Teaching Children 

with Autism 

Kamps, D., Royer, 

J., Dugan, E., 

Kravits, T., 

Gonzalez-Lopez, 

A., Garacia, J., 

Carnazzo, K., 

Morrison, L. & 

Garrison Kane, L. 

2002 Vetenskaplig artikel Peer Training to 

Facilites Social 

Interaction for 

Elementary Students 

with Autism and their 

Peers 

Kendall Carlsson, 

G. 

2015 Bokkapitel Elever med 

Neuropsykiatriska 

svårigheter – vad gör 

vi och varför? 

Powell, S., & 

Jordan, R. 

1998 Bokkapitel Autism, leka lära och 

leva 

Rogers, S. 
2000 Vetenskaplig artikel 

Interventions That 

Facilitate 

Socialization in 

Children 

Schenning, H., 

Knight, V. & 

Spooner, F. 

2012 Vetenskaplig artikel Effects of structured 

inquiry and graphic 

organizers on social 

studies 

comprehension by 

students with autism 

spectrum disorders 



 

13 
 

Simpson, L. & Bui, 

Y 

2016 Vetenskaplig artikel Effect of a Peer-

Mediated Intervention 

on Social Interactions 

of Students with Low-

Functioning Autism 

and Perceptions of 

Typical Peer 

Spencerm V. & 

Evmenova, S., 

Boon, R. & Hayes-

Harris, L. 

2014 Vetenskaplig artikel Interventions for 

Students with Autism 

Spectrum Disorders in 

Content Area 

Instruction: 

Implications and 

Considerations for 

Classroom Practice 

Weiss, M & Harris, 

S. 

2001 Forskningsöversikt Teaching Social Skills 

to People With Autism 

Zakas, T., Browder, 

D., Ahlgrim-

Delzell., & 

Heafner, T. 

2013 Vetenskaplig artikel Teaching social 

studies content to 

students with autism 

using a graphic 

organizer intervention 
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3. Resultat 

I följande avsnitt presenteras materialet som har analyserats. Resultatet svarar på de 

frågeställningar som studien har.  

 

3.1 Olika typer av anpassningar 

Alla är vi unika och lär oss bäst på olika sätt. För att hjälpa elever med autism i 

undervisningen finns det flera strategier och anpassningar lärare kan använda sig av. 

Spencer, Evmenova, Boon och Hayes-Harris (2014, s. 322) menar att anpassningar såsom 

visuellt stöd, teknologibaserade instruktioner, konkreta representationer, direkta 

instruktioner och beteendeinterventioner har visat sig vara effektiva. Visuellt stöd innebär 

att använda sig av bilder eller filmer för att skapa förståelse. Teknologibaserade 

instruktioner kan exempelvis vara att använda sig av iPad eller dator och få instruktioner 

därigenom eller spela spel. Konkreta representationer kan exempelvis vara laborativt 

material. Laborativt material är något eleverna kan ta på, inom de samhällsorienterande 

ämnena kan det vara till exempel en karta, ett pussel, en jordglob, ett brädspel och så 

vidare. Direkta instruktioner kan till exempel vara en lista med uppgifter som eleverna får 

göra i tur och ordning. Beteendeinterventioner innebär att läraren uppmuntrar ett visst 

beteende och därigenom skapar en positiv lärandemiljö där goda aktioner uppmuntras och 

till viss grad belönas. Schenning, Knight och Spooner (2012, s. 527) menar att guided 

inquiry är en anpassning som visat sig vara effektiv för undervisning inom de 

samhällsorienterande ämnena. Guided inquiry lär eleverna att tänka vetenskapligt för att 

ta beslut och medverka som medborgare, detta för att lösa problem som leder till praktiska 

lösningar. Under användning av guided inquiry förser läraren eleverna med mer support 

och assisterar eleverna med processen i hur de ska tänka, vilken ordning de ska gå utefter 

samt vilken information som är viktig att behandla. Schenning et al.(2012, s. 539) styrker 

detta genom att skriva att lärare som undervisar i de samhällsorienterande ämnena bör 

använda sig av guided inquiry, bildstöd samt direkta instruktioner för att undervisa elever 

inom autismspektrat.  
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3.2 Sociala interaktioner och kooperativa metoder 

Jordan och Powell (1995, s. 6) menar att undervisningen är en social aktivitet, den kan 

dock vara missförstådd för elever inom autismspektrat. Vet inte läraren om att någon elev 

har denna funktionsnedsättning kan elevens beteende misstolkas som lathet och 

oförskämt. Enligt Simpson och Bui (2016, s. 162) är autism en nedsättning som 

definieras av en brist i den sociala kommunikationen och interaktionen.  Elever med 

autism har ofta problem med att skaffa vänner som är i samma ålder och på grund av 

bristen i sociala kunskaper samt beteende som kan anses vara konstigt finns det en risk 

att  bli socialt exkluderade. Elever med autism påvisar ofta svårigheter med att bidra i 

diskussioner på grund av brist i förståelse av sociala interaktioner, misstolkningar i vad 

som sägs samt förmågan att ge och ta i konversationer.  

Rogers (2000, s. 399) menar att social dysfunktion är det mest definierande kännetecknet 

för autism. Elever med autism ses vara mottagliga till en varierad form av anpassningar 

som är till för att öka deras sociala förmåga med andra, elever samt vuxna. Att förbättra 

den sociala funktionen hos elever med autism har sedan det började studeras i ämnet ansetts 

vara en av de viktigaste aspekterna. Varianter av sociala insatser och anpassningar har 

utformats, empiriskt undersökta och publicerade inom litteratur som bygger på autism. 

