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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka svårigheter och positiva effekter av att inkludera elever med 

autismspektrumtillstånd (AST) i grundskolan. Studien är en systematisk litteraturstudie som hämtat sitt 

material genom en databasundersökning i ERIC. Resultatet presenteras genom fyra övergripande faktorer 

som vi valt att benämna beteendemässiga, kognitiva, kommunikativa och sociala aspekter.  Dessa aspekter 

träder fram ur de svårigheter och utvecklingsområden som är vanligt förekommande för individer med 

AST. Vidare presenteras de resultat som främst kopplas till olika anpassningar under rubriken 

individanpassning och skolan. Resultatet visar att ett inkluderande arbetssätt kan ge positiva effekter men 

också skapa svårigheter för elever med AST. Elever med AST gynnas främst socialt av inkludering och de 

vanligaste svårigheterna återfinns inom de sociala och beteendemässiga aspekterna. Det framgick tydligt 

att elevernas sociala förmåga utvecklades av att undervisas i en inkluderande miljö, vilket bidrog till att de 

fick ett större kontaktnät och hade en ökad frekvens av lyckade interaktioner med andra. Elevernas sociala 

svårigheter resulterade i en del fall att de isolerade sig, exkluderades eller mobbades på skolan. Det 

framförs att skolans personal och elever behöver en ökad kunskap om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) som AST och att alla inom skolans sfär behöver verka för en accepterande, 

trygg och inkluderande skola. 

 

 

Nyckelord: Inkludering, autismspektrumtillstånd, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, 

Specialpedagogik 
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1 Inledning 

I den nuvarande läroplanen för grundskolan framställs det att skolan förväntas ge alla elever de 

kunskaper som de behöver för leva och verka i samhället och att undervisningen ska anpassas 

efter elevernas förutsättningar och behov (Skolverket, 2019). Detta är en stor utmaning, framför 

allt då läroplanen beskriver att alla elever ska omfattas av den gemensamma undervisningen. 

Ordet inkludering förekommer inte i varken läroplanen eller skollagen. Det står dock i skollagen 

(2010:800), att elever i grundskolan ska ges stöd och stimulans för att stärka sin utveckling och 

att skolan ska ta hänsyn till elevernas olika behov. Det står även att det särskilda stödet ska finnas 

i den omfattning att eleverna har en möjlighet att nå kunskapskraven (SFS 2010:800). Då ett av 

skolans mål är att eleverna ska uppnå kunskapskraven kan skolan ta hjälp av inkludering för att 

uppfylla detta. 

 

Ahlberg (2013) beskriver att idén om en skola för alla kan beskrivas antingen som alla elevers 

rätt till utbildning eller som ett begrepp för den inkluderande skolan där varje elev har en plats att 

utvecklas i gemenskap med andra. Tolkningen att skolan ska ses som en inkluderande sfär 

sammanfaller med den bild av inkludering som finns inom specialpedagogiken, där inkludering 

handlar om elevers rättighet att delta i en gemenskap och accepteras för de individer de är 

(Ahlberg, 2013). 

 

Grunden till detta arbete kommer ur den yrkeserfarenhet vi har, efter att ha arbetat med elever i 

särskild undervisningsgrupp med fokus på elever inom autismspektrum. Utöver arbete med 

elever i särskild undervisningsgrupp har vi fått arbeta med elever inom autismspektrum i en 

större gruppsammansättning både i skolverksamhet och i fritidsverksamhet. Det var kontrasten av 

dessa verksamheter som fick våra frågor kring inkludering av elever med autismspektrumtillstånd 

(AST) att gro. Detta är en forskningsöversikt om effekterna av att inkludera elever med AST i 

den ordinarie skolverksamheten. 
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1.1 Syfte/frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka samt analysera forskning kring de effekter som kan 

förekomma genom att inkludera elever i grundskolan. Fokus kommer att vara vid inkluderingen 

av elever med AST. 

 

- Vilka positiva effekter visar forskningen kan uppstå vid inkludering av elever med AST i 

grundskolan? 

- Vilka svårigheter visar forskningen kan uppstå vid inkludering av elever med AST i 

grundskolan? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Här redovisas centrala begrepp för denna studie. För att tydliggöra vilka definitioner som varit 

relevanta i denna uppsats klargörs dessa i alfabetisk ordning nedan. 

 

Aspekt - Ordet aspekt beskrivs enligt Svenska Akademiens ordlista (2015) som en synpunkt eller 

ett sätt att se på någonting. I denna studie kommer ordet främst att användas för att beskriva de 

perspektiv som uppkom som teman under analysprocessen. 

 

Autismspektrumtillstånd (AST) - Autismspektrumtillstånd som innefattar bland annat 

diagnoserna autism och Aspergers syndrom, definieras som tillstånd där individer kan uppleva 

svårigheter med exempelvis social kommunikation och interaktion. Utöver detta är begränsade 

repetitiva beteenden och aktiviteter förekommande för individer med AST (Gillberg & Unenge 

Hallerbäck, u.å.). I denna uppsats kommer samlingsnamnet autismspektrumtillstånd eller 

förkortningen AST att användas för att beskriva den grupp denna studie valt att lägga vikt vid. I 

vår databasundersökning används dock den engelska termen Autism spectrum disorder och dess 

förkortning ASD då sökningen gjordes i den internationella databasen ERIC. 

 

Inkludering - Inkludering inom skolans sfär kan handla om att anpassa skolans verksamhet för 

dess elever som individer istället för att eleverna ska anpassa sig till skolan, dock finns det ingen 

enhetlig betydelse av begreppet i dagsläget (Ahlberg, 2013). I detta arbete beskrivs begreppet 
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inkludering som den process där skolans verksamhet anpassar sig efter alla elevers olika 

egenskaper och behov, vare sig de är i behov av särskilt stöd eller ej (Norrström, 2013).  

 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) - Enligt Hjärnfonden (2017) har hjärnan en 

avvikande förmåga att bearbeta information för personer med NPF. Detta kan yttra sig på olika 

sätt, bland annat genom koncentrationssvårigheter eller svagt arbetsminne. Inom NPF finns 

diagnoser såsom autismspektrumtillstånd, ADHD och Tourettes syndrom. Diagnoserna inom 

NPF är ofta närbesläktade och det är inte helt ovanligt att personer har fler än en diagnos 

(Hjärnfonden, 2017). Eftersom NPF är ett paraplybegrepp kommer detta begrepp användas som 

sådant i denna studie. 

 

Syndrom - Ett syndrom skiljer sig från en sjukdom då det består av flertalet symtom som är 

förknippade med varandra. Symtomen förekommer hos en och samma individ upprepade gånger 

och kan inte förklaras vara slumpmässiga (NE, u.å.). För att tydliggöra att autism och andra NPF-

diagnoser rör sig om syndrom och inte sjukdomar kommer denna definition att användas i 

studien. 

 

2 Forskningsöversikt 

Detta avsnitt ger en kort bakgrund av begreppen autismspektrumtillstånd och inkludering. Under 

rubriken en skola för alla behandlas begreppets historia kopplat till elever i behov av särskilt stöd. 

Detta följs av förutsättningar för inkludering som berör forskning som uppmärksammar 

förutsättningar till en lyckad inkludering. Kapitlet avslutas med en kort redogörelse om forskning 

kring mobbning och social kompetens för att belysa två områden som individer med AST 

upplever svårigheter med. 

2.1 Autismspektrumtillstånd 

Wing (2012) beskriver de tidiga publikationerna av autism under 1900-talet, då flera författare 

hade uppmärksammat speciella beteendemönster vilket de ansett vara separata tillstånd men vars 

symptom kom att överlappa varandra. Leo Kanner publicerade år 1943 en artikel om så kallad 

barndomsautism, året därpå publicerade Hans Asperger en artikel om aspergers syndrom där 

unga människor uppmärksammats ha uppvisat autistiska beteendemönster, dock inte samma 
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mönster som Kanner observerat (Wing, 2012). Wing (2012) förklarar att Camberwellstudien från 

1970 kom fram till att diagnoser såsom Kanner-autism och aspergers syndrom är subgrupper 

inom ett vidare spektrum av diagnoser med liknande symptom och svårigheter vilket kallas 

autismspektrumtillstånd. Det som kännetecknar individer med AST är svårigheter med bland 

annat social interaktion och den kommunikativa förmågan men även en nedsatt förmåga till att 

fantisera samt repetitiva och stereotypa aktiviteter (Wing, 2012; Gillberg & Unenge Hallerbäck, 

u.å).  

 

Gillberg (1999) menar att individer som diagnostiseras med autism inte har en avgränsad 

sjukdom med en klar orsak utan att diagnosen ska utgå ifrån att vara ett beteendemässigt 

syndrom. Det är synen på diagnosen som ett syndrom och inte en sjukdom som kan bidra till en 

ökad förståelse av individer med autism (Gillberg, 1999). Johannisson (2006) skriver om 

diagnosens makt över människan och hur de på olika sätt kan ta till sig en diagnos. Hon redogör 

hur diagnosen kan upplevas som något befriande eller fängslande för personen som får den, 

diagnosen kan ge både förståelse och acceptans men även stigmatisering. En diagnos kan därmed 

skapa problematik eftersom den kan luckra upp känslan att vara normal. Diagnosen kan kräva att 

individen går in i en sjukroll samtidigt som den är en hjälp för att få stöd och behandling 

(Johannisson, 2006). Nilholm (2019) för också ett resonemang om att diagnosen är förenad med 

dilemman. Skuld kan lyftas från skolan och föräldrar då diagnosen är baserad på biologiska 

betingelser som kan vara svåra att motverka. Nilholm menar dock att risken är att diskussioner 

om de biologiska aspekterna kan leda till tanken att det är fel på eleven och inte att det kan vara 

fel på andra aspekter, som till exempel miljön. Diagnosen kan göra det tydligt att behov av extra 

stöd behövs och att undervisningen därmed behöver skräddarsys. Denna förändring i arbetssätt 

menar Nilholm kan leda till att personal börjar arbeta förebyggande så att elever med diagnoser 

kan inkluderas i klassrummet. Det kan dock också innebära att om arbetssättet inte fungerar i den 

stora klassen så kan press sättas på att eleverna ska undervisas i mindre grupper. När lärare 

misslyckas med inkluderingen ordnas istället särlösningar (Nilholm, 2019). Risken är att elever 

med diagnoser ses som avvikare med annorlunda pedagogiska behov vilket kan ses som ett 

hinder för inkludering. Faran med att se eleverna som avvikare kan leda till ett infall om att det 

inte går att undervisa elever med olika pedagogiska behov i samma grupp eftersom eleverna är så 

olika varandra (Nilholm, 2019). 
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För att elever inom autismspektrumet ska kunna ta till sig undervisningen krävs det att 

undervisande pedagoger ska ha en omfattande specialutbildning riktat till elever inom 

spektrumet. Det är även av vikt att pedagogerna har kunskaper om problematik som kan finnas 

hos elever med AST och samtidigt se eleverna för de individer de är, med sina individuella 

svårigheter de kan ha (Gillberg, 1999). Då beteendemönster varierar mycket mellan individer kan 

bland annat inlärningstakt och föredragna inlärningsmetoder vara någonting personligt. Detta ger 

skolan och dess pedagoger utmaningar i klassrummet då de har ansvaret att genomföra de 

anpassningar som fackmän tagit fram för den enskilda eleven, samtidigt som en tydlig och nära 

kontakt måste hållas med elevens hem och andra inblandade (Wing, 2012). Gillberg (2018) 

förklarar att nästan alla personer som uppnått kriterierna för en autismdiagnos i tidig ålder även 

har problematik som inte kopplas till huvuddiagnosen, exempelvis diagnoser som depression 

eller dyslexi. Barn med autism har generellt sett en ökad grad av problem under puberteten vilket 

i vissa fall kan leda till psykotiska sammanbrott eller andra psykologiska problem (Gillberg, 

2018). Det är vanligt att individer med Autism har komorbiditet, eller samsjuklighet, vilket 

innebär att de har andra diagnoser samtidigt som till exempel psykologiska funktionsvariationer 

(Gillberg & Unenge Hallerbäck, u.å.). 

 

2.2 Inkludering 

Vislie (2003) menar att den så kallade Salamancadeklarationen var den första uppmärksammade 

skiftningen i diskussionen kring inkludering av elever i behov av särskilt stöd i skolan. Enligt 

UNESCO (2006) och Ahlberg (2013) innebar Salamancadeklarationen att alla elever i behov av 

särskilt stöd skulle få det i sin undervisning inom det ordinarie skolväsendet. Persson (2013) 

förklarar att deklarationens fokus var att finna olika lösningar för att skapa inkluderande 

lärmiljöer för elever som tidigare varit exkluderade på grund av funktionsvariationer och göra 

skolan tillgänglig för alla (Persson, 2013). Salamancadeklarationen i sig var baserad på FN:s 

allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och dess standardregler om bland annat delaktighet 

samt jämlikhet för individer med funktionsvariation (Ahlberg, 2013). Salamancadeklarationen 

fick genomslagskraft eftersom den hade tydliga riktlinjer och metoder för att undervisa elever i 

behov av särskilt stöd så att dessa elever skulle ha en möjlighet att bli inkluderade i skolans 

gemenskap (Persson, 2013; Vislie, 2003). Andra delar som diskuterades under konferensen var 

de befogenheter en inkluderande skola skulle inneha. För att en skola ska klassas som 
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inkluderande ska den till en början ha en pedagogisk befogenhet för att möta individer och deras 

skillnader. Skolan ska ha en social befogenhet genom en ökad gemensam undervisning. Samt en 

ekonomisk befogenhet, då det kan vara kostnadskrävande att bibehålla olika system som riktats 

mot olika grupper av elever med varierande behov (Persson, 2013). 

 

Norrström (2013) menar att exkludering av elever rent historiskt skett på flera sätt i skolans sfär, 

exempelvis genom att placera elever i särskild undervisningsgrupp, särskola eller enskild 

undervisning. Det är denna exkludering som motiverade tankarna kring en sammanhållen och 

inkluderande skola för alla elever (Norström, 2013). Att få elever att återgå från en exkluderande 

utbildningsform är en anpassning som Eriksson Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) 

förklarar har haft flertalet namn, däribland inkludering, integrering och full delaktighet. 