Dessa insatser och anpassningar skiljer sig på olika sätt beroende på olika faktorer såsom: 

åldersgruppen på  människorna med autism som är involverade, beteende som tidigare är 

uppvisat, typen av social partner som är involverad: elev eller vuxen, anpassningsstrategier 

och karaktären på den som hjälper till: elev eller vuxen. Rogers (2000, s 399) hävdar att 

nästan alla anpassningar och insatser som har blivit publicerade bygger på en 

beteendemetodologi. Beteendemetodologi innebär att personen i frågas beteende 

analyseras och därefter dras slutsatser om vilka anpassningar samt insatser som behövs 

göras. 

Rogers (2000, s 401-406) skriver i sin artikel om olika anpassningsstrategier som visat sig 

vara effektiva för att öka elevers sociala interaktion med vuxna samt med andra elever. 

Dessa har inkluderat självhanteringsstrategier, lärande av sociala färdigheter genom 

sociodramatiskt rollspel, videomodelleringstekniker, instruktioner av sociala färdigheter 

från vuxna, mer direkta vuxna instruktioner, medling mellan elever och när en annan elev 

lär ut. Rogers (2000, s 406) sammanfattar sin artikel med att påpeka de demonstrerade 

bristerna som återfinns i elever med autism sociala förmåga. Trots det så uppvisar de en 
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responsivitet till varierade anpassningar inom undervisningen, som syftar till att öka denna 

förmåga. Rogers (2000, s 406) menar att studier inom ämnet påvisar även en positiv effekt 

hos de elever i klassrummet som inte har autism, men som är involverade i arbetet kring 

eleven eller eleverna som är inom autismspektrat. Rogers (2000, s 406) tillägger att 

olämpligt beteende i klassrummet minskar under perioder där eleverna får socialisera sig. 

Social integration måste ses som ett mål och det måste aktivt sökas efter effektiva 

anpassningar i klassrummet.  

I en studie skriven av Dugan et al. (1995, s. 175) beskriver de vikten av inkludering i 

klassrummet för elever med autism. De menar att genom användning av kooperativa 

metoder skall elever jobba tillsammans för att nå dessa mål. För att anpassa instruktionerna 

elever får i skolan under lektioner och när de arbetar kan läraren använda sig av 

handledning och kooperativt lärande. För att öka elevers möjlighet att framföra ett svar, 

utöka deras tid för ett specifikt ämne samt få träning i deras sociala färdigheter, i 

gruppsammanhang. Dugan et al. (1995, s. 175) beskriver kooperativt lärande som en 

strategi där små grupper av elever jobbar tillsammans som ett lag för att lösa problem, göra 

klart en uppgift eller att nå ett gemensamt uppsatt mål. Powell och Jordan (1998, s 195-

196) styrker föregående mening. De menar att det är viktigt att eleverna får jobba i grupp. 

Klassdiskussioner koncentrerade kring ett ämne har visat sig vara en framgångsrik metod 

för att utveckla de sociala färdigheterna. Powell och Jordan (1998, s 196) menar även att 

det är viktigt att koppla aktiviteter i klassrummet till beteende i hemmet, vilket kan leda 

till en självreflekterande process och då en förändring i beteendet för eleverna med autism.  

Kamps et al. (2002, s 174-176) utförde en gruppstudie för att förbättra sociala färdigheter 

för elever med autism samt deras klasskamrater. I denna studie blev en elev tränad till att 

vara en form av handledare åt fem elever med autism och utbilda dessa i begrepp och fakta 

från kursplanerna inom de samhällsorienterande ämnena. Målet med denna studie var att 

träna eleverna med autism i att initiera samtal och svara sina kamrater, samarbeta och bidra 

till en positiv diskussion under aktiviteterna. Aktiviteterna bestod av introduktion till 

sociala färdigheter, grupp och individuella svar, elev-till-elev träning samt recensioner av 

aktiviteten. Senare fick eleverna medverka i lekaktiviteter om 10-15 minuter. Eleverna fick 

poäng för lämpliga sociala interaktioner. Resultatet jämfördes med en så kallad 

kontrollgrupp. Elevernas sociala interaktioner med sina jämlikar i grupperna ökade med 

anpassningar i de akademiska samt sociala kontexterna i jämförelse med den så kallade 

kontrollgruppen.  
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Banda, Hart och Liu-Gitz (2009, s. 620) skriver om en studie som gjorts på 34 elever med 

autism mellan åren 7-14 i USA. Cirka 250 elever hjälpte till i studien genom att skapa 

sociala färdighets-, spel-, rast-, lek-, lunch- och handledar-grupper. Detta för att involvera 

och integrera de 34 eleverna inom autismspektrat. Det fanns två kategorier av grupper, 

tränade grupper samt otränade grupper. Vilket betyder att vissa av grupperna fick träning 

i hur de skulle agera för att hjälpa eleverna inom autismspektrat medans de andra inte fick 

det. Resultatet var generellt mer positivt för de elever med autism som fick hjälp av de 

tränade grupperna kontra de elever med autism som var med i de så kallade otränade 

grupperna. 

Weiss och Harris (2001, s. 795-796) menar att rollspel där eleverna använder sig av ett 

manus ökar elever med autism sociala interaktion med andra elever. De skriver om en 

grupp på tre elever, där en av eleverna hade autism. Rollspelet utgick från manus och 

utspelade sig på ett tivoli, i en djuraffär och en magi affär. Eleverna fick utgå från manuset 

och lära sig olika repliker. Det visade sig att denna socio dramatiska övning ökade den 

sociala interaktionen mellan de tre eleverna. Det visade sig också att eleven med autism 

engagerade sig socialt även utöver rollspelen och de tilldelade rollerna. 

 

3.3 Strukturer och rutiner för elever 

I boken GÅNG PÅ GÅNG, skriven av Beckman, Kärnevik och Schaumann (1994, s. 79) 

går det att läsa om pedagogiska principer. De menar att den allra viktigaste pedagogiska 

principen för elever med autism är att strukturera och ordna omvärlden. Eleverna ges en 

ökad förståelse av vad som finns omkring dem och ökar deras medvetenhet, vilket i sin tur 

leder till att de får mer kontroll och säkerhet. Kendall (2015, s. 87) styrker detta, hon menar 

att en tydlig rutin och struktur underlättar för elever med autism. Kendall (2015, s. 87) 

betonar vikten av att lärare fortsätter vara till hjälp för eleverna under raster också eftersom 

att det oftast är svårare för elever att klara av rasterna, än lektioner som är strukturerade. 

Det är på rasterna elever med denna funktionsnedsättning löper större risk för att utsättas 

för mobbning eller svåra sociala situationer. 

“Struktur innebär att man får hjälp att orientera sig i tid och rum. Man ska veta vad man 

ska göra, var och när det ska ske och tillsammans med vem” (Beckman et al., 1994, s. 79). 

Beckman et al. (1994, s. 79) menar att strukturera klassrummet är ett bra sätt för att få 
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elever med autism att känna ett lugn. Varje rum eller varje del av ett rum ska ha en bestämd 

funktion. På så sätt kommer eleven få en visuell nyckel till vad som ska göras i just den 

delen av rummet. Författarna (1994, s. 79) beskriver viktiga aspekter att tänka på i 

klassrummet för elever med autism. En aspekt är att dela upp klassrummet i olika delar. 

Detta sker genom att läraren drar gränser med tejp på golvet. En annan aspekt är att ha ett 

övergångsställe eller refug, dit eleven går till när hen har gjort färdigt en sak och väntar på 

att göra nästa. Eleven börjar dagen med att gå dit på morgonen, för att få instruktioner 

genom bilder eller föremål. Platsen kan innehålla en matta med ett bord och stolar, på så 

sätt vet eleven att om den sätter sig där, visar eleven att den har avslutat en sak och vill ha 

något nytt.  

 

3.4 Bildstöd som anpassning 

Beckman et al. (1994, s. 82) tar upp en annan anpassning, vilket är att strukturera tiden för 

elever med autism. De anser att tid är ett abstrakt begrepp och gör det svårt för elever med 

autism att förstå. Beckman et al. (1994, s, 82) skriver att göra ett schema är ett sätt att 

konkretisera tiden, göra den begriplig och överblickbar. Eleverna kommer då veta vad som 

förväntas av dem, de ser en början och ett slut på dagen och dess delar samt skapar ett 

igenkännande och trygghet för eleverna. Enligt författarna kan ett schema framställas med 

saker, bilder, bilder och ord samt enbart ord, allt efter den nivå som eleven befinner sig på. 

Schemat bör vara utformat så att det visar uppgifterna uppifrån och ner eller från vänster 

till höger. Detta för att eleverna ska få en struktur med schemat. Författarna visar fyra olika 

scheman lärare kan använda sig utav (Se bilaga 2). Genom att använda dessa scheman 

hjälper läraren eleven att utvecklas. När eleven lärt sig en sak bör den få hjälp att överföra 

färdigheten till en annan miljö och utföra det med en annan person, så att eleven kan 

automatisera kunskapen. Harrower och Dunlap (2001, s. 767) menar att en övergång från 

en aktivitet till en annan kan vara problematisk för elever med autism. Bildscheman 

fungerar som effektiva signaler som varnar eleverna med autism för de kommande 

förändringarna. Författarna skriver om ett bildbokschema som tre elever använde sig av. 

Bildbokschemat bestod av bilder som beskriver hur dagliga undervisningen kommer se ut. 

Resultatet visade att utan vidare assistans följde eleverna schemat 90 till 100% av 

tillfällena bildbokschemat används.  
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The National Council for the Social Studies [NCSS] är den största professionella 

föreningen som enbart är hängivna åt utbildning inom de samhällsorienterande ämnena i 

USA. De betonar vikten av att utbilda elever i de samhällsorienterande ämnena med 

information, kritiskt tänkande, och erfarenheter som bidrar till att de blir ansvarstagande 

medborgare (Zakas, Browder, Ahlgrim-Delzell & Heafner 2013, s. 1075). Den svenska 

kursplanen för de samhällsorienterande ämnena betonar samma sak. Som det nämnts 

tidigare i denna studie finns det inte många andra studier gjorda om hur man underlättar 

undervisningen inom de samhällsorienterande ämnena för elever inom autismspektrat. I 

studien Research in autism spectrum disorders som är skriven av Zakas et al. (2013, s. 

1076) refererar de till NCSS och menar att en av de stora barriärerna till att undervisa elever 

både med och utan autism inom de samhällsorienterande ämnena är elevernas förmåga att 

läsa och förstå förklarande texter. Zakas et al. (2013, s. 1079) har undersökt hur man med 

hjälp av bildstöd kan underlätta förståelsen i förklarande texter för tre elever med autism. 

Dessa tre elever fick med hjälp av bildstöd svara på nio olika läsförståelsefrågor om USA:s 

historia. Resultatet indikerade att alla tre elever uppvisade en ökad förmåga att enskilt svara 

på dessa nio läsförståelsefrågor. Powell och Jordan (1997, s 196) skriver även att en form 

av checklista kan användas som bildstöd för elever med autism. Checklistan ska baseras 

på specifika sociala beteenden och har visat sig leda till en minskning av oönskat beteende. 

Denna checklista med bildstöd ska bidra till att öka kvalitén på diskussioner och allmänt 

beteende i klassrummet. 