Begreppen härstammar från undervisnings- och handikappolitiska sammanhang och har ingen 

given och tydlig innebörd. Gemensamt för dessa begrepp är dock dess betydelsebärande kärna 

som innebär att motverka exkludering av elever och dess negativa effekter (Eriksson Gustavsson, 

Göransson, Nilholm, 2011). Begreppet integrering fick en negativ anknytning då integrering 

fokuserade på att eleven var en faktor som skulle anpassas till skolans system, till skillnad från 

det ersättande begreppet inkludering som ämnar till skolans anpassning efter elevernas behov 

(Nordström, 2013). En anledning till att integrering kommit att uppfattas som otillräckligt idag är 

bland annat att individer måste ha blivit exkluderade eller segregerade för att kunna bli 

integrerade överhuvudtaget (Ahlberg, 2013). Nilholm (2012) förklarar att Sverige rent historiskt 

valt att lägga resurser på att stötta barn i behov av särskilt stöd och det finns än idag en politisk 

enighet när det kommer till att ge extra resurser till ändamålet, vilket tyder på att området är 

viktigt enligt ett politiskt perspektiv.  

 

Det finns en mängd tolkningar av vad ordet inkludering betyder och det finns ingen vedertagen 

definition ännu, men kärnan i inkludering kan beskrivas som system- och 

organisationsförändringar som mynnar i allas lika värde och rätt att få delta i både samhällets och 

skolans gemenskap (Ahlberg, 2013). Emanuelsson (2007) förklarar den inkluderande 

undervisningen som en fortgående process som i grunden handlar om alla elevers rätt till ett fullt 

deltagande i den gemensamma utbildningen. Nilholm (2012) hävdar att för att elever ska kunna 

känna sig som en del av skolans gemenskap måste pedagogerna arbeta förebyggande och ett sätt 
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att göra det är genom att stödja eleven utan att särskilja eller peka ut den i eller utanför 

klassrummet.  

 

2.3 En skola för alla 

Enligt Eriksson Gustavsson, Göransson och Nilholm, (2011) har tanken på en skola för alla 

elever funnits sedan folkskolans införande i Sverige. Från början har det funnits elever som inte 

passar in vilket bidrog till att stödåtgärder för dessa elever initierades tidigt. Under 1800-talet 

tillhörde det vanligheterna att elever i behov av särskilt stöd fick gå om samma årskurs för att ta 

del av kunskaperna genom repetition. För att möta elever med funktionsvariationer upprättades 

olika institutioner i bland annat Stockholm och Karlskrona (Eriksson Gustavsson, Göransson & 

Nilholm, 2011). Dessa institutioner ämnade enligt Tideman (2013) att göra så att individer med 

funktionsvariationer i slutändan skulle ha en förmåga att försörja sig själva. Vid 1960-talet hade 

vindarna vänt från att ha en vänlig inställning till institutionerna till att kritisera dem. Argumenten 

var att det ansågs inhumant i ett välfärdssamhälle att hålla individer inspärrade. Det ansågs även 

vara oekonomiskt då samhället skulle tjäna på att låta barn och vuxna bo kvar i sina hem eller i 

gruppboenden vilket kom att bana vägen för idéerna om integrering och normalisering (Tideman, 

2013). Detta är något som framställs tydligt genom forskning från exempelvis Stangvik (1979) 

vars avhandling ämnade att tydliggöra bland annat på vilket sätt som gruppering av elever i 

behov av stöd kunde påverka elevernas uppfattning om sig själva. Stangvik (1979) behandlar 

något som kallas för effektparadoxen, vilken innebär att elever som segregeras från en vanlig 

klass generellt sett får lägre resultat än elever med liknande svårigheter som fortsatt sin 

utbildning i en inkluderande miljö. Vid segregering av barn i behov av särskilt stöd påverkas de 

socialt, psykologiskt och pedagogiskt, vilket kan leda till konsekvenser för dem i sitt lärande 

(Stangvik, 1979).  

 

Under 1990-talet ökade antalet inskrivningar till särskolan, en orsak till detta kan vara 

ekonomiska nedskärningar i skolan (Tideman, 2000). Elever som var i behov av särskilt stöd 

tycktes vara problemet då de ansågs ha en biologisk avvikelse då skulden lades hos eleverna 

istället för hos skolan som skulle undervisa dessa. Vidare så ökade även kategoriseringen av 

eleverna. Att eleverna kategoriseras var en förutsättning för att kunna flytta de elever som hade 

biologiska avvikelser till specialskolor och därmed spara pengar till de ordinarie skolorna 
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(Tideman, 2000). I dagens skola ska elever som är i behov av särskilt stöd ha rätt till stöd och i 

största möjliga utsträckning ska detta ges inom den klass som eleven tillhör, om det finns 

särskilda skäl till att stödet inte går att implementera i den vanliga klassen kan en särskild 

undervisningsgrupp upprättas (SFS 2010:800). Liksom ökningen av inskrivna till särskolan under 

1990-talet har det idag skett en ökning av att göra en fysisk särskiljning av de elevgrupper som 

inte passar in i den vanliga undervisningen (Tideman, 2000). Någon generell lösning på 

problemet finns inte enligt Ahlberg (2013) då möjligheterna till att erbjuda rätt sorts stöd till 

eleverna bland annat beror på samspelet mellan individerna och deras miljö.  

 

Tanner (2009) förklarar att i en skola för alla bedömer lärarna att de inte räcker till för att möta 

alla elevers behov, vilket kan ha resulterat i större andel specialundervisning och resurser vid 

sidan av den ordinarie studiegången. Denna process kan medföra större fokus på individuell 

inlärning och att förstärka segregerande åtgärder. Utbildningspolitiska förändringar har lett en 

förskjutning av begreppet en skola för alla till en skola för varje elev. Skolan har förändrats från 

att handla om ett demokratiskt möte och inkludering, till att bli mer individinriktad där de 

individuella behoven inte nödvändigtvis möts i en gemenskap. Tanner (2009) menar att skolan 

fokuserar i för stor utsträckning på kompensatoriska åtgärder för att jämna ut kunskapsskillnader 

mellan eleverna, samtidigt som det demokratiska uppdraget riskerar att hamna i skymundan. 

 

2.4 Förutsättningar för inkludering 

Enligt Humphrey och Symes (2010b) är det inte tillräckligt att fysiskt placera elever i en 

inkluderande miljö, de menar att en fungerande inkludering kräver vissa förutsättningar. 

Humphrey och Lewis (2008) förklarar att hur varje skola tolkar och uppfattar begreppet 

inkludering är avgörande när det kommer till vilken grad de följer regeringens riktlinjer. I deras 

studie, som utfördes i Storbritannien, kunde dessa skillnader i tolkning ses genom att vissa skolor 

fokuserat på integrering där fokus låg vid att eleven fysiskt skulle infinna sig i klassrummet 

istället för inkludering där fokus skulle varit vid elevens tillhörighet och deltagande i klassen 

(Humphrey & Lewis, 2008). En standardiserad beskrivning av vad ordet inkludering ska innebära 

i skolväsendet skulle kunna bidra till ett mer enhetligt handlingssätt för att inkludera elever 

oavsett behov i skolan. I Storbritannien har det skett en utveckling av policys beträffande 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd, men målet om en individanpassad undervisning för 
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att avveckla exkluderande strukturer är ännu inte nådda (Humphrey & Lewis, 2008). Ytterligare 

förutsättningar för inkludering som enligt Humphrey och Symes (2010b) kan vara avgörande för 

att inkludera elever med AST i skolan, är att eleverna blir både förstådda och accepterade för de 

individer de är av sina klasskamrater. 

 

Ett vanligt förekommande stöd i skolan är en så kallad teaching assistant, hädanefter kallad 

elevassistent, som enligt Skip och Hopwood (2019) har en mängd olika uppgifter i skolan och för 

eleverna, däribland stötta elever i behov av stöd. I en studie av Symes och Humphrey (2011a) 

som handlar om utbildning, utplacering och lärarrelationer för elevassistent som stöttar elever 

med AST, kommer de fram att elevernas utveckling skulle påverkas mer positivt om assistenterna 

agera främjande för eleverna genom hela skoldagen och inte under ett fåtal 

undervisningsmoment. När det gäller arbetet med enskilda uppgifter var assistenternas roll att 

motivera eleverna. Elevassistent poängterar att eleverna klarar uppgifterna på egen hand men ofta 

behöver hjälp med att fokusera på arbetet. Symes och Humphrey (2011a) lägger betoning på att 

effektivisera inkluderingen av elever med AST i vanliga skolor, det räcker inte med att ge elever 

med AST en lärarresurs för att deras behov ska bemötas på rätt sätt. I en uppföljande studie där 

Symes och Humphrey (2011b) studerat hur skolfaktorer främjat eller hämmat elevassistenters 

förmåga att stötta elever med AST på ett effektivt sätt, ansåg deltagarna i studien att de arbetade i 

en inkluderande miljö där alla var respekterade. De kom fram till att en inkluderande skolmiljö 

bland annat genererade positivare attityder till elever i behov av särskilt stöd, samtidigt som de 

konstaterade att lärare och elevassistent behövde utbildning om AST. Elevassistenterna behöver 

även kontinuerligt kommunicera och delge erfarenheter med varandra för att kunna tillämpa de 

lämpligaste strategierna för att inkludera elever med AST i klassrummet (Symes & Humphrey, 

2011b).  

 

2.5 Mobbning och social kompetens 

Olweus (1998) förklarar att när en person upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar 

som antingen syftar eller upplevs som skadliga eller obehagliga benämns det som mobbning. Vid 

mobbning är det en obalans i styrkeförhållandet mellan de inblandade, där den utsatte har en 

begränsad förmåga att försvara sin person och kan uppleva olika mått av hjälplöshet (Olweus, 

1998). Dahlkwist (2012) förklarar att det ligger ett stort ansvar hos lärare och andra pedagoger 
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för att förebygga mobbning i skolan. Det är alltså upp till skolans personal att hjälpa elever känna 

sig trygga och inkluderade då trygghet är en av grundstenarna för elevernas sociala träning. 

Olweus (1998) menar att ca 9–10% av elever i svenska grundskolan upplever att de någon gång 

blivit mobbade. Företeelsen är inte unik utan det finns liknande eller högre frekvenser av 

mobbning internationellt. Svenska undersökningar har visat att cirka 45% av elever på låg- och 

mellanstadiet och 65% i högstadiet anser att lärare sällan eller aldrig gör någonting för att stoppa 

mobbningen (Olweus, 1998).  

 

Thornberg (2013) menar att mobbning kan förstås på två sätt; enligt ett individualpsykologiskt- 

eller socialpsykologiskt perspektiv. I det första perspektivet ses mobbning som en företeelse som 

förekommer mellan individer. Forskningen fokuserar på att studera offer och förövare för att 

bland annat hitta gemensamma personlighetsdrag hos individerna. I det andra perspektivet 

betraktas mobbning som ett socialt fenomen, sociala strukturer ger upphov till mobbning 

(Thornberg, 2013). Olweus (1998) redogör ur ett individualpsykologiskt perspektiv hur personer 

som blir utsatta för mobbning har gemensamma personlighetsdrag. De vanligaste kännetecknen 

är att de är mer ängsliga, osäkra, försiktiga, känsliga, och tystlåtna än genomsnittet. De har ofta 

en negativ bild av sin situation, sig själva, och har sällan goda och nära relationer. Detta leder 

vanligtvis till att de drar sig undan när de känner sig angripna. Dessa individer benämns som 

passiva mobboffer, vilka skiljer sig från provocerande mobboffer. De senare upplevs ofta 

okoncentrerade, allmänt oroliga och att de besitter ett häftigt humör. Det uppstår ofta spänningar 

och konflikter runt dessa elever, vilka leder till negativa reaktioner från klassen (Olweus, 1998). 

Thornberg (2013) redogör för hur mobbning kan förstås ur ett socialpsykologiskt perspektiv 

genom gruppnormer, grupptryck och konformitet. I grupper kan det bildas normer för att mobba 

en eller flera individer. Det kan även bildas ett socialt tryck att följa gruppens normer. Om 

normerna inte efterföljs kan det leda till exempelvis utfrysning. Denna press att följa gruppens 

normer och hotet om att bli utfryst kan leda till att individen tar över normen och gör den till sin 

egen, även om normerna till en början gick emot individens moral (Thornberg, 2013). 

 

För att lyckas med inkluderingsprocessen och minska mobbningen i skolan krävs en aktiv 

vuxennärvaro överallt i skolmiljön där situationer som kan bidra till bland annat kränkningar eller 

exkludering riskerar att uppstå (Dahlkwist, 2012; Dahlkwist, 2019). Trygghet och inkludering är 

en del av grunden för elevernas sociala träning liksom självdisciplin, där eleverna får öva upp 
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färdigheterna som krävs för att kontrollera sitt eget beteende samt ta ansvar för sina egna 

handlingar (Dahlkwist, 2012). Den sociala träningen är en viktig komponent för att eleverna på 

ett fungerande sätt ska kunna interagera med andra i samhället. Elever som har en hög social 

kompetens kan i jakten på en ökad status försöka hävda sig och lägga ner en stor del av sin tid på 

samvaro med vänner, medan elever med en låg social förmåga i högre grad blir exkluderade 

vilket genererar en begränsad interaktion med jämnåriga (Dahlkwist, 2012). En ytterligare faktor 

är vikten av att eleverna har kamrater de känner sig trygga med, men även att alla elever ska bli 

stöttade av vuxna i sin omgivning och få chansen att bli sedda (Dahlkwist, 2019).  

 

Ogden (2003) skriver att en av skolans utmaningar är elever med så kallade problembeteenden. 

Problembeteenden går att koppla ihop med bristande social kompetens och går ofta hand i hand 

med bristande sociala färdigheter, elever som uppvisar dessa beteenden upplevs ofta besvärliga 

och som “problembarn”. Övriga elever i klassen kan komma att hysa negativa åsikter om 

problembarnen och risken är då att dessa elever drar sig undan från sina klasskamrater. De 

negativa åsikterna grundar sig främst i ett ogillande av individen, eller att det sociala samspelet 

inte fungerar som de förväntat sig (Ogden, 2003). Dahlkwist (2012) menar att inom den sociala 

kompetensen som bör utvecklas hos människor finns begreppet emotionell intelligens, även 

kallad EQ, som bland annat handlar om en kunskap om hur känslor ska uttryckas i olika 

situationer. Det innebär även att behärska sina känslor och kunna läsa av och förstå andra 

människors känslor (Dahlkwist, 2012). Hos individer med AST förekommer en problematik med 

den sociala kompetensen de svårigheter som förekommer är till exempel samspel med andra, 

uttrycka sig verbalt eller skriftligt och impulskontroll (Hjärnfonden, 2017). Detta gör att elever 

med AST riskerar att klassas som problembarn och har på grund av sina svårigheter en större 

sannolikhet att utsättas för mobbning (Ogden, 2003). 
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3 Teori 

Detta avsnitt beskriver de teoretiska ansatser som valts för att analysera resultaten i uppsatsen. 