Schenning, Knight och Spooner (2012, s. 531) har gjort en studie som involverar bildstöd 

inom de samhällsorienterande ämnena för elever med autism. Över textraderna, som 

involverade fakta om digerdöden, hade de använt sig av bilder för att eleverna även skulle 

få en bildlig översikt över vad de läser (se bilaga 3). Författarna gjorde även en studie med 

bildstöd som involverade problemlösning. Båda studierna påvisade positivt resultat för de 

elever med autism. Alla elever som deltog i deras studie gjorde bättre ifrån sig med hjälp 

av bildstöd än vad de vanligtvis gör. 
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4. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras olika metoder och anpassningar som läraren kan använda i sin 

undervisning och i sitt klassrum för att undervisningen ska underlätta för elever inom 

autismspektrat. 

 

4.1 Resultatdiskussion 

I resultatet har studien behandlat olika strategier och anpassningar lärare kan använda sig 

av när de undervisar elever med autism. Spencer et al. (2014, s. 322) menar att 

anpassningar såsom visuellt stöd är något som visat sig vara effektivt. När man använder 

sig av visuellt stöd används bilder eller filmer för att skapa en djupare förståelse för 

eleverna. Författarna nämner även att tekonologianpassade instruktioner, konkreta 

representationer, direkta instruktioner och beteendeinterventioner är andra bra 

anpassningar läraren kan använda sig av. Teknologianpassade instruktioner innebär att 

eleven får instruktioner via en Ipad eller dator. Konkreta representationer är när eleven får 

laborativt material som eleverna kan ta på. Direkta instruktioner innebär att läraren ger 

eleven en lista med saker eleven ska göra i tur och ordning. Beteendeinterventioner är att 

läraren uppmuntrar ett visst beteende. Detta skapar en positiv lärandemiljö där goda 

aktioner till viss del belönas eleven.  

I resultatet framställs vilka aspekter det är som gör att elever inom autismspektrat kan ha 

svårt att nå upp till kunskapskraven inom de samhällsorienterande ämnena. I det material 

som sökts och som denna studie använt sig av har även anpassningar och metoder som 

visat sig effektiva påträffats, de har sedan redovisats i resultatavsnittet. Generella metoder 

som använts i klassrum där klassen består av en heterogen grupp där det finns elever med 

autism har varit framförallt att arbeta i grupper, strukturering av undervisningen och övrig 

skoldag samt med hjälp av bildstöd. Dessa metoder har påträffats i flera källor som vi 

använts oss av. Materialet som vi har analyserat påvisar vikten i att hitta effektiva strategier 

för att förbättra inlärningen för elever som arbetar i heterogena grupper där alla är olika 

och där vissa elever har diverse diagnoser. Flertalet studier utforskar resultatet i att låta 

elever inom autismspektrat få jobba i grupp med andra elever. Att inkludera elever med 

autism är av stor vikt och hjälper elever att utveckla en förståelse, medmänsklighet samt 
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sociala färdigheter. Inkludering av elever med autism i klassrummet påvisar framförallt en 

positiv effekt hos de elever som har detta men också för de andra eleverna.  

En handbok eller liknande inom ämnet skulle underlätta undervisningen något enormt för 

en lärare som har individer inom autismspektrat i sin grupp. Detta skulle göra att en lärare 

alltid kan vända sig till den för att hitta någon metod eller anpassning som då visat sig vara 

effektiv på andra elever. Sen är det självklart att en metod eller anpassning kanske inte 

fungerar på önskat sätt men då finns det ändå ett urval av andra metoder och anpassningar 

som kan utforskas vidare. Som tidigare har nämnts så är alla unika och det är bra, alla lär 

sig bäst på olika sätt och det gäller att hitta rätt metod eller metoder som fungerar bäst för 

den gruppen som undervisas. 

Under en VFU-period stötte en av författarna till föreliggande forskningsöversikt på en 

elev med autism. Eleven var inkluderad på ett mycket bra sätt i skolklassen, men stötte ofta 

på problem då eleven inte kunde se saker från någon annans perspektiv, mycket var svart 

eller vitt, rätt eller fel. Detta bidrog ofta till konflikter, eleven hamnade i affekt och kunde 

då inte vara i klassrummet längre. Det var en väldigt intressant och nyttig erfarenhet som 

skribenten kommer ta med sig, situationerna som uppstod hade skribenten med säkerhet 

klarat av bättre och med stor sannolikhet hindrat från att uppstå med det skribenten fått lära 

sig av denna studie. 

 

4.2 Anpassningar 

Enligt Rogers (2000, s. 399) är social dysfunktion är det mest definierande kännetecknet 

för autism. Författaren menar att en av de viktigaste aspekterna sedan autism började 

studeras är att förbättra den sociala funktionen hos elever med denna symtom.  Powell och 

Jordan (1998, s. 195) skriver i en sin studie att det är viktigt att elever med autism får arbeta 

i grupp. För att eleverna ska utveckla sina sociala färdigheter skriver författarna att 

klassdiskussioner koncentrerade kring ett ämne har varit en framgångsrik metod. Detta är 

något lärare som undervisar i de samhällsorienterande ämnena kan använda sig av. Genom 

att ha gruppdiskussioner i de olika ämnena och låta eleverna få diskutera fritt angående 

något läraren valt ut, kommer eleverna att utvecklas tillsammans. Detta styrker Dugan et 

al. (1995, s. 175), de menar att eleverna genom kooperativt lärande jobbar tillsammans mot 

ett mål.  
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För att öka elever med autisms sociala interaktion med andra elever menar Weiss och 

Harris (2001, s. 795-796) att rollspel med ett skrivet manus är en bra anpassning. Rollspel 

visade sig öka den sociala interaktionen mellan eleverna och eleven med autism 

engagerade sig socialt även utöver rollspelet. Detta kan appliceras till de 

samhällsorienterade ämnena, genom att rekonstruera olika händelser som skett i historien 

får eleverna social interagera med varandra samt kunskap inom det valda ämnet i rollspelet.  

En annan viktig anpassning för lärare att göra i sin undervisning och i omvärlden är att ha 

det strukturerat. Genom att ha strukturer och rutiner i omvärlden kommer det att underlätta 

för elever med autism (Kendall, 2015, s. 87). Beckman et al. (1994, s. 79) skriver att en 

strukturerad omvärld ger eleverna ökad förståelse av vad som finns omkring dem och ökar 

deras medvetenhet. Detta leder till att eleverna får mer kontroll och känner mer säkerhet. 

Därför är det viktigt när lärare undervisar i de samhällsorienterande ämnena att eleverna 

ska veta om vad de ska göra eftersom att det skapar en trygghet för eleverna. Det ska finnas 

rutiner, när eleven är klar med en uppgift ska den veta vad den ska göra härnäst.  

Att använda sig av bildstöd är något som visat sig positivt. Bildstöd kan man använda på 

flera sätt. Beckman et al. (1994, s. 82) använder bildstöd för att strukturera tiden för elever 

med autism. Eleverna ser då en början och ett slut på dagen och vet vad som förväntas av 

dem. Bildstöd kan även användas under lektionens gång, till exempel om eleverna ska läsa. 

Schenning et al. (2012, s 529) gjorde en studie på elever, där de använde sig av bildstöd i 

historieundervisningen. De använde en text om digerdöden som eleverna skulle läsa, 

ovanför texten hade de klippt in olika bilder som symboliserade orden som stod i texten. 

Studien visade en positiv resultatförändring för de elever som deltog. Bildstöd är något 

lärare kan använda i alla samhällsorienterande ämnen. Det går att använda som lässtöd för 

eleverna, men det går även att använda bilder för att visa hur dagens eller veckans schema 

ser ut. Genom dessa metoder kommer eleverna få en rutin, känna sig trygga och de kommer 

ha kontroll över deras dag.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Studien bygger enbart på västeuropeiska källor samt anglosaxiska källor, vilket innebär att 

källorna är från den engelskspråkiga världen. Eftersom att allt material som hittats och 

ansetts relevant är från dessa områden. 
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Styrkorna studien har är att autism förklaras, redovisar vad det är som gör att vissa 

kunskapskrav inom de samhällsorienterande ämnena är svårare att uppnå för elever med 

autism samt redovisar effektiva anpassningar och metoder som kan användas i SO-

klassrummet. Svagheten med studien är att det inte finns mycket tidigare forskning som 

är relevant, då det inte gjorts någon liknande studie innan. Det har lett till att studien 

byggts upp från två perspektiv för att sedan formas till en syntes. Vid litteratursökningar 

har inga felkällor stötts på. Ämnet i sig är som tidigare nämnt väldigt smalt då inga 

tidigare studier gjorts. Eftersom att ämnet som är valt är smalt hade förmodligen samma 

studie med andra skribenter kommit fram till likadana slutsatser. 

Denna studie bygger till viss del på kedjesökningar. Många artiklar och tidigare 

forskningar som använts har behandlat ungefär liknande ämnen och refererat till varandra. 

De flesta artiklarna beskrev på ett utförligt sätt vad autism är men inte hur lärare ska gå 

tillväga i ett klassrum. Detta beror på att det inte finns en “mall” över hur lärare ska arbeta 

med elever som har autism. Det finns inte en generell metod som funkar på alla elever, 

däremot finns det olika typer av strategier och metoder man kan använda för att underlätta 

för elever med denna funktionsnedsättning. Fungerar en metod på elev 1, innebär det inte 

att den metoden kommer fungera på elev 2.  

Böcker har använts flitigt i denna studie. Både svenska och engelska böcker, som 

behandlar autism och andra neuropsykiatriska funktionshinder. Det största problemet som 

påträffats under studien är att hitta precis forskning och artiklar som berör det ämne vi valt 

att forska om, de samhällsorienterande ämnenas krav på elever med autism. Studien har 

därför byggts på det relevanta material som hittats i generell forskning kring autism samt 

undervisning inom de samhällsorienterande ämnena. För att få en mer djup analys om hur 

man ska arbeta med elever med autism i skolan anses fältstudie vara ett bra sätt. Fältstudien 

skulle äga rum i olika skolor där intervjuer med diverse lärare, som har elever med autism 

i sin klass skulle bli intervjuade. På så sätt få en klarare bild av hur det ser ut i ett klassrum 

och hur lärare anpassar sin undervisning. En fältstudie hade även varit givande för de lärare 

som kommer att bli intervjuade. Genom detta sätt nås kunskap och forskning som stötts på 

ut och personen som blir intervjuad kan dela med sig av sina erfarenheter när det gäller att 

undervisa elever med autism. Istället för att läsa artiklar, som i många fall kan vara 

svårtolkade, får man via en fältstudie konkret se om vissa metoder och anpassningar 

fungerar i ett klassrum.  
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4.4 Avslutning 

Sammanfattningsvis anser skribenterna ämnet vara alldeles för obeforskat och fortsatta 

studier måste uppmuntras samt bedrivas. Det är viktigt att inkludera elever med autism och 

självklart försöka hjälpa dessa elever att nå upp till kunskapskraven. Att komma ut i 

yrkeslivet och undervisa som nyexaminerad lärare utan riktig erfarenhet för att sedan 

undervisa en klass där det finns elever inom autismspektrat innebär antagligen en lång 

startsträcka innan anpassningar och metoder som fungerar hittas. Med förkunskap och 

därefter erfarenhet tror skribenterna att undervisning inom SO:ämnena med elever som 

befinner sig inom autismspektrat kommer bli en rolig utmaning. 