Valet av dessa tre teorier baseras på vår frågeställning då skolan ska grundas i det 

kompensatoriska och det relationella perspektivet. Dilemmaperspektivet behandlar de olika 

dilemman som uppstår i skolan samt i relation till de andra teorierna. 

 

3.1 Kompensatoriskt perspektiv 

Enligt skollagen ska skolans utbildning bland annat ha ett kompensatoriskt perspektiv, vilket 

innebär att strävan ska vara att väga upp för skillnader i elevernas förutsättningar. Med andra ord 

ska skolan ta hänsyn till elevernas olika behov och göra utbildningen likvärdig genom att 

kompensera för elevernas svårigheter (Ahlberg, 2013; SFS 2010:800). Det bör dock nämnas att 

skollagen även förespråkar det relationella perspektivet, i synnerhet när det kommer till 

anpassningar för elever i behov av särskilt stöd (SFS 2010:800). I strävan att göra utbildningen 

likvärdig är det viktigt att inte nöja sig med att eleverna når den lägsta kunskapsnivån, utan att de 

stimuleras till att nå så långt som möjligt i sin egen kunskapsutveckling (Dahlkwist, 2019). 

Tanner (2009) förklarar att det grundläggande synsättet inom detta perspektiv är att det inom 

skolans värld förväntas att eleven ska utvecklas i normal takt, det vill säga den takt som 

majoriteten av eleverna utvecklas i. Elever som inte kan hålla samma utvecklingstakt ska få hjälp 

att kompensera för dennes brister och svagheter (Tanner, 2009). Haugs (1998) definition av det 

kompensatoriska perspektivet är att resurser ska tillsättas för att väga upp elevens svårigheter. En 

förutsättning för att resurser ska tillsättas är dock att eleven diagnostiseras, samt att de starka 

respektive svaga sidorna kartläggs. Anledningen är att resurserna ska kunna förläggas på bästa 

sätt för att gynna elevens utveckling. En konsekvens som kan uppstå av det kompensatoriska 

synsättet är att eleverna riskerar att stigmatiseras just för att de särbehandlas på grund av sina 

särskilda behov (Haug, 1998). Nilholm (2007) beskriver hur det kompensatoriska perspektivet 

handlar om att identifiera olika grupper för att söka efter psykologiska och neurologiska 

processer så en ökad förståelse av gruppens problemområden kan kartläggas. Efter detta föreslås 

metoder för att kompensera individernas uppvisade problembeteenden, i den pedagogiska arenan 

innebär detta att lärarna tillgodogör sig olika metoder för att få kontroll över elevens beteende 

(Nilholm, 2007). Det kompensatoriska perspektivet överensstämmer med det så kallade 
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individperspektivet som innebär att fokusera på elevens problem och brister för att kunna möta 

dem och kompensera för dessa (Ahlberg, 2013).  

 

Nilholm (2019) beskriver det så kallade bristperspektivet vilket bygger på samma grundprinciper 

som det kompensatoriska perspektivet. Enligt Nilholm (2019) är det inom bristperspektivet 

nödvändigt att identifiera, kategorisera och kompensera för brister. En naturlig utveckling av 

arbetet med brister är att problem som uppstår läggs på eleven. När elever besitter svårigheter har 

det blivit logiskt att gruppera dem så att personalen effektivt kan hitta lösningar för att bearbeta 

bristerna. Detta leder dock ofta till att undervisningen ska kompensera för bristerna och 

pedagogiska särlösningar har då skapats. En fara som lyfts med bristperspektivet är att i dagens 

samhälle kan det komma att sättas hårda krav på att individen ska kunna juridiskt kategoriseras 

till en diagnos för att kunna få extra stöd i skolan (Nilholm, 2019).  

 

3.2 Relationellt perspektiv 

Det relationella perspektivet inom skolväsendet innebär att det som undersöks är skolsvårigheter 

där fokus för studierna är relationer och interaktion mellan elever i behov av särskilt stöd och 

deras omgivande miljö i skolan (Ahlberg, 2013). Det relationella perspektivet motsätter sig det 

kategoriska perspektivet. Det senare har ett individinriktat fokus vilket innebär att de svårigheter 

elever upplever ses som en individuell avvikelse, alltså att de ser en elev med svårighet istället för 

en elev i svårighet (Ahlberg, 2013). Vid forskning inom det relationella perspektivet grundas 

svaren främst i pedagogiska, sociologiska eller filosofiska förklaringsmodeller. Eftersom intresset 

ligger i skolans möte med elever i behov av särskilt stöd finns det inga enkla orsakssammanhang 

som förklaring till frågeställningarna (Ahlberg, 2013). Emanuelsson (2001) menar att det 

fundamentala inom det relationella perspektivet är pedagogiken, då det som sker i interaktionen 

mellan individer är brännpunkten för perspektivet. Problematiken lyfts därmed från individen till 

omgivningen (Emanuelsson, 2001). En faktor som kan vara avgörande för användandet av det 

relationella perspektivet i praktiken är dess tidsaspekt. Lösningar på eventuella problem eller 

svårigheter är långsiktiga och eftersom hela utbildningsmiljön kan behöva analyseras kan det ta 

lång tid för att se resultat av implementeringen (Emanuelsson, 2001). Säljö (2005) förklarar att en 

av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande handlar om intresset för det 
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sociala samspelet som uppstår mellan kollektiv och individ. Detta synliggör paralleller mellan det 

sociokulturella perspektivet och det relationella perspektivet. 

 

Ahlberg (2013) beskriver ett relationellt perspektiv vars grund finns i empiriska studier kallas 

KoRP, det kommunikativa relationsinriktade perspektivet. Detta perspektiv riktar sig mot 

förutsättningar och villkor för en pedagogisk inkludering som är grundad i delaktighet, 

kommunikation och lärande (Ahlberg, 2013). Perspektivet handlar om hur styrningen, den 

specialpedagogiska organiseringen och skolans styrdokument verkar i skolans sociala tillämpning 

samt processer kring inkludering och exkludering i den sociala, relationella och kommunikativa 

aspekten mellan olika aktörer och ansvarsnivåer i skolverksamheten. Forskningen inom detta 

perspektiv är praktiknära och olika aspekter av skolverksamheten studeras. Alla studier som gjort 

med denna forskningsansats har den gemensamma nämnaren att de studerat villkor och 

förutsättningar för att ge elever en meningsfull skolgång. Något som också haft en framträdande 

roll i studierna har varit samspelet mellan individ och omgivning (Ahlberg, 2013).  

 

3.3 Dilemmaperspektiv 

Nilholm (2007) beskriver att dilemmaperspektivet baseras på en central teori där dagens 

utbildningssystem står inför grundläggande dilemman. Begreppet dilemma innebär motsättningar 

som egentligen inte går att lösa, men som alltid kräver ställningstaganden (Nilholm, 2007). Inom 

skolan kan ett ledande dilemma innebära problematik att anpassa skolan till alla elevers olika 

behov, för att öka deras kunskaper och färdigheter. Både dilemma och det relationella 

perspektivet har mycket gemensamt med det sociokulturella perspektivet. Inom 

dilemmaperspektivet finns intresse att se hur dilemman yttrar sig inom specifika sociala 

omständigheter, det relationella perspektivet är nära besläktat det sociokulturella perspektivet då 

fokus finns på miljö och kommunikation (Nilholm, 2007; Ahlberg, 2013). Studier av detta slag 

binds till konkreta förhållanden, både socialt och kulturellt (Nilholm, 2007). Inom 

specialpedagogiken har försök gjorts för att hantera dilemman som detta genom att homogenisera 

grupper i exempelvis indelningar efter prestation. Denna lösning är dock inte fokuserad på att 

hjälpa elever i behov av stöd. Perspektivet är inte ett av de mer etablerade inom 

specialpedagogisk forskning och är sprunget ur det kritiska perspektivet (Nilholm, 2007).  
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Nilholm (2019) förklarar att det finns målkonflikter i utbildningssystemet och delar in dessa 

konflikter i tre dilemman. Det första handlar om att hitta de elever som behöver extra stöd utan 

peka ut dem som avvikande. Det andra dilemmat involverar att förbättra elevens brister samtidigt 

som olikheter kan ses som tillgångar. Avslutningsvis förklaras det dilemma som uppstår när 

skolan ska väga upp för elevens brister och svårigheter, samtidigt som eleven ska kunna delta på 

samma villkor som andra elever utan behov av särskilt stöd (Nilholm, 2019). Nilholm (2019) slår 

fast att det i sociala situationer är nödvändigt att både kategorisera individer och värdera 

kategoriseringen. Det går inte att undvika att kategorisera eleverna på olika sätt i 

utbildningssystemet, vilket bland annat kan ses i språket som används om och i skolan. När 

personer pratar om svagare eller ambitiösa elever så har en kategorisering av dessa gjorts 

(Nilholm, 2019). Skolan har även ett värdesystem likt andra sociala sammanhang, där värdena 

varierar och därmed är vissa värden mer önskade under olika situationer. Ett exempel är att 

skolvärlden i högre utsträckning värdesätter värden såsom mångsidighet och ambition. 

Dilemmaperspektivet kan därmed ses som att ett ställningstagande att försöka upprätthålla en 

balans mellan att identifiera elever som avvikare och ge elever de färdigheter de behöver, där de 

senare kräver att en kategorisering av vad som anses avvikande (Nilholm, 2019).  
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4 Metod 

Nedan följer den metod som använts i arbetet där design, etiska överväganden, förförståelse, 

sökord, datainsamling, urval och analysmetod förtydligas och förklaras. Avsnittet avslutas med 

en metoddiskussion. 

4.1 Design 

Den systematiska litteraturstudien ämnar att på ett systematiskt sätt söka, kritiskt granska samt 

sammanställa den utvalda litteraturen inom problemområdet samt analysera och diskutera den 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013; Hartman, 2003). Hartman (2003) menar att 

litteraturstudier primärt innebär att göra ett representativt och avgränsat urval för det område som 

ska studeras. Vidare är den huvudsakliga sysslan vid litteraturstudier att välja litteratur samt att 

strukturera och sammanfatta den. Det som tillförs av författarna till litteraturstudien är den 

struktur och de iakttagelser som görs med en viss avsikt (Hartman, 2003). I den systematiska 

litteraturstudien ska författaren först motivera varför studien görs, utforma frågor som går att 

besvara och göra en studieplan. Sedan ska författaren bestämma sökstrategier och sökord, 

identifiera och välja ut vetenskapliga artiklar eller rapporter samt kritiskt värdera dem. Slutligen 

ska författaren analysera och diskutera resultatet som genererades för att sedan göra en 

sammanställning och dra slutsatser (Eriksson Barajas, et al., 2013). Denna metod är relevant för 

studiens syfte då vi avser att sammanställa, analysera och diskutera den aktuella forskningen 

inom området inkludering av elever med AST i grundskolan. 

 

4.2 Etiska överväganden 

Denna uppsats följer den rådgivning av etiska överväganden som bör göras innan 

litteraturstudien. Forskningen som väljs till forskningsöversikten bör ha fått tillstånd att göras och 

vara etiskt prövad (Eriksson Barajas, et al., 2013). Denna rådgivning var svår att följa då alla 

artikelförfattare inte explicit skrivit ut detta, vilket kan komma att påverka validiteten av det 

resultat som kommer av forskningsöversikten. För att kompensera för detta togs enbart 

vetenskapliga tidskriftsartiklar som är Peer Reviewed med i denna studie. Detta innebär att 

tidskrifterna ansvarat för att kritiskt granska artiklarna innan publicering (Eriksson Barajas, et al., 

2013). Alla artiklar i studien bör redovisas och på ett säkert sätt arkiveras i 10 år samt att alla 
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resultat ska presenteras även om de inte stödjer tesen (Eriksson Barajas, et al., 2013). Detta har 

gjorts genom att vi har redovisat alla artiklar som både tagits med och uteslutits från denna studie 

vilket kan ses i bilaga 1, samt sparat artiklarna på två separata enheter.  

 

4.3 Förförståelse   

Nedan redovisas vår förförståelse av inkludering och elever i behov av särskilt stöd. Förförståelse 

bör redovisas vid kvalitativ forskning där forskaren eller forskarna har kunskap i 

undersökningsområdet. Erfarenheter som kan ha påverkat analysen bör lyftas (Eriksson Barajas, 

et al., 2013).   

 

Erik har arbetat ett år som resurs i en särskild undervisningsgrupp för elever med AST i årskurs 

4–6 och ett år som resurs och fritidspedagog i förskoleklass och årskurs 1 med några elever med 

AST. Majoriteten av arbetet i skolan har varit i segregerade miljöer men med moment av 

inkludering, som till exempel gemensamma skolutflykter. Arbetet på fritidshemmet var dock av 

en mer inkluderande karaktär, där planering gick åt att försöka anpassa verksamheten efter 

elevernas särskilda behov. 

 

Matilda har tidigare arbetat som resurs i en särskild undervisningsgrupp med fokus på elever med 

AST i årskurs 4–6, samt två år som fritidspedagog i öppet fritidshem för årskurs 4–6 och eleverna 

från den särskilda undervisningsgruppen. I arbetet som resurs var arbetet till stor del 

segregerande men undervisningen var anpassad efter elevernas problematik. På fritidshemmet 

implementerades ett arbetssätt för att inkludera alla elever. Hon har även erfarenhet av att ha 

arbetat på en korttidsskola för elever som av någon anledning behövt en paus från ordinarie 

skolverksamhet och resursskola, där elever i behov av extra stöd i sin undervisning kan gå. Övrig 

erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd har präglats av ett exkluderande 

arbetssätt samtidigt som det varit individanpassat. 

 

Vår förförståelse och våra tidigare erfarenheter är vad som legat till grund för uppsatsens syfte 

och frågeställningar. De upplevelser vi haft av att arbetat med elever i behov av särskilt stöd gör 

att vi som författare inte kan vara helt objektiva när det kommer till analys av den forskning som 

behandlas. Innan denna uppsats var vi överens om att alla barn kan inkluderas i det ordinarie 
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klassrummet, samt att misslyckanden att inkludera elever berodde på bristande kunskap hos oss 

som pedagoger. Denna bild har under studiens gång kommit att skifta för oss båda. 