En intressant aspekt vore att se ur elever med autism perspektiv på undervisning inom de 

samhällsorienterande ämnena. Ingen påträffad källa i denna studie har skrivit om hur 

eleverna upplever undervisningen utan den har bara varit resultatorienterad. 

Det finns anpassningar och metoder som visat sig vara effektiva för att undervisa elever 

inom autismspektrat men går det att applicera dessa på ett innovativt sätt i 

SO:klassrummet? Finns det metoder och anpassningar som denna studie inte stött på? Det 

kommer bli intressant att förhoppningsvis bedriva denna studie vidare via förslagsvis 

fältstudier och då se hur lärare arbetar med detta idag samt få ta del av deras erfarenheter. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: 

Personer med autism kan vara väldigt olika varandra. Ibland varierar skillnaden från person 

till person så pass mycket att det är svårt att förstå att de har samma diagnos. I Sverige 

använder man sig av två diagnosmanualer för att slå fast att ett barn har autism. Den ena 

diagnosmanualen är amerikansk och heter DSM-5. Den andra som används i Sverige är 

världshälsoorganisationens diagnosmanual ICD-10. 

http://habilitering.se/autismforum/om-diagnoser/autism 

I DSM-5 presenteras kriterierna i en tabell med en beskrivning av de olika 

funktionsnivåerna för diagnosen. Tabellen är en svårighetsgradering av autism som visar 

vilken svårighetsgrad personen ligger på. Den finns två stycken olika kategorier. 

Kategorierna innefattar social kommunikation och begränsade, repetitiva beteenden. De 

olika nivåerna visar hur mycket stöd personen i fråga behöver. Svårighetsgraden beslutar 

vilken nivå personen hamnar på, där nivå 1 kräver stöd, nivå 2 kräver omfattande stöd och 

nivå 3 kräver mycket omfattande stöd. http://habilitering.se/om-

autismspektrumdiagnos/diagnoskriterier/diagnosmanualen-dsm-5/diagnoskriterier-autism 

I diagnosmanualen ICD-10 finns det 12 symtom på autism och de är fördelade på tre 

huvudkriterier som vardera har fyra symtom. De tre huvudkriterierna är: 

1. kvalitativa avvikelser i ömsesidigt socialt samspel 

2. kvalitativ avvikelse i kommunikativ förmåga  

3. begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter  

De fyra symtomen för kvalitativa avvikelser i ömsesidigt social samspel är: 

a) oförmåga att adekvat använda blickkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och 

gester för att reglera det sociala samspelet; 

b) oförmåga att etablera kamratrelationer med jämnåriga (på ett åldersadekvat sätt och 

trots rikliga möjligheter därtill) som innefattar ett ömsesidigt utbyte av intressen, 

aktiviteter och känslor; 

c) bristande modulering av socio-emotionell ömsesidighet som visar sig genom 

nedsatt eller avvikande gensvar på andra människors känslor, eller bristande 

http://habilitering.se/autismforum/om-diagnoser/autism
http://habilitering.se/om-autismspektrumdiagnos/diagnoskriterier/diagnosmanualen-dsm-5/diagnoskriterier-autism
http://habilitering.se/om-autismspektrumdiagnos/diagnoskriterier/diagnosmanualen-dsm-5/diagnoskriterier-autism
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anpassning av beteendet till det sociala sammanhanget, eller en dålig integration av 

sociala, emotionella och kommunikativa beteenden; 

d) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra människor 

För kvalitativ avvikelse i kommunikativ förmåga är de fyra symtomen: 

a) försenad talutveckling eller total avsaknad av talat språk utan försök att 

kompensera för detta genom att använda andra sätt att kommunicera, t.ex. gester 

och pantomim (kommunikativt ”joller” har ofta saknats); 

b) relativ oförmåga att inleda och upprätthålla samtal (i förhållande till den aktuella 

språkliga utvecklingsnivån), med ett ömsesidigt kommunikativt utbyte med den 

andra personen; 

c) stereotypt och repetitivt språkbruk eller idiosynkratisk användning av ord eller 

meningar; 

d) brist på varierade låtsaslekar eller (i lägre ålder) socialt härmande lek. 

För begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter är de 

fyra symtomen:  

a) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 

överdrivna eller onormala i intensitet och fokusering; eller ett eller flera stereotypa 

och begränsade intressen som är överdrivna i intensitet och snäva i sin natur men 

inte till innehåll eller fokusering; 

b) till synes tvångsmässig fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller 

ritualer; 

c) stereotypa och repetitiva motoriska manér som inbegriper endera att vifta eller 

vrida med händerna eller fingrarna, eller komplicerade rörelser med hela kroppen; 

d) fascination inför delar av föremål eller icke-funktionella delar av leksaker 

För att man ska kunna fastställa diagnosen autism måste alla huvudkriterier vara uppfyllda. 

Det måste vara sammanlagt sex symtom från varje kategori. Med åtminstone två från det 

första huvudkriteriet och ett vardera från den andra- och tredje huvudkriteriet.  

http://habilitering.se/om-autism/autism/diagnoskriterier-autism 

 

 

http://habilitering.se/om-autism/autism/diagnoskriterier-autism
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Bilaga 4: 

Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationsår 

 

 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

Land 

 

Studiens teoretiska 

utgångspunkt/ram 

Resultat 

Banda, D., Hart, S 

& Liu-Gitz  

Impact of training 

peers and children 

with autism on 

social skills during 

center time 
activities in 

inclusive 

classrooms. 

Research in Autism 

Spectrum 

Disorders, 4 (4), 

619-625.  

2009 

Syftet med studien är 

att förbättra sociala 

interaktioner mellan 
elever i en 

inkluderande miljö. 

Design: Vetenskaplig 

Artikel 

Urval: 34 elever inom 
autismspektrat samt ca 250 

elever som hade i uppgift 

att hjälpa de inom 

autismspektrat. 

Datainsamling: Studie 

Land: USA 

Sociokulturell teori Resultatet visar att om 

elever med autism får 

rätt sorts hjälp ökar deras 

sociala förmåga. 

Beckman, V., 

Kärnevik, M & 

Schaumann, H. 

GÅNG PÅ GÅNG 

Borås, Sverige: 

Natur och Kultur 

1994 

En bok till föräldrar, 

anhöriga och personal 

som har att göra med 

människor med autism. 

Design: Handbok 

Urval: 

Datainsamling: Egna 

erfarenheter 

Land: Sverige 

 

 

 

Dugan, E., Kamps, 

D., Leonard, B., 
Watkins, N., 

Rheinberger, A & 

Stackhaus, J. 

Effects Of 

Cooperative 

Learning Groups 

During Social 

Studies For 

Students With 

Autism And Fourth-

Grade Peers.  

Journal Of Applied 

Behavior Analysis, 

28 (2), 175-188.  

1995 

Syftet med denna 

artikel är att presentera 
hur kooperativt lärande 

fungerar mellan elever. 

Design: Vetenskaplig 

Artikelt 

Urval: 18 elever 

Datainsamling: Studie 

Land: USA 

 

 

 

Sociokulturell teori Kooperativt lärande är 

något som förbättrade 
resultatet för eleverna. 

Både de elever med 

autism och de elever 

utan.  
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Falkmer, M. 

Inkluderande 

strategi för elever 

med Aspergers 
syndrom och andra 

autismspektrumtillst

ånd i grundskolan. 

(Skolverket Rapport 

nr. 334) Skolan och 

Aspergers syndrom 

- erfarenheter från 

skolpersonal och 

forskare. 

2009 

Hjälpmedel och 

anpassningar samt 

inkluderande strategier 

för barn med autism. 

Design: Rapport 

Urval: 

Datainsamling: Erfarenhet 

och forskning 

Land: Sverige 

Sociokulturell teori  

Harrower, J. & 

Dunlap, G. 

Including Children 

With Autism in 

General Education 

Classrooms. 

Behavior 

Modification, 25 

(5), 762-784. 

 2001 

Syftet med 

forskningsrapporten är 

att sammanfatta 

forskning om hur man 

på ett lyckat sätt 

inkluderar elever med 

autism i 

undervisningen. 

Design: Forskningsöversikt 

Urval: 13 

Datainsamling: Studie 

Land: USA 

Sociokulturell teori Forskningen som har 

analyserats inkluderar 

anpassningar som visat 

sig vara positiva i 

inkluderande klassrum. 

Holmér, E. 

Autism 

1177.se 

2018 

Beskrivning av vad 

autism är samt om 

undersökningar och 

utredningar.  

Design: Vårdguide 

Urval: 

Datainsamling: 

Land: Sverige 

  

Jakobsson, I-L & 

Nilsson, I. 

Specialpedagogik 

och 

funktionshinder. 

Stockholm, Sverige: 

Natur & Kultur. 

2016 

Hur lärare ska gå 

tillväga med elever 
med olika 

förutsättningar.  

Design: Handbok 

Urval: 

Datainsamling: Egen 

erfarenhet 

Land: Sverige 

Sociokulturell teori  

Jordan, R & Powell, 

S. 

Understanding and 

Teaching Children 

with Autism. 

Hjälpa människor som 

undervisar elever med 

autism att förstå dem 

bättre och på så sätt 

göra undervisningen 

mer effektiv.  

Design: Handbok 

Urval: 

Datainsamling: Egna 

erfarenheter 

Land: England 

Sociokulturell teori  
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Chichester, 

England: John 

Wiley & Sons Ltd. 

1995 

Kamps, D., Royer, 
J., Dugan, E., 

Kravits, T., 

Gonzalez-Lopez, 

A., Garcia, J., 

Carnazzo, K., 

Morrison, L. & 

Garrison Kane, L 

Peer Training to 

Facilitate Social 

Interaction for 

Elementary 

Students With 
Autism and Their 

Peers.  

Council for 
Exceptional 

Children, 68 (2), 

173-187. 

2002 

Kooperativt lärandes 
effekt på barn med 

autism och deras 

ökande sociala 

interaktioner.  

Design: Vetenskaplig 

Artikel 

Urval: 34 elever 

Datainsamling: Studie 

Land: USA 

 

Sociokulturell teori Elevernas sociala 
interaktioner ökade 

under kooperativt 

lärande. Speciellt när 

eleverna integrerade med 

andra som de inte hade 

träffat förut. 

Kendall Carlsson, 

G. 

Elever med 

Neuropsykiatriska 

svårigheter - vad 

gör vi och varför? 

Lund, Sverige: 

Studentlitteratur 

AB. 

2015 

Olika sätt att arbeta i 

skolan med barn med 

autism och andra 

neuropsykiatriska 

svårigheter. 

Design: Handbok 

Urval: 

Datainsamling: Egna 

erfarenheter 

Land: Sverige 

Sociokulturell teori  

Kindwall, K 

Diagnoskriterier för 

autism. 

Habilitering & 

Hälsa 

2014 

Presentera 

diagnoskriterierna för 

autism så som de är 

formulerade i ICD-10 

Design: Vårdguide 

Urval: 

Datainsamling: 

Land: Sverige 

  

Kindwall, K 

Diagnoskriterier för 

autism. 