 

4.4 Sökord 

Vid sökningen i databasen användes sökorden: School, "inclusive education", “autism spectrum 

disorder”, ASD (se tabell 1). Vi valde att göra en sökning på engelska, dels för att få 

internationella resultat dels för att öka antalet sökresultat. Sökningen utgjordes av vad Rienecker 

och Stray Jørgensen (2010) kallar för kärnbegrepp och överordnade begrepp. De kärnbegrepp 

denna sökning utgjordes av var ord som hade en direkt koppling till frågeställningen medan de 

överordnade begreppen användes i syfte att öppna upp för fler sökresultat (Rienecker & Stray 

Jørgensen, 2010). Överordnade begrepp är synonymer på de kärnbegrepp som valdes ut. I denna 

sökning agerade orden: ASD och School överordnade begrepp för att öppna upp sökningen för 

fler träffar. Termen AND har också använts i undersökningen och tillhör tillsammans med OR, 

och NOT de så kallade booleska operatorerna, AND används främst för att smalna av sökningen 

(Rienecker & Stray Jørgensen, 2010). I denna sökning användes AND för att få träff på flera 

sökord samtidigt i samma sökning. Vidare har även en frassökning används genom användandet 

av fraserna "inclusive education"och “autism spectrum disorder”.  Frassökning är passande när 

orden i frasen hör ihop (Rienecker & Stray Jørgensen, 2010). I denna undersökning sågs det som 

speciellt viktigt då frasernas olika delar kan ge mindre relevanta sökresultat. 

 

4.5 Datainsamling 

Undersökningen började i databasen ERIC (Educational Resources Information Center) via 

EBSCOhost vilket fanns tillgänglig via Universitetsbibliotekets hemsida. Anledningen till att 

ERIC valdes som databas för denna undersökning var att den riktar sig till pedagogiska frågor. 

Backman (2016) förklarar att databasen är anpassad för olika slags pedagoger och människor som 

arbetar inom beteende- eller samhällsvetenskapliga områden. Den litteratur som förekommit i 

bakgrunden hittades genom ett så kallat snöbollsurval, vilket innebär att urvalet leder till fler 

urval (Eriksson, Barajas m.fl. 2013). Vårt första urval genererades genom förslag på litteratur 

från vår handledare. Vidare användes urvalets referenslistor för att hitta ytterligare litteratur för 

ett större urval. 
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4.6 Urval 

I denna studie valdes vetenskapliga tidskriftsartiklar ut för att granskas och analyseras. 

Tidskrifterna valdes ut då de har högst status bland vetenskapliga dokument, de finns tillgängliga 

i en stor kvantitet i databaser och för att de ska publiceras krävs en sträng procedur för att hålla 

hög kvalité (Backman, 2016). I första urvalet jämfördes sökresultatet i rad 10 och 11 (se tabell 1), 

och artiklar som fanns i båda sökresultaten togs bort. Detta gav oss ett sökresultat med 27 unika 

träffar. I andra urvalet lästes samtliga sammanfattningar och fem artiklar valdes bort. De artiklar 

som gallrades i det andra urvalet valdes bort då de inte ansågs relevanta för just denna studie. I 

det tredje urvalet lästes artiklarna i sin helhet och ytterligare fem artiklar valdes bort, vilket 

bidrog till att 17 artiklar granskades (Se bilaga 1). Artiklarna som valdes bort i det tredje urvalet 

ansågs inte vara relevanta för denna studie när de lästes i sin helhet. I det slutliga urvalet, 

kodningsprocessen, uteslöts ytterligare 4 artiklar då de inte svarade på våra frågeställningar.  

 

Denna studie innehåller därmed 13 artiklar i sitt slutgiltiga urval. De engelska avgränsningarna 

som gjordes vid sökningen ser ut som följande:  

○ Expanders: Apply related words, Apply equivalent subjects 

○ Limiters: Full Text, Peer Reviewed, Date Published: 1996 01 01- 2019 09 31 

Avgränsningen vid publiceringsdatum motiveras med att det skulle vara relativt ny forskning, 

samt att äldsta sökträffen för termen Autism spectrum disorder i ERIC är från år 1996. Äldsta 

sökträffen för förkortningen ASD är från år 1999, men förkortningen har innan 1999 använts för 

andra medicinska tillstånd. 

 

Tabell 1 Fritextsökning i ERIC, 2019-10-01  

Nr Sökhistorik Träffar 

1 School 150,496 

2 “inclusive education” 1,691 

3 “Autism spectrum disorder” 2,856 

4 ASD 4,016 

5 1 AND 2 1,267 

6 1 AND 3 570 

7 1 AND 4 790 



 

23 

 

8 2 AND 3 20 

9 2 AND 4 27 

10 1 AND 2 AND 3 13 

11 1 AND 2 AND 4 24 

 

4.7 Analysmetod 

I detta arbete har en innehållsanalys tillämpats vid analys av den insamlade data. En 

innehållsanalys innebär enligt David och Sutton (2016) att analysen med fördel utförs med hjälp 

av kodning och jämförelser, samtidigt som ett holistiskt möte med insamlade data genererar 

bättre förutsättningar för att skapa intryck (David & Sutton, 2016). Innehållsanalyser används när 

forskaren vill skildra specifika fenomen och analysen innebär att metodiskt klassificera data för 

att hitta mönster och gemensamma teman (Eriksson Barajas m.fl., 2013). Att hitta mönster och 

gemensamma teman gäller i synnerhet vid en så kallad kvalitativ innehållsanalys. Vid en 

kvantitativ innehållsanalys är istället teman och begrepp något som redan är förutbestämt av 

forskaren innan en analys görs (Bryman, 2011). Kodning är en viktig process i innehållsanalysen 

där författaren bryter ned de studerade texterna i teman som kan visa på exempelvis likheter, 

skillnader eller hierarkisk ordning mellan texterna. Ett sätt att se på kodningen är som en 

sammanfattning av teman i texten och ett sätt att reducera texten till en med strömlinjeformad 

begriplighet (David & Sutton, 2016). 

 

I denna uppsats skedde initialt en öppen kodning för att kategorisera de teman som framkom 

genom de insamlade artiklarna. Kodningen styrdes av två huvudsakliga kategorier som hämtats 

ur frågeställningen; positiva effekter och svårigheter vid inkludering. Detta gjordes för att hålla 

en röd tråd genom innehållsanalysen. Kodningen gjordes först separat för att sedan jämföras, 

något som kallas för forskartriangulering (Olsson & Sörensen, 2011). Vid trianguleringen 

framkom det att våra koder till stor del stämde överens med varandra. Genom denna triangulering 

växte olika teman fram som kom att benämnas aspekter, dessa aspekter grundar sig på vanliga 

svårigheter och utvecklingsområden för individer med AST (Se Bilaga 3). Dessa teman är: 

Sociala, kommunikativa, kognitiva och beteendemässiga aspekter samt individanpassning och 

skolan 
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5 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras, motiveras och problematiseras de val som gjorts i denna uppsats 

metodavsnitt. 

 

Vid val av sökord till databassökningen användes som tidigare nämnt överordnade begrepp för att 

försöka vidga resultaten (Rienecker & Stray Jørgensen, 2010). Även om överordnade begrepp 

användes i denna undersökning för att generera ett större antal sökresultat, blev utfallet inte 

märkbart större. Undersökningen begränsades till att generera resultat mellan år 1996 och år 

2019. Något att ta i beaktning är att år 2013 fastställdes det i Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, DSM, att Aspergers syndrom ska ingå i den gemensamma beteckningen 

Autism Spectrum Disorders, ASD och inte längre ha en separat diagnosbeteckning (Gillberg & 

Unenge Hallerbäck, u.å). Eftersom individer med bland annat Aspergers syndrom inte varit en 

del av spektrumet förrän år 2013, är denna uppsats inte heltäckande. Denna uppsats är dock inte 

menad att agera heltäckande då vi till exempel valt att begränsa tidsrymden för de valda 

artiklarna. Att använda sig av någon form av begränsning som gjorts här i just tidsrymden, gör att 

uppsatsen är en så kallad selektiv forskningsöversikt (Backman, 2016). Något som kan ses som 

en brist är att resultat enbart söktes genom en databas vilket gör att sökningen inte kan anses vara 

heltäckande. Dock bör det tydliggöras att den databas som valdes är anpassad för personer inom 

pedagogiska och beteende- eller samhällsvetenskapliga områden (Backman, 2016).  

 

Data som valdes var vetenskapliga artiklar som alla genomgått Peer Review granskning, då 

denna typ av artiklar genomgår en strikt granskning innan publicering och anses generellt vara av 

hög kvalité (Backman, 2016; Eriksson Barajas, et al., 2013). Rienecker och Stray Jørgensen 

(2010) förklarar dock att det viktiga i valet av vetenskapliga artiklar är att se till att det är en 

forskare som är aktiv inom ämnesområdet som är med i den redaktionella processen för att säkra 

artiklarnas kvalitet. På grund av denna uppsats storlek har dock detta tillvägagångssätt valts bort 

vilket bör tas hänsyn till. Denna studie behandlar både kvalitativ och kvantitativ forskning, en 

svaghet med det är att den innehåller kvalitativa studier som haft ett litet urval (Se Bilaga 2). 

Exempelvis har fem av 13 artiklar färre än 25 personer i sitt urval. Resultaten från de kvalitativa 

artiklarna blir svåra att generalisera i andra förhållanden då ett litet urval är svårt att se som 

representativt för en större grupp (Bryman, 2011). Valet att undersöka olika metoder menar 

emellertid att försöka uppväga de brister som kunde ha uppstått i att endast ta med studier av en 
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sorts metod. Att undersöka blandade metoder syftar till att försöka plocka ut styrkorna i de 

varierande metoderna och uppväga för deras svagheter (David & Sutton, 2016). Denna studie har 

även använt flera former av triangulering för att uppväga eventuella brister. Triangulering 

används både för att styrka studiers validitet och för att dubbelkontrollera resultat vid exempelvis 

kodning (Bryman, 2011; Olsson & Sörensen, 2011). Sammanfattningsvis så har denna studie 

studerat flera metoder med olika data och två personer har kodat och analyserat från olika 

teoretiska perspektiv.    

 

Att använda sig av endast en databas och att blanda studier med olika forskningsmetoder 

påverkade också valet av analysmetod. I denna uppsats har en innehållsanalys tillämpats. Bryman 

(2011) förklarar att kodningen vid en innehållsanalys inte kan bli fullständigt objektiv, då vi som 

författare riskerar att till viss del vara färgade av våra erfarenheter samtidigt som det är näst intill 

omöjligt att påstå att tolkningsgrunden är helt gemensam. Det finns dock fördelar med denna 

analysmetod bland annat då den är så kallat icke-reaktiv, vilket innebär att det som undersöks inte 

har någon påverkan av forskarens närvaro. Ytterligare en fördel är att forskningsmetoden är 

öppen vilket möjliggör för andra individer att replikera eller uppfölja studien, detta gör att 

metoden ofta kategoriseras som en objektiv metod (Bryman, 2011). En metod som kunde ha 

använts istället för en innehållsanalys är en metasyntes. Metasyntes kräver dock att ens egna 

undersökning fokuserar på att studera studier som innehåller samma forskningsmetod, det vill 

säga studier med samma datainsamlings- och analysmetod (Eriksson Barajas, et al., 2013). Hade 

vi använt oss av en metasyntes hade antingen fler databasundersökningar behövts göras eller så 

hade vi behövt utesluta majoriteten av artiklarna från vårt nuvarande urval.  
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6 Resultat 

I detta avsnitt redovisas uppsatsens resultat. Resultatet presenteras utifrån innehållsanalysens 

kodning, samt frågeställningarna: Vilka positiva effekter visar forskningen kan förekomma vid 

inkludering av elever med AST i grundskolan, samt, vilka svårigheter visar forskningen kan 

förekomma vid inkludering av elever med AST i grundskolan? 

 

6.1 Positiva effekter vid inkludering 

Artiklarna som undersöktes lyfte olika aspekter och dess positiva effekter vid inkludering av 

elever med AST i grundskolan. Dessa aspekter presenteras nedan under rubrikerna 

beteendemässiga, kognitiva, kommunikativa och sociala aspekter, samt individanpassning och 

skolan. 

 

Beteendemässiga aspekter 

En av 13 artiklar behandlade beteendemässiga aspekter som fått positiva effekter vid inkludering. 

Humphrey och Symes (2013) förklarar hur skolpersonal anser att inkludering kan ge elever med 

AST strategier för att kunna hantera beteenden som kan uppfattas som olämpliga. Genom att 

sedan använda strategierna kan eleverna utveckla beteendemässiga färdigheter efter de 

samhällsmässiga normerna. Olämpliga beteenden kan bland annat vara, opassande 

känsloyttringar, självisolering och dålig turtagningförmåga (Humphrey & Symes 2013). 

 

Kognitiva aspekter 

De kognitiva fördelarna med inkludering av elever med AST behandlades i två av artiklarna. 

Lynch och Irvine (2009) förklarade att inkludering bidrar till att elever med AST får 

utbildningsmässiga fördelar. Elevernas engagemang i klassrummet ökar med hjälp av 

inkluderingen och får dem även att öka den tid som spenderas med uppgifter i klassrummet 

(Lynch & Irvine, 2009). Det ökade engagemanget i klassrummet är något som också skrivs om av 

Eldar, Talmor och Wolf-Zukerman (2010). De menar att elever som är fullt inkluderade i skolan 

uppvisar både ett ökat engagemang och en ökad nivå av assimilation i klassen (Eldar, Talmor & 
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Wolf-Zukerman, 2010). Även elevernas arbetsförmåga inne i klassrummet har visat sig öka för 

elever som är inkluderade i grundskolan. Det framgår även att elever med funktionsvariationer 

överlag presterar bättre än de utan funktionsvariationer både socialt och akademiskt (Lynch & 

Irvine, 2009). Vidare kom det fram att elever med AST i inkluderande miljöer får andra kognitiva 

fördelar såsom bättre koncentrationsförmåga, inlärningsförmåga, en bättre förmåga att möta krav 

som ställs på dem samt hantera förändringar lättare. Elever med AST i en inkluderande miljö 

uppvisade högre individuella undervisningsmål än elever med samma svårigheter som är i en 

exkluderande miljö (Eldar, et al., 2010). 

 

Kommunikativa aspekter 

Två av de undersökta artiklarna berörde kommunikativa aspekter som positiva effekter vid 

inkludering. Humphrey och Symes (2013) diskuterar i sin studie att elevernas interaktion med 

varandra också leder till en ökad kommunikativ förmåga för elever med AST. I en undersökning 

av Keane, Aldridge, Costley och Clark (2012) lyfts också de kommunikativa förmågorna som 

både en förutsättning för det inkluderade arbetssättet, och att det inkluderande arbetssättet ökade 

den kommunikativa förmågan. 

 

Sociala aspekter 

Positiva sociala effekter av inkludering behandlades i nio artiklar. Den vanligast förekommande 

sociala aspekten som framkom var social inkludering, med detta menas att eleverna inkluderades 

på ett socialt plan av skolan och klasskamrater. Social inkludering förklarades i sju av artiklarna 

där fokus på olika sociala sammanhang belystes. Breitenbach, Armstrong och Bryson (2013) 

beskriver att eleven i deras observationsstudie utvecklade en ökad självständighet i sina arbeten, 

samtidigt som denne var en aktiv del av klassen och inte någon som besökte den ibland. En ökad 

självständighet hos elever som inkluderas i skolan var något som även bekräftades av Eldar et al. 

(2010). Denna sociala inkludering bidrar till att stärka upp de sociala svårigheter som ofta finns 

hos elever med AST. För att kunna främja elevers sociala utveckling menar Majako (2016) att 

pedagogerna som arbetar med eleverna måste ha utbildning om elevernas svårigheter, detta gällde 

främst elevernas ordinarie lärare.  
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Sex artiklar behandlade en ökad social förmåga hos elever som inkluderats i skolan. Enligt Eldar 

et al. (2010) handlade de ökade förmågorna främst att skapa och behålla bra relationer med 

jämnåriga. De menade även att resultatet av en social framgång hos eleverna inte var något 

oväntat då andra studier pekat på ett liknande resultat (Eldar, et al., 2010). Holcombe och 

Plunketts (2016) studie pekar på att elevernas sociala förmågor var en av de starkaste sidorna hos 

eleverna, de sociala förmågorna beskrevs bland annat som relationella, kommunikativa och 

beteendemässiga. En ökning av de sociala förmågorna såsom relationer och interaktioner 

konstaterades vara en potentiell fördel vid inkludering av elever med AST i den vanliga skolan 

(Humphrey & Symes, 2013). Keane et al. (2012) menade att det fanns en korrelation mellan 

utvecklade sociala förmågor och antalet vänner eleverna hade. Elever som exempelvis var bra på 

att kommunicera på ett naturligt sätt med klasskamrater hade också ett större socialt nätverk 

(Keane, et al., 2012). Enligt föräldrarna i Lynch och Irvines (2009) studie var de sociala 

fördelarna de allra viktigaste komponenterna av inkludering. Sociala interaktioner mellan elever 

med AST och klasskamrater hade en högre frekvens i inkluderande miljöer än i exempelvis 

specialskolor (Lynch & Irvine, 2009). Eleverna som deltog i Saggers (2015) studie förklarade att 

de hade stöd från skolan att bland annat utveckla sina sociala förmågor men poängterade även 

vikten av att utbilda klasskamraterna om AST, då en ökad förståelse genererar en social och 

accepterande miljö. Wong (2017) som analyserade en bok med biografier kom fram till att nästan 

en tredjedel av individerna i biografin hade positiva erfarenheter av att utveckla relationer. Vidare 

tydliggjordes det att individer med AST hade en förmåga att utveckla lyckade förhållanden med 

personer utan några autistiska symptom (Wong, 2017). Inkludering visade sig även påverka 

elevers personliga kvaliteter såsom en ökad positiv attityd, motivation, öppenhet och förmåga att 

bry sig om andra i sin närhet (Holcombe & Plunkett, 2016).  

 

Individanpassning och skolan 

I artiklarna framgick det att det fanns andra positiva effekter av inkludering som fokuserade på 

stöttning och minskad stigmatisering. En kontinuerlig samverkan mellan skola och hemmet i 

kombination med stöttning från dem och elevernas klasskamrater, kan bidra till att eleverna 

lättare kan hitta sitt specialområde i livet och ta sig an det (Keane, et al., 2012). Inkludering av 

elever med AST har enligt forskningen en tendens att minska den stigmatisering eleverna annars 

riskerar att utsättas för i särskola eller specialklass. Elever i segregerade miljöer kan uppleva att 
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de är exkluderade från elever i samma ålder som inte har någon funktionsvariation (Humphrey & 

Symes, 2013). 

 

6.2 Svårigheter vid inkludering 

Nedan presenteras de svårigheter artiklarna lyfte när det kommer till inkludering av elever med 

AST i grundskolan. Resultaten har kategoriserats under rubrikerna beteendemässiga, kognitiva, 

kommunikativa, sociala aspekter samt individanpassning och skolan. 

 

Beteendemässiga aspekter 

Vid svårigheter av inkluderingsprocessen behandlade sju av 13 artiklar olika beteendemässiga 

aspekter som på ett eller annat sätt kunde hämma inkludering av elever med AST. De vanligast 

förekommande svårigheterna handlar om karaktäristiska beteenden hos elever med AST som 

hämmar inkludering i skolan (Majako, 2016; Soto-Chodiman, Pooley, Cohen & Taylor, 2012). 

Några av dessa karaktäristiska beteenden handlar om aggressiva eller våldsamma yttringar i 

skolan, uppvisande av störande beteenden i klassrummet och utbrott vilket blir en svårighet när 

eleverna och deras klasskamrater ska må bra i en inkluderande miljö (Breitenbach, Armstrong & 

Bryson, 2013; Eldar, et al., 2010). Även beteenden såsom upprepningar i tal, så kallat ekolali, och 

tics ansågs vara beteendemönster som var svåra att hantera vid inkludering (Eldar, et al., 2010). 

Andra svårigheter vid inkludering var besvär som visade sig beteendemässigt genom bland annat 

olämpliga känsloyttringar, stress och ångest. Dessa svårigheter påverkade eleverna både 

relationsmässigt och vid inkluderingen (Holcombe & Plunkett, 2016; Humphrey & Symes, 2013; 

Saggers, 2015). Humphrey och Symes (2013) undersökning visade att elever med AST hade 

svårigheter med turtagning och att denna svårighet var en av de största utmaningarna för lärare att 

hantera, efter olämpliga känsloyttringar och elevernas höga ångestnivåer (Humphrey & Symes, 

2013). De Boer och Pijls (2016) undersökning visar även att provokativa beteenden kan leda till 

negativa attityder hos både lärare och elever, vilket kan medföra exkludering. 

 

Kognitiva aspekter 

En artikel berörde potentiella kognitiva svårigheter som kan uppstå för elever i en inkluderande 

miljö. Eldar et al. (2010) förklarar att även om elever kan utveckla kognitiva fördelar av 
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inkludering, så ses problem att hantera förändringar i antingen schemat, i uppgifter eller ändring 

av plats som en svårighet med inkludering. En annan svårighet är att elever med AST har en 

benägenhet att få ökade inlärningssvårigheter med åldern till skillnad från elever utan 

funktionsvariationer, vilket gör att de får större svårigheter att förstå undervisningsinnehållet 

(Eldar, et al., 2010). 

 

Kommunikativa aspekter 

De kommunikativa aspekterna som kunde ses som svårigheter vid inkludering, togs upp i fyra av 

artiklarna. De kommunikativa svårigheterna visade sig i att eleverna hade svårt att formulera vad 

de vill med ord eller fråga om hjälp. När eleverna interagerade med sina klasskamrater uppvisade 

de ibland extrema beteenden på grund av denna svårighet (Eldar, et al., 2010). Den problematik 

elever med AST hade när det kom till kommunikation var den svåraste aspekten vid inkludering 

enligt skolledningen och elevernas lärare (Humphrey & Symes, 2013). Soto-Chodiman, Pooley, 

Cohen och Taylor (2012) förklarade att den vanligaste skildringen av dessa svårigheter med 

kommunikation var elevernas bokstavliga förståelse av ord och ordspråk. Lärarna i studien 

beskrev elevernas problematik och förklarade vidare hur de försökte förebygga användandet av 

exempelvis ordspråk, eller uppgifter som kunde ha dubbel mening till eleverna (Soto-Chodiman, 

Pooley, Cohen & Taylor, 2012). Enligt Wong (2017) visade elevernas erfarenheter av en låg 

kommunikativ förmåga att det blev svårare att passa in, eftersom de lätt missförstod vad lärare 

och klasskamrater menade. Missförstånden mellan eleverna och lärarna bidrog till en större 

svårighet att ta in vad som lärdes ut. Samtidigt som missförstånden på grund av den låga 

kommunikativa förmågan bidrog till sämre kamratrelationer för eleverna (Wong, 2017). 

Kommunikation innebär även i dialogen mellan olika professioner, hemmet och eleven, en 

bristande kommunikation mellan parterna kan därmed försena stöttande åtgärder (Eldar, et al., 

2010).  

 

Sociala aspekter 

Likt resultatet av positiva sociala effekter av inkludering, berörde nio artiklar de svårigheter som 

kan uppstå med de sociala aspekterna vid inkludering. Tre av de större teman som behandlats i 

fem artiklar vardera är social exkludering, social isolering och mobbning. Enligt Symes och 

Humphrey (2012) innebär social exkludering att eleven utesluts i olika grad från den 
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gemensamma undervisningen. Eleven kan få sitta och arbeta själv i klassrummet eller så får 

eleven gå iväg med en elevassistent, vilket gör att förekomsten av en elevassistent kan bli en del 

av social exkludering. Dessutom tenderar elever att be elevassistenten om hjälp istället för sina 

klasskamrater, vilket kan hindra inkludering. Social exkludering kan också innebära att eleven 

utesluts från den sociala gemenskapen av sina klasskamrater. Dock poängterar författarna att 

elevassistenterna behöver ytterligare strategier för att hjälpa eleverna att utveckla både sin 

självständighet och sina sociala förmågor (Symes & Humphrey, 2012). En intervjuundersökning 

om skolungdomars attityder visar att det är dubbelt så vanligt att eleven med AST utesluts av sin 

sina klasskamrater, än elever utan AST (De Boer & Pijl, 2016). I Wongs (2017) studie skrev 

endast fem av 17 individer att de fått vänner och lyckats upprätthålla vänskapliga kontakter. 

Bland högfungerande elever med AST var en av de största svårigheterna benägenheten för 

konflikter som uppstod i relation till andra elever (Holcombe & Plunkett, 2016). De Boer och 

Pijls (2016) hävdar att elever med AST inte kan placeras i klassrummet och förväntas bli 

inkluderade, lärare måste arbeta aktivt med alla elever i klassen för att få till ett inkluderande 

klassrum. Humphrey och Symes (2013) diskuterar hur lärare särbehandlar elever med AST och 

att bristande förståelse för problematiken kan leda till att klasskamrater upplever särbehandlingen 

som orättvis. Klasskamraterna förstår inte varför eleverna med AST är annorlunda utan 

konstaterar bara att de är det, därför kan den upplevda orättvisan resultera i att eleverna 

exkluderas av sina klasskamrater (Humphrey & Symes 2013). Även i andra undersökningar slås 

det fast att elever med AST exkluderas i olika utsträckning (Symes & Humphrey, 2012; Majako, 

2016). Avsaknad av förståelse för AST har även medfört att vissa elever tror att syndromet är 

smittsamt (Majako, 2016).  

 

Social isolering kan innebära att eleven med AST avskärmar sig från klassen genom att gå undan 

och aktivt välja att inte delta i lekar och valfria aktiviteter (Majako, 2016). Majakos (2016) 

undersökning om lärares åsikter vid undervisning av elever med AST beskriver att samtliga lärare 

är av åsikten att elevers självvalda isolering från klasskamrater är en barriär för 

inkluderingsprocessen. Soto-Chodiman et al. (2012) studie slår fast samma resultat och tar upp ett 

exempel på hur en elev undviker kontakt i så stor grad att läraren ifrågasätter om eleven lär sig 

något. I en annan intervjustudie med elever som har AST så berättar en del av eleverna om 

vänskapens bräcklighet. Eleverna berättar hur de isolerar sig på lunchen från sina kamrater bland 

annat genom att sitta med dem men undvika att socialisera, att äta på ett annat ställe, eller att läsa 
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en bok samtidigt som de åt (Saggers, 2015). Den sociala isoleringen kan visa sig i att eleven har 

en sämre förmåga att lyssna på sina klasskamrater, acceptera deras syn på en fråga, och stötta 

dem när de behöver hjälp (Symes & Humphrey, 2012). Det har även visat sig att elever med AST 

får lägre nivåer av stöttning från föräldrar, klasskamrater och vänner, men inte från lärare 

(Humphrey & Symes, 2010a). 

 

Mobbning är ett överlappande tema som återfinns i fem av artiklarna. Temat har främst 

anknytning till de sociala aspekterna men överlappar i viss utsträckning även med de andra 

aspekterna. Elever med AST mobbas i högre utsträckning än elever med dyslexi och i ännu högre 

utsträckning än elever utan diagnos (Humphrey & Symes, 2010a). I en uppföljande studie 

konstaterar Humphrey och Symes (2013) att mobbning är ett hinder för inkludering. Majako 

(2016) redovisar att 13 av 21 lärare upplevt mobbning som ett problem för inkludering. Elever 

med AST mobbas främst på grund av att deras klasskamrater uppfattar deras beteenden som 

annorlunda (Majako, 2016). Saggers (2015) undersökning stödjer teorin om att mobbning hindrar 

inlärningsprocessen. Alla eleverna i Saggers studie rapporterade att de i olika grad blivit 

mobbade och de beskrev hur psykisk mobbning sällan rapporteras. Wong (2017) redovisade att 

sju av 17 personer med AST upplevt mobbning under sin studietid. Överraskande enligt Wong 

(2017) är att fem av dem beskrev att de blivit bestraffade av socialtjänsten och lärare för att de 

rapporterat att de blivit mobbade. Wong (2017) drar slutsatsen att detta borde beror på låg 

kännedom om AST.   

 

Individanpassning och skolan 

Under denna rubrik redovisas svårigheterna med att tillgodose behovet av individuell 

undervisning, vilket behandlades i tre av artiklarna. Soto-Chodiman et al. (2012) redogör att 

lärare anser att en av de större utmaningarna med att undervisa elever med AST är svårigheten 

med att individanpassa undervisningen. Lärarna lyfte att en av orsakerna till detta var avsaknaden 

av kunskap om AST. Lynch och Irvine (2009) konstaterar att om inkludering ska kunna 

genomföras krävs det att alla elevers behov möts. Saggers (2015) studie indikerade på att lärare 

använder flertalet arbetssätt som inte fungerar för eleverna med AST, vilket visar på en brist av 

förståelse för eleverna och deras behov av särskilt stöd. Arbetssätten liknade mer ett integrerande 
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sådant än det inkluderande, då undervisningen inte anpassas efter elevernas behov (Saggers, 

2015). 