Kännetecknar vad 

autism är. 

Design: Vårdguide 

Urval: 

Datainsamling: 
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Habilitering & 

Hälsa 

2015 

Land: Sverige 

Powell, S & Jordan, 

R. (red.)  

Degerman, J & 

Gerland, G 

Autism: leka, lära 

och leva : en 

handbok för 

praktiskt lärande. 

Stockholm, Sverige: 

Cura. 

1998 

Artikelförfattare som 

arbetar praktiskt inom 

autismområdet. 

Beskriver en del av sitt 

arbete.  

Design: Handbok 

Urval: 

Datainsamling: 

Land: Sverige 

  

Rogers, S. 

Interventions That 

Facilitate 

Socialization in 

Children. 

Journal of Autism 

and Developmental 
Disorders, 30 (5), 

399-409. 

2000 

Anpassningar som är 

riktade för att öka 

sociala färdigheter hos 

elever med autism. 

Design: Vetenskaplig 

Artikel 

Urval: 16 elever i olika 

åldrar 

Datainsamling: Studie 

Land: USA 

 

Sociokulturell teori Resultatet indikerar en 

ökning av de sociala 

färdigheterna när elever 

med autism prata och 
arbetar med andra 

elever. 

Schenning, H., 

Knight, V & 

Spooner, F 

Effects of structured 

inquiry and graphic 

organizers on social 

studies 

comprehension by 

students with 

autism spectrum 

disorders 

Research in Autism 

Spectrum 

Disorders, 7 (4), 

526-540. 

2012 

Påvisa effekten av 

olika anpassningar 

inom SO:ämnena för 

elever inom 

autismspektrat. 

Design: Vetenskaplig 

Artikel 

Urval: 3 

Datasamling: Studie 

Land: USA 

Sociokulturell teori Anpassningarna som 

gjordes visade sig vara 

till stor hjälp för 

eleverna och gav ett 

bättre resultat. 

Simpson, L. & Bui, 

Y. 

Effect of a Peer-

Mediated 

Intervention on 

Socialt lärande för 

elever inom 
autismspektrat. Hur 

lärare ska anpassa 

lektionen för att främja 

Design: Vetenskaplig 

Artikel 

Urval: 

Sociokulturell teori Resultatet visar att den 

sociala interaktionen 
mellan elever med 

autism och 

klasskamrater ökar när 
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Social Interactions 

of Students with 

Low-Functioning 

Autism and 
Perceptions of 

Typical Peers.  

Education and 

Training in Autism 
and Developmental 

Disabilities, 51 (2), 

162-178. 

2016 

en förbättrad 

textförståelse för elever 

med autism. 

Datainsamling: 

Land: USA 

de får jobba tillsammans 

och ta hjälp av 

anpassningar. 

Skolverket 

Läroplan för 

grundskolan, 

förskoleklassen och 

fritidshemmet. LGR 

11 

2018 

 Design:  

Urval: 

Datainsamling: 

Land: Sverige 

  

Spencer, V., 

Evmenova, S., 
Boon, R & Hayes-

Harris, L. 

Review of 

Research-based 

Interventions for 

Students with 

Autism Spectrum 

Disorders in 

Content Area 

Instruction: 

Implications and 

Considerations for 

Classroom Practice. 

Education and 

Training in Autism 

and Developmental 

Disabilities 

2014 

Syftet med artikeln är 

att visa vilka strategier 
som används för att 

instruera elever inom 

autismspektrat. 

Design: Vetenskaplig 

Artikel 

Urval: 

Datainsamling: 

Land: USA 

Sociokulturell teori Effektiva anpassningar 

som utkom efter 
forskningsöversikten 

inkluderade strategier 

såsom bildstöd, 

tekonologibaseradeinstru

ktioner, konkreta 

representationer, direkta 

instruktioner och 

beteendeinterventioner. 

Utbildningsdeparte

mentet 

Läroplaner för det 

obligatoriska 

skolväsendet och de 

frivilliga 

skolformerna LPO 

94 

1994 

 Design:  

Urval: 

Datainsamling: 

Land: Sverige 
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Wahlström, N 

När kunskap blev 

ett krav 

Pedagogiska 

magasinet 

2015 

Vad som hände när 

LGR 11 infördes och 

skillnader mellan LGR 

11 och LPO 94 

Design: Tidningsartikel 

Urval: 

Datainsamling: 

Land: Sverige 

  

Westerlund, I & 

Widén, P. 

Kvalitativ 

textanalys 

Handbok 

2009 

Instruera hur man 

skriver uppsats 

Land: Sverige 

Urval: 

Datainsamling: 

Land: 

  

Zakas, T., Browder, 

D., Ahlgrim-Delzell 

& Heafner, T 

Teaching social 

studies content to 

students with 

autism using a 

graphic organizer 

intervention.  

Research in Autism 

Spectrum 

Disorders, 7 (9), 

1075-1086. 

2013 

Visa effekterna av att 

använda bildstöd i 

undervisningen för 

elever med autism 

Design: Vetenskaplig 

Artikel 

Urval: 3 

Datainsamling: Studie 

Land: USA 

Sociokulturell teori De tre eleverna som 

utförde studien påvisade 

en ökad förmåga att 

enskilt svara på frågorna 

som ställts med hjälp av 

bildstöd. 

Zander, E 

Autism 

Habilitering & 

hälsa 

2014 

Vilka begränsningar 

inom 

utvecklingsområden 

personer med autism 

har. 

Design: Vårdguide 

Urval: 

Datainsamling: 

Land: Sverige 
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