 

7 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till uppsatsens syfte, bakgrund och teoretiska ansats. 

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera forskning kring de effekter som kan förekomma 

genom att inkludera elever med AST i grundskolan. Vi har valt att disponera diskussionen utifrån 

de teman som framkom genom kodningen av litteraturen. Först diskuteras de positiva effekterna 

av inkludering vilket följs av svårigheterna med inkludering.   

 

7.1 Positiva effekter och svårigheter vid inkludering av elever med AST i 

grundskolan 

Inkludering genererar flera positiva effekter för elever med AST, i synnerhet visar forskningen att 

de sociala aspekterna påverkas positivt men även kognitiva fördelar var uttalade. Elever med 

AST har flertalet utpräglade svårigheter, bland annat med den sociala och kommunikativa 

förmågan men även med repetitiva och stereotypa aktiviteter (Wing, 2012). Inkludering kan ge 

eleverna strategier för att utveckla sina förmågor socialt och kommunikativt, men även för att 

hantera de beteendemässiga svårigheter som kan uppstå för eleverna med AST (Humphrey & 

Symes, 2013).  

 

Beteendemässiga aspekter 

Resultaten visar att inkludering har möjlighet att bidra med strategier för eleverna så de kan lära 

sig att hantera de beteenden som kan uppfattas som opassande (Humphrey & Symes, 2013). 

Dock bör poängteras att av 13 artiklar var detta något som enbart behandlades i en av dem, vilket 

gör att det är svårt att få en övergripande bild om hur dessa strategier skulle fungera för alla 

elever inom AST. Tanken med strategierna är att eleverna ska ha hjälp av dem för att utveckla 

sociala och beteendemässiga färdigheter för att passa in i den samhälleliga normen för hur 

människor ska bete sig (Humphrey & Symes, 2013). En punkt som berördes av över hälften av 

artiklarna var den beteendemässiga problematik som kan utgöra ett stort hinder för om eleverna 
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blir inkluderade. Den främsta hämmande faktorn var de karaktäristiska beteenden som eleverna 

med AST ofta visade (Majako, 2016; Soto-Chodiman, et al., 2012). Eftersom beteendemönster 

hos individer med AST kan variera stort, kan anpassningar efter varje individs behov bli en stor 

utmaning för skolan (Wing, 2012). Individanpassad undervisning skulle kunna hjälpa elever att 

finna strategier för att hantera sina beteendeproblem eller öka sin självdisciplin. Självdisciplin är 

en grundläggande faktor i den sociala träningen för alla elever och kan vara till hjälp för att öka 

både trygghet och inkludering (Dahlkwist, 2012). Samtidigt är svårigheter med impulskontroll 

vanligt förekommande för individer med NPF såsom AST (Hjärnfonden, 2017). Att individer 

med AST vanligen har en svårighet vid bland annat impulskontroll kan också innebära 

svårigheter med självdisciplinen som är grundläggande för den sociala träningen. Denna 

problematik kan uppfattas som ett dilemma för elevens sociala träning och kan även bidra till att 

eleverna inte kan delta på samma villkor i undervisning, eller sociala sammanhang som sina 

klasskamrater (Nilholm, 2019). 

 

Tics och ekolali, alltså upprepningar i exempelvis tal, var något som ansågs vara svårt att hantera 

vid inkludering (Eldar, et al., 2010). Dessa kommunikativa och beteendemässiga svårigheter i 

form av bland annat repetitiva och stereotypa aktiviteter är något som är vanligt förekommande 

för individer med AST (Gillberg & Unenge Hallerbäck, u.å; Wing, 2012). Besvär i form av 

ångest, oro, stress och missriktade känsloyttringar är något som påverkar eleverna, både i 

relationer och i inkluderingsprocessen. Det visade sig även att en av de största svårigheterna för 

lärare var att möta elever med höga ångestnivåer (Holcombe & Plunkett, 2016; Humphrey & 

Symes, 2013; Saggers, 2015). Det är även vanligt med samsjuklighet i samband med 

autismdiagnos till exempel diagnoser som depression eller dyslexi, de psykologiska problemen 

brukar även ha en tendens att öka i puberteten (Gillberg & Unenge Hallerbäck, u.å; Gillberg, 

2018). Eftersom skolan bland annat bygger på ett kompensatoriskt perspektiv är det av vikt att 

lärare lär sig olika metoder för att kontrollera och kompensera för de beteenden som kan 

uppfattas problematiska (Nilholm, 2007). För att elever med AST ska kunna tillgodogöra sig 

undervisningen krävs det omfattande specialutbildning riktat mot elever inom AST. Det är viktigt 

att pedagogerna har insikt i de svårigheter som kan finnas samtidigt som de ser eleverna som 

individer (Gillberg, 1999). Detta är något som stöds av bland annat Majako (2016) och Symes 

och Humphrey (2011b) som menar att lärare och elevassistenter måste ha utbildning om AST och 

dess svårigheter för att eleverna ska få sina behov mötta och kunna bli fullt inkluderade i skolans 
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sfär. En NPF-diagnos som AST ska vara en tydlig indikator på att extra stöd och individanpassad 

undervisning är någonting som behövs för dessa elever (Nilholm, 2019).  

   

Kognitiva aspekter 

Inkludering gynnade även elevernas kognitiva förmågor positivt. Studier pekade på en ökad 

koncentrationsförmåga, inlärningsförmåga samt ökad förmåga att möta både krav och 

förändringar vid inkludering (Eldar, et al., 2010; Lynch & Irvine, 2009). Ytterligare visade en av 

studierna att elever med AST som infinner sig i en inkluderande miljö uppvisar högre 

individuella undervisningsmål, jämfört med elever med liknande svårigheter som finns i en 

exkluderande miljö (Eldar, et al., 2010). Detta är något som stöds av effektparadoxen som 

innebär att elever i behov av särskilt stöd som undervisas segregerat genererar lägre resultat i 

jämförelse med de elever som undervisas i en inkluderande miljö (Stangvik, 1979). Även om 

dessa positiva effekter uppstår krävs det att pedagogerna som arbetar med eleverna ska ha en 

omfattande specialutbildning riktad till elever inom AST så de besitter kunskaper om de 

svårigheter som kan uppstå. Samtidigt behöver elevernas ses som just individer med individuella 

behov, om dessa aspekter tas i beaktning öppnar det upp för att eleverna i behov av särskilt stöd 

kan ta till sig den undervisning som ges (Gillberg, 1999). Det gäller därför att se elevernas 

förutsättningar ur ett relationellt perspektiv där problematiken flyttas från eleverna till miljön, 

med detta menas att elever ska betraktas att vara i svårighet istället för att vara elever med 

svårigheter (Emanuelsson, 2001). 

 

Det kompensatoriska perspektivet innehåller ett tänk om att eleven följer eller avviker från en 

generell normalutveckling, vilket är kopplat till elevens prestationer (Tanner, 2009). Detta kan 

tolkas som att eleven antingen följer eller avviker från majoriteten av klasskamraternas 

utvecklingstakt och om eleven avviker bör extra stöd sättas in. Perspektivet handlar även om att 

identifiera och uppväga elevens brister så denne kan öka utvecklingstakten (Tanner, 2009). 

Elever med AST har en benägenhet för ökade inlärningssvårigheter ju äldre de blir (Eldar, et al., 

2010). Detta kan resultera i att elever har svårare att följa klassens utvecklingstakt och därmed 

också behöva ett mer anpassat stöd för att kompensera för detta (Tanner, 2009). Dock kan 

anpassningarna bidra till att eleverna riskerar att stigmatiseras just för att de särbehandlas genom 

det anpassade stödet på grund av sina särskilda behov (Haug, 1998).  
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Kommunikativa aspekter 

Den kommunikativa förmågan hos elever med AST som inkluderas ökar via interaktion mellan 

elever och personer i deras omgivning. Det är samtidigt den kommunikativa problematiken hos 

elever med AST som bidrar till svårigheter att nå full inkludering (Humphrey & Symes, 2013). 

Detta kan jämföras med Keane et al. (2012) som beskrev att elevernas kommunikativa förmågor 

både ses som en förutsättning för ett inkluderande arbetssätt, samtidigt som ett inkluderande 

arbetssätt ökar elevernas kommunikativa förmåga. Studierna som behandlade kommunikativa 

aspekter kan kopplas till det kommunikativa relationsinriktade perspektivet, KoRP. Detta 

eftersom både studier och KoRP handlar om att studera elevers villkor och förutsättningar, 

samtidigt som interaktion mellan elev och miljö ofta har en framträdande roll (Ahlberg, 2013). 

Det finns även tydliga kopplingar till dilemmaperspektivet, då skolan behöver anpassa sin 

verksamhet efter elevernas problematik samtidigt som studierna visar att problematiken kan 

hämma inkluderingen (Nilholm, 2007).  

 

Till skillnad från de positiva effekterna av de kommunikativa aspekterna var de dubbelt så många 

artiklar som behandlade dess svårigheter. Bland pedagoger ansågs just den kommunikativa 

aspekten vara den svåraste att hantera vid inkludering (Humphrey & Symes, 2013). Samtidigt är 

problem med kommunikation något som kännetecknar diagnoser inom AST (Gillberg & Unenge 

Hallerbäck, u.å; Wing, 2012). Pedagoger bör därför vara beredda på att en problematik finns för 

dessa elever och få stöttning i att möta utmaningarna i klassrummet. De vanligaste problemen för 

eleverna som uppstod gällde ofta att uttrycka sig med ord, att be om hjälp samt den bokstavliga 

uppfattning av vad som sägs (Eldar, et al., 2010; Soto-Chodiman, et al., 2012). Dessa svårigheter 

som upplevs av både pedagoger och elever är något som skulle kunna åtgärdas med hjälp av det 

relationella perspektivet. I synnerhet handlar det perspektivet om individers interaktion med 

varandra samtidigt som det handlar om att se elevernas utgångspunkt som en individ i svårighet 

(Emanuelsson, 2001). Elevers erfarenheter av kommunikativa svårigheter ansågs vara hämmande 

för inkludering. De kände inte att de passade in i gemenskapen, men även på grund av de 

missförstånd som uppstod i interaktionen med andra i skolan (Wong, 2017). Missförstånden 

bidrog till att eleverna inte hade förmågan att ta in det som lärdes ut. Den låga kommunikativa 

förmågan bidrog dessutom till sämre relationer och en större risk att utsättas för mobbning 
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(Wong, 2017). Elever inom AST har ofta svårigheter med den sociala förmågan, detta innebär att 

det ibland kan bli svårt för dem att följa normerna i skolan vilket i sin tur kan leda till 

konsekvenser i form av utfrysning eller mobbning (Thornberg, 2013). För att förhindra sådana 

konsekvenser är det viktigt att det finns vuxna som arbetar omkring eller elever som är aktivt 

närvarande i situationer där mobbning eller utfrysning kan uppkomma (Dahlkwist, 2012; 

Dahlkwist, 2019).  

 

Sociala aspekter 

En övervägande majoritet av de studerade artiklarna behandlade positiva sociala effekter av 

inkludering. Den främsta aspekten som lyftes var social inkludering av elever med AST, detta 

handlade om att eleverna bekräftades av både elever och personal i skolan. Utvecklade sociala 

förmågor var en effekt som berördes av fem artiklar där fokus låg vid lyckade interaktioner och 

bibehållande av positiva relationer med jämnåriga (Holcombe & Plunkett, 2016; Humphrey & 

Symes, 2013; Keane, et al., 2012; Saggers, 2015; Wong, 2017). En förutsättning för att inkludera 

elever i skolan är att de blir accepterade och förstådda oavsett funktionsvariation av både 

klasskamrater och pedagoger i sin omgivning (Humphrey & Symes, 2010b). Denna sociala 

inkludering bidrar till att stärka de sociala svårigheter som ofta finns hos elever med AST. 

Elevernas vårdnadshavare instämde angående inkluderingens sociala fördelar för eleverna och 

sociala interaktioner ökade i frekvens i inkluderande miljöer, till skillnad från exkluderande 

miljöer som genererade en lägre frekvens av social interaktion (Lynch & Irvine, 2009). Detta är 

något som förstärktes av andra studier vilka lyfte elevernas starka sociala förmågor i en 

inkluderad miljö vilket visar sig i positiva relationer med andra. Det finns även en korrelation 

mellan en ökad social förmåga och större sociala nätverk hos elever med AST (Holcombe & 

Plunkett, 2016; Humphrey & Symes, 2013; Keane, et al., 2012). Den inkluderande miljön i 

studierna verkar ha bidragit till ett bättre samspel mellan eleverna i behov av särskilt stöd och 

deras omgivning, vilket kan jämföras med det relationella perspektivet som menar att miljön i 

huvudsak behöver anpassas för eleverna (Ahlberg, 2013; Emanuelsson, 2001). Forskningen 

visade även att elever som inkluderas får en ökad motivation i skolan, en mer positiv attityd och 

en förmåga att bry sig om andra i sin närhet (Holcombe & Plunkett, 2016). Detta talar för att 

elever som inkluderas i skolan får en positiv utveckling i de områden som annars kan vara 

problematiska för elever med AST. 
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Trots sociala fördelar av att sätta elever med AST i en inkluderande miljö poängterade två av 

artiklarna vikten av kunskap, utbildning och förståelse, både för pedagoger såväl som 

klasskamrater. Detta för att kunna implementera en inkluderande miljö på ett så fungerande sätt 

som möjligt för alla inblandade, eftersom kunskap gynnar acceptans och underlättar för 

pedagoger att möta problematiken eleverna kan uppleva (Majako, 2016; Saggers, 2015). De 

möjligheter som finns till att erbjuda stöd för elever beror på samspelet mellan elever och den 

miljö de befinner sig i (Ahlberg, 2013). Detta innebär att miljön bör anpassas för att möta 

elevernas behov. Med kunskap att möta elevernas problematik möjliggörs det även för 

anpassningar i pedagogiken, inom det relationella och sociokulturella perspektivet är 

interaktionerna och det sociala samspelet mellan elever och pedagoger vad som bör vara i fokus 

(Emanuelsson, 2001; Säljö, 2005). 

 

Forskningen pekar på att den största svårigheten vid inkludering är de sociala aspekterna där vi 

lyft social exkludering, mobbning och social isolering som teman. Personalen måste arbeta för att 

förhindra negativa effekter som kan uppstå. Enligt det kompensatoriska perspektivet så ska 

elevernas brister identifieras för att åtgärder ska kunna sättas in och kompensera för dem. Ett 

arbetssätt som handlar om att identifiera brister kan komma att leda till stigmatisering av dem 

som uppfattas besitta bristerna (Nilholm, 2019; Haug, 1998). Identifikationsprocessen kan 

därmed vara exkluderande, särskiljande, och resultera i särbehandling. Barn i behov av extra stöd 

särbehandlas av lärarna och deras klasskamrater kan uppfatta denna särbehandling som orättvis, 

vilket kan leda till att de exkluderas (Humphrey och Symes, 2013). När lärare använder sig av 

särlösningar är risken att eleven kan ses som en avvikare (Nilholm, 2019), vilket kan resultera i 

ett utpekande av individen, dennes brister och leda till exkludering. Detta är ett dilemma för 

pedagoger då elevernas behov behöver mötas för att de ska bli inkluderade, samtidigt som de på 

grund av sina behov kan riskera att exkluderas (Nilholm, 2007). Stangvik (1979) menar att elever 

i behov av särskilt stöd påverkas negativt av exkludering, de påverkas socialt, psykologiskt och 

pedagogiskt vilket kan resultera i en negativ påverkan på elevernas lärande.  

 

Flertalet författare berörde både nödvändigheten och faran med att peka ut de individer som är i 

behov av särskilt stöd. Det är upp till lärare att hålla en balans vid utpekandet av elever och dess 

brister, så de inte ger elever en problemstämpel. Nilholm (2019) beskriver denna problematik 
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som en målkonflikt i utbildningssystemet. Om balansen inte kan upprätthållas är risken annars att 

lärare skyller på biologiska avvikelser och samtidigt lägger skulden hos individen (Tideman, 

2000). Läraren förklarar därmed bort sin oförmåga att möta elevens behov på andra orsaker än att 

denne inte kunnat hitta de anpassningar eleven behöver för att lära. Ett dilemma skolan står inför 

är att väga upp för de svårigheter elever i behov av särskilt stöd har samtidigt som de ska kunna 

delta på samma villkor som andra elever (Nilholm 2019). Studier har visat att elevassistenter kan 

vara en hjälp för elever i behov av extra stöd vid inkluderingsprocessen, om de arbetar på rätt sätt 

(Symes & Humphrey, 2011a; Symes & Humphrey, 2011b). En studie poängterade dock att 

elevassistenter kan hämma inkluderingsprocessen om de exkluderar eleverna från gruppen genom 

att arbeta enskilt och nära eleven på en regelbunden basis. Elevassistenterna behöver därmed mer 

information om hur de stärka elevernas sociala förmågor och självständighet (Symes & 

Humphrey, 2012). Flera författare har beskrivit svårigheterna för eleverna med AST att få vänner 

och att bli behandlade som en i gruppen (Wong, 2017; De Boer & Pijl, 2016). Detta kan ses som 

mer passiv utfrysning, resultatet är dock detsamma då eleven blir exkluderad även om det inte är 

lika utpekande. Något som kännetecknar mobboffer är bland annat att de har få vänner och att de 

drar sig undan från gruppen, dessa kännetecken kan fungera som varningsflaggor för lärare 

(Olweus, 1998). 

 

Som tidigare nämnts har elever med AST ofta svårigheter med bland annat den sociala 

interaktionen (Wing, 2012; Gillberg & Unenge Hallerbäck, u.å.). Svårigheterna kan vara en 

bidragande orsak till att eleverna isolerar sig, det kan också vara så att gruppen kan ha normer för 

hur medlemmarna ska vara (Thornberg, 2013). Med svårigheter i de sociala interaktionerna kan 

det även vara svårt att knäcka de sociala koderna och därmed leda till att eleverna bryter mot 

gruppens normer. Elever som inte följer gruppens normer kan därför bli utfrysta (Thornberg, 

2013). Enligt KoRP finns grunden för en pedagogisk inkludering i delaktighet, kommunikation 

och lärande, vilket är något som elever med sociala svårigheter kan exkluderas ifrån (Ahlberg, 

2013). Elever med låg social förmåga exkluderas oftare än de med en hög social förmåga, vilket 

kan leda till begränsade interaktioner. Elever behöver den sociala träningen för att kunna fungera 

i samhället (Dahlkwist, 2012). Detta gör att det blir svårare för elever med AST då det kanske är 

de som behöver mest social träning men riskerar att få minst.  
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Effekterna av mobbning redogjordes för i 5 av artiklarna. Mobbning är ett hinder för inkludering 

och den har negativa följder på elevernas inlärning (Humphrey och Symes, 2013; Saggers, 2015). 

Mobbningen blir alltså ett hinder för inkludering på ett socialt och relationellt plan, vilket innebär 

att dessa elever riskerar att gå miste om en meningsfull skolgång (Ahlberg, 2013). Därmed blir 

det viktigt med gemensamma ansträngningar för att motverka mobbning både för att få till en 

inkluderande miljö men även för att ge effekter för inlärning. 9–10% av elever upplever att de 

någon gång blivit mobbade (Olweus, 1998). Forskning har visat att elever med AST i högre 

utsträckning utsätts för mobbning än de utan AST (Humphrey & Symes, 2010a). Extra vikt bör 

därför läggas vid antimobbnings åtgärder hos elever med AST eftersom de har en större risk att 

drabbas av mobbning. Många elever ansåg dock att lärare arbetar för lite med att stoppa 

mobbning (Olweus, 1998). För att lyckas med inkluderingsprocessen och minska mobbningen i 

skolan krävs en aktiv vuxennärvaro och ett kontinuerligt trygghetsarbete.  

 

Trygghet är en grundsten i elevers sociala träning, eleverna behöver ha kamrater som skänker 

trygghet och vuxna som bygger upp det trygga, stöttande klimatet där alla blir sedda (Dahlkwist, 

2012; Dahlkwist, 2019). Det förekommer problematik med den sociala kompetensen hos elever 

med AST (Hjärnfonden, 2017). Samtidigt som det finns en koppling mellan problembeteenden 

och den sociala kompetensen (Ogden, 2003). Det blir tydligt att både lärare och resten av skolans 

personal måste ha det gemensamma målet att öka och bibehålla en känsla av trygghet på skolan, 

men även försöka stärka elevernas sociala kompetens. Det blir också extra viktigt hos de elever 

som har svårt för det sociala. Dessa elever behöver få extra stöd men behöver också få stödet utan 

att det blir utpekande för eleven. Lärare upplever att elevernas självvalda isolering är en stor 

barriär för inkluderingsprocessen (Majako, 2016; Soto-Chodiman m.fl., 2012). Eleverna själva 

berättar om den egenvalda isoleringen, deras exempel fokuserar dock mer på de obehag de 

känner under den press på socialisering som upplevs under exempelvis luncher (Saggers, 2015). 

Ett sätt att problematisera situationen runt luncherna är att fråga sig om svårigheterna beror på 

elevens problematik eller om miljön är illa utformad för eleven. Det vill säga att problematisera 

situationen utifrån det kompensatoriska, eller det relationella perspektivet (Skolverket, 2011). I 

en rapport från Skolverket menar de att inom specialpedagogiken ställs det kompensatoriska och 

det relationella perspektivet mot varandra. Diskussionen förs huruvida elevens svårigheter beror 

på individkaraktäristika egenskaper eller om svårigheterna uppstår i mötet mellan eleven och dess 

omgivning (Skolverket, 2011).  
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Individanpassning och skolan 

Inkludering möjliggör för elever med AST att hitta sina specialområden och sträva efter dem. 

Förutsatt att skolan har en fortlöpande samverkan med hemmet samt att stöttning kommer från 

flera håll såsom från skola, hem och klasskamrater (Keane, m.fl., 2012). Ytterligare 

förutsättningar är bland annat att eleverna blir förstådda och accepterade i skolmiljön, i synnerhet 

av sina klasskamrater (Humphrey & Symes, 2010b). Denna förutsättning är kärnan i vad 

inkludering betyder inom specialpedagogiken, där elever i behov av särskilt stöd är en del av 

gemenskapen och samtidigt accepteras av personer i sin omgivning (Ahlberg, 2013). En av 

svårigheterna som belystes i resultatet rörde individanpassning av undervisningen för elever med 

AST. Detta grundades i att lärarna hade en avsaknad av kunskap om AST vilket gjorde 

anpassningarna svårhanterliga (Soto-Chodiman, Pooley, Cohen & Taylor, 2012). Denna brist på 

kunskap och förståelse av elevernas behov belystes av Saggers (2015) som menade att en brist av 

förståelse av både eleverna och deras behov av särskilt stöd förekommer, då studien visade att 

flertalet arbetssätt som användes inte fungerade för eleverna med AST. Arbetssätten anpassades 

inte utifrån elevernas behov utan liknade mer ett integrerande arbetssätt där eleverna skulle 

anpassa sig efter den undervisning som gavs (Saggers, 2015). Avsaknaden av kunskap kan bidra 

till att lärarna känner att de inte räcker till för att möta elevernas behov, detta är något som kan 

bidra till ett större fokus på individuell inlärning och förstärka segregerande åtgärder för dessa 

elever (Tanner, 2009).  

 

En diagnos synliggör att extra anpassningar behövs och att undervisningen för eleverna måste 

individanpassas, en ändring i arbetssätt kan bidra till att pedagogisk personal arbetar 

förebyggande så eleverna kan känna sig inkluderade (Nilholm, 2019). Viktigt att ta hänsyn till är 

dock att en diagnos i sig kan leda till antingen acceptans eller stigmatisering av personer i deras 

omgivning (Johannisson, 2006). Om de extra anpassningarna inte fungerar för eleverna med AST 

kan en press att placera eleverna i mindre undervisningsgrupper uppstå, detta kan bidra till att 

eleverna pekas ut som avvikare vilket i sin tur kan anses hindra inkludering (Nilholm, 2019). Att 

dela upp eleverna i mindre grupper om anpassningarna inte fungerar, ser vi som en 

kompensatorisk lösning då problemen förläggs hos eleverna när anpassningarna inte möter 

elevernas behov. Med kompensatoriska lösningar kan eleverna stigmatiseras av bland annat andra 
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elever då dessa lösningar kan ses som en sorts särbehandling (Haug, 1998). Med 

individanpassning och grupperingar riskerar synliga och mindre synliga kategoriseringar att 

implementeras, detta bidrar till ett dilemma när det kommer till att se elever som enskilda 

individer och därmed undvika kategorisering (Nilholm, 2007). 

 

Forskningen visade även att inkludering tenderar att minska stigmatiseringen av elever med 

diagnoser som de annars kunnat utsättas för om de placerats i särskola eller specialklass. Det 

framkom även att eleverna själva ansåg sig vara exkluderade från jämnåriga elever utan några 

diagnoser (Humphrey & Symes, 2013). Om inkludering ska kunna realiseras måste alla elevers 

individuella behov mötas och inte enbart eleverna i behov av särskilt stöd vilket kan ses som ett 

stort hinder för lärare (Lynch & Irvine, 2009). Det är även av vikt att aktivt arbeta förebyggande 

för att stödja elever med AST utan att på något sätt särskilja dem varken i eller utanför 

klassrummet (Nilholm, 2012). Då elevernas beteendemönster är individuella uppstår en variation 

i till exempel inlärningstakt vilket kan bidra till en ökad utmaning för pedagogerna. Trots 

utmaningen står pedagogerna som ansvariga att utföra anpassningarna som fackmän tagit fram 

samtidigt som de förväntas hålla en tydlig och nära kontakt med elevernas hem och övriga 

inblandade (Wing, 2012). Humphrey och Lewis (2008) menar att en avgörande del för 

inkludering är en standardiserad redogörelse för begreppets innebörd i skolans sfär. En 

standardiserad beskrivning skulle kunna bidra till att mer enhetliga handlingssätt vid inkludering, 

oavsett behov, skulle kunna implementeras (Humphrey & Lewis, 2008).  

 

7.2 Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera forskning kring de effekter som kan 

förekomma genom att inkludera elever med AST i grundskolan. Forskningen visar att inkludering 

av elever med AST bidrar till flertalet olika positiva effekter, i synnerhet inom de områden 

individer med AST ofta har svårigheter med. Inkludering kan bidra till att elever får strategier för 

att exempelvis hantera sina beteendemässiga svårigheter, inkludering kan även ha en positiv 

inverkan på elevernas sociala förmågor. De sociala aspekterna är en framstående del i de 

undersökta artiklarna, både individer med AST, pedagoger och vårdnadshavare ansåg att de 

sociala faktorerna gynnas av en inkluderande miljö. Även de kognitiva aspekterna påverkas 



 

43 

 

positivt av inkludering, forskningen visar på en ökad koncentrationsförmåga, inlärningsförmåga 

samt utvecklad målbild.  

 

De svårigheter som forskningen visar på vid inkludering är bland annat elevers låga sociala 

förmåga, vilket gör att elever riskerar att bli utsatta socialt, i form av mobbning, social 

exkludering och social isolering. Problematiken elever med AST har är tätt kopplad till diagnosen 

och dess karaktäristiska svårigheter, som till exempel en låg social förmåga och 

beteendeproblematik, vilket kan hämma inkludering. Forskningen visar även att problematik som 

inte är direkt kopplade till eleven också utgör en stor del av de svårigheter som kan uppstå vid 

inkludering. Att lärare och övriga pedagoger i elevernas omgivning inte har kunskap om AST och 

diagnosens potentiella svårigheter gör det svårt för dem att möta eleverna och få dem att bli 

inkluderade.  

 

Något som denna studie och forskningen slår fast är att all skolpersonal och alla elever behöver 

en ökad kunskap om NPF och AST för att främja en accepterande, trygg och inkluderande skola. 

Lärare behöver också ta ställning de målkonflikter utbildningssystemet har för att sedan använda 

kunskapen för att arbeta aktivt och förebyggande så att även elever med AST kan få den skolgång 

de har rätt till enligt skollagen. Vi anser dock att det är svårt att kombinera enbart det 

kompensatoriska perspektivet med ett inkluderande arbetssätt då det förutsätter att eleverna ska 

särskiljas och kompenseras för sin problematik. Dock finns det ingen tydlig väg för ett 

inkluderande arbetssätt för att nå alla elever i skolan.   
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8 Vidare forskning 

För att tydliggöra vikten av inkludering i skolan för elever inom bland annat 

autismspektrumtillstånd skulle ytterligare forskning behöva bedrivas på området. Även om en 

diagnos kan bidra till en förståelse av eleverna, krävs det att pedagoger och klasskamrater har en 

ökad insikt av de behov som finns (Johannisson, 2006; Saggers, 2015). Forskning kring elever 

och pedagogers uppfattning av elever i behov av stöd skulle kunna bidra till att kartlägga den 

nivå av förståelse som finns för eleverna i skolan. En intressant fråga som väcktes under arbetes 

gång är hur och i vilken omfattning det särskilda stödet ges i den svenska skolan. Skollagen är 

tydlig med att varje elev som behöver särskilt stöd ska få det (SFS 2010:800). Samtidigt finns det 

forskning som pekar på att det inom psykisk ohälsa är resurserna som styr utbudet och inte 

behovet (Hallerstedt, 2006). Det skulle vara givande att se om kommunerna ger elever det stöd de 

är berättigade till trots en stram budget. Detta kan kopplas ihop med vad Nilholm (2019) 

beskriver som en fara med dagens samhälle, att pressen kan öka på att göra en medicinsk 

kategorisering av elevernas besvär för att denne ska ha rätt till särskilt stöd.  
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Carrington, S; 

Campbell, M; Saggers, 

B. 

2017 Recommendations of School Students with Autism Spectrum 

Disorder and Their Parents in Regard to Bullying and Cyberbullying 

Prevention and Intervention 

Academic Journal Nej, handlar om att 

förebygga mobbning 

de Boer, A; Pijl, S. J 2016 The Acceptance and Rejection of Peers with ADHD and ASD in 

General Secondary Education 

Academic Journal Ja 

Eldar, E; Talmor, R; 

Wolf-Zukerman, T. 

2010 Successes and Difficulties in the Individual Inclusion of Children 

with Autism Spectrum Disorder (ASD) in the Eyes of their 
Coordinators 

Academic Journal Ja  

Holcombe, W; 
Plunkett, M 

2016 The Bridges and Barriers Model of Support for High-Functioning 
Students with ASD in Mainstream Schools 

Academic Journal Ja 

Humphrey, N; Symes, 
W 

2013 Inclusive Education for Pupils with Autistic Spectrum Disorders in 
Secondary Mainstream Schools: Teacher Attitudes, Experience and 

Knowledge 

Rapport Ja  

Humphrey, N; Symes, 

W 

2010 Responses to Bullying and Use of Social Support among Pupils with 

Autism Spectrum Disorders (ASDs) in Mainstream Schools: A 
Qualitative Study 

Academic Journal Nej, varken svarar eller 

dementerar 
frågeställningen   

Humphrey, N; Symes, 
W 

2010 Perceptions of Social Support and Experience of Bullying among 
Pupils with Autism Spectrum Disorders in Mainstream Secondary 

Schools  

Academic Journal Ja  

Humphrey, N; Symes, 

W 

2008 What Does “Inclusion” Mean for Pupils on the Autistic Spectrum in 

Mainstream Secondary Schools? 

Academic Journal Nej, varken svarar eller 

dementerar 

frågeställningen   

Keane, E; Aldridge, F, 

J; Costley, D  

2012 Students with Autism in Regular Classes: A Long-Term Follow-Up 

Study of a Satellite Class Transition Model 

Academic Journal Ja  

Low, H, M; Lee, L, W 2011 Teaching of Speech, Language and Communication Skills for Young 

Children with Severe Autism Spectrum Disorders: What Do 
Educators Need to Know? 

Academic Journal Nej, fokuserar på vilken 

kunskap som ska läras ut 
till AST-elever 

Lynch, S, L; Irvine, A, 
N 

2009 Inclusive Education and Best Practice for Children with Autism 
Spectrum Disorder: An Integrated Approach 

Academic Journal Ja  

Majako, T 2016 Inclusion of Children with Autism Spectrum Disorders: Listening 
and Hearing to Voices from the Grassroots 

Academic Journal Ja 

McCloskey, E 2016 To the Maximum Extent Appropriate: Determining Success and the 
Least Restrictive Environment For a Student with Autism Spectrum 

Disorder 

Academic Journal Nej, dokumenterar mötet 
mellan föräldrar till barn 

med ASD och skolan 

Mrstik, S; Pearl, C; 

Hopkins, R 

2019 Combating Special Educator Attrition: Mentor Teachers’ 

Perceptions of Job Satisfaction, Resiliency, and Retention 

Academic Journal Nej, behandlar frågan hur 

en får specialpedagoger att 

jobba kvar 
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Saggers, B 2015 Student Perceptions: Improving the Educational Experiences of High 
School Students on the Autism Spectrum 

Academic Journal Ja 

Segall, M, J; Campbell 
J, M 

2012 Factors Relating to Education Professionals’ Classroom Practices for 
the Inclusion of Students with Autism Spectrum Disorders 

Academic Journal Nej, utvärdering av 2 
träningsprogram för lärare 

som vill lära sig mer om 

autism och inkludering.  

Soto-Chodiman, R; 

Pooley, J, A; Cohen, L 

2012 Students with ASD in Mainstream Primary Education Settings: 

Teachers’ Experiences in Western Australian Classrooms 

Academic Journal Ja 

Srivastava, M; de 

Boer, A, A; Pijl, S, J. 

2015 Know How to Teach Me… Evaluating the Effects of an In-Service 

Training Program for Regular School Teachers toward Inclusive 
Education 

Academic Journal Nej, utvärderar ett 

träningsprogram som ska 
ge mer information om 

AST och inkludering 

Symes, W; Humphrey, 

N 

2012 Including Pupils with Autistic Spectrum Disorders in the Classroom: 

The Role of Teaching Assistants 

Academic Journal Ja 

Symes, W; Humphrey, 

N 

2011 School Factors that Facilitate or Hinder the Ability of Teaching 

Assistants to Effectively Support Pupils with Autism Spectrum 
Disorders (ASDs) in Mainstream Secondary Schools 

Academic Journal Nej, varken svarar eller 

dementerar 
frågeställningen   

Symes, W; Humphrey, 
N 

2011 The Deployment, Training and Teacher Relationships of Teaching 
Assistants Supporting Pupils with Autistic Spectrum Disorders 

(ASD) in Mainstream Secondary Schools 

Academic Journal Nej, varken svarar eller 
dementerar 

frågeställningen   

Williams, S, K; 

Johnson, C; 

Sukhodolsky, D, G 

2005 The Role of the School Psychologist in the Inclusive Education of 

School-Age Children with Autism Spectrum Disorders 

Report Nej, handlar om hur 

psykologer ska jobba 

Wolfberg, P; LePage, 

P; Cook, E. 

2009 Innovations in Inclusive Education: Two Teacher Preparation 

Programs at the San Francisco State University 

Academic Journal Nej, är en 

attitydundersökning om 
varför inkludering inte 

används. 

 

Tabell 2.2, sökning 11 exklusive kopior från sökning 10  

Författare År Titel Typ av text Inkluderas i studien? 

Mclaren, S, J 2013 Is Inclusive Education Right for Every Child? An Account by the 
Parent of a Child with High and Complex Needs Due to Autism 

Spectrum Disorder 

Academic Journal Nej. en förälder diskuterar 
sina negativa upplevelser 

av dennes barns 

erfarenheter av 
inkluderande arbetssätt. 

Rayner, C; Fluck, A 2014 Pre-Service Teachers' Perceptions of simSchool as Preparation for 

Inclusive Education: A Pilot Study 

Academic Journal Nej, är en simulator 

Wong, S 2017 Challenges Encountered by 17 Autistic Young Adults in Hong Kong Academic Journal Ja 
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Bilaga 2: Tabell 2.3, urvalstabell 

Författare År Titel Datainsamling Urval Studiens design 

Breitenbach, M, M; 

Armstrong, V, L; 

Bryson, S, E 

2013 The Implementation of Best 

Education Practices for a 

Student Severely Affected by 
Autism  

Data samlades in genom 

observationer av eleven samt genom 

informanternas information om 
elevens utveckling. 

Observerar en elev och dennes 

inkludering i grundskolan. 

Observationsstudie 

de Boer, A; Pijl, S. J 2016 The Acceptance and Rejection 
of Peers with ADHD and ASD 

in General Secondary Education 

För att besvara första 
forskningsfrågan användes ett 

nomineringsförfarande. Sedan 

enkätundersökning med fokus på 
attityder  

437 elever utan diagnos, 28 
elever med ADHD/AST i 

åldrarna 12–15 år 

Enkätundersökning 

Eldar, E; Talmor, R; 
Wolf-Zukerman, T. 

2010 Successes and Difficulties in the 
Individual Inclusion of Children 

with Autism Spectrum Disorder 

(ASD) in the Eyes of their 
Coordinators 

Datainsamlingen skedde i tre steg, 
regelbundna rapporter, en omfattande 

rapport med ett lyckat resultat och ett 

misslyckande av inkludering samt 
öppna fokusintervjuer med 

deltagarna. 

37 stycken 
inkluderingskoordinatorer 

Fokusintervju 

Holcombe, W; 

Plunkett, M 

2016 The Bridges and Barriers Model 

of Support for High-Functioning 

Students with ASD in 
Mainstream Schools 

Data samlades in via en online enkät. 56 deltagare, 6 

supportspecialister, 15 

klasslärare, 11 koordinatorer, 9 
studiestödjare, 8 bitr. rektorer, 

7 rektorer. 

Enkätundersökning 

Humphrey, N; 

Symes, W 

2013 Inclusive Education for Pupils 

with Autistic Spectrum 

Disorders in Secondary 
Mainstream Schools: Teacher 

Attitudes, Experience and 

Knowledge 

Enkät med 58 frågor. Frågorna var 

både öppna och slutna. 

53 lärare som arbetat mellan 1 

och 34 år 

Enkätundersökning 

Humphrey, N; 

Symes, W 

2010 Perceptions of Social Support 

and Experience of Bullying 
among Pupils with Autism 

Spectrum Disorders in 

Mainstream Secondary Schools  

Två enkäter, en med 40 frågor som 

gav data om frekvensen av mobbning 
eleverna upplevde. Den andra var en 

enkät på 20 frågor rörande det sociala 

stödet eleverna upplevde. 

120 elever deltog. 40 elever 

med AST, 40 med dyslexi och 
40 elever utan diagnos som 

kontrollgrupp. 

Kvasiexperiment 

Keane, E; Aldridge, 

F, J; Costley, D  

2012 Students with Autism in Regular 

Classes: A Long-Term Follow-
Up Study of a Satellite Class 

Transition Model 

Datan samlades genom enkät till 

familjer med barn med AST och ett 
intervjuprotokoll skickades ut till 

föräldrar och deltagande elever. En 

stödlärare intervjuades utöver detta. 
Dessutom samlades arkivinformation 

om historia och framsteg in och 

analyserades.  

122 enkäter skickades till 

familjer, 63 besvarades. 
Intervjuer och enkäter 

besvarades av elever och 

föräldrar, en intervju av en 
stödlärare.  

Fallstudie, Enkät 

Lynch, S, L; Irvine, 

A, N 

2009 Inclusive Education and Best 

Practice for Children with 
Autism Spectrum Disorder: An 

Integrated Approach 

Framgår ej Framgår ej hur urval gjorts Litteraturstudie 

Majako, T 2016 Inclusion of Children with 

Autism Spectrum Disorders: 

Listening and Hearing to Voices 
from the Grassroots 

Data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor. 

21 vanliga lärare deltog i 

studien. 

 
 

Intervjustudie 

Saggers, B 2015 Student Perceptions: Improving 

the Educational Experiences of 

High School Students on the 
Autism Spectrum 

Semistrukturerade intervjuer i två 

omgångar den senare var lite mer 

friare i utförande och frågor. 

9 elever deltog i studien.  Intervjustudie 
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Soto-Chodiman, R; 
Pooley, J, A; Cohen, 

L 

2012 Students with ASD in 
Mainstream Primary Education 

Settings: Teachers’ Experiences 

in Western Australian 
Classrooms 

Datan samlades in genom 
semistrukturerade intervjuer med 

lärarna. 

12 lärare i kommunala skolor 
deltog. 

Intervjustudie 

Symes, W; 
Humphrey, N 

2012 Including Pupils with Autistic 
Spectrum Disorders in the 

Classroom: The Role of 

Teaching Assistants 

Kvantitativa data samlades in genom 
strukturerat observationsschema, den 

kvalitativa datan genererades genom 

ostrukturerade observationer. 

120 elever. 40 med AST, 21 av 
dem deltog under den 

kvalitativa datainsamlingen 

Observationsstudie 

Wong, S 2017 Challenges Encountered by 17 
Autistic Young Adults in Hong 

Kong 

Datan samlades in genom den 
kinesiska boken “Autistic Youth On 

the Road: Self-portrayals by 17 

Autistic Adolescents” publicerad av 
Hong Kong Autism Awareness 

Alliance, 2010 

17 skrivna självporträtt. Litteraturstudie 

 

Bilaga 3: Tabell 2.4, kodningstabell 

Författare Positiva effekter vid inkludering Svårigheter vid inkludering 

Breitenbach, Armstrong & Bryson 

(2013) 

Sociala aspekter 

Social inkludering 

- Deltagande 
- Självständig 

Beteendemässiga aspekter 

- Aggression 

- Störande beteende 
   

De Boer & Pijl  (2016)    Beteendemässiga aspekter 

- Provokativa beteenden →  negativa attityder 

Sociala aspekter 
- Social exkludering. 

- Att vara socialt inkluderad är inte en självklarhet. 

Eldar, Talmor & Wolf‐Zukerman 

(2010) 

 

Kognitiva aspekter 

Ökad kognitiv förmåga  

- Inlärning 
- Koncentrationsförmåga 

- Hantera förändringar 

- Möta krav 
- Engagemang  

- Utvecklade undervisningsmål 

 

Sociala aspekter 

Social inkludering 

- Ökad social förmåga 
- Positiva relationer 

- Får social stöttning 

- Större socialt nätverk 
- Självständighet 

Beteendemässiga aspekter 

- Våld 

- Olydnad 
- Utbrott 

 

Kognitiva aspekter 
- Barns normala utvecklingsgrad kan vara extra 

utmanande för barn med AST 

- Hantera problem/förändring 
 

Sociala aspekter 

- Tics 
- Tal 

- Kommunikation 

Holcombe & Plunkett (2016) Sociala aspekter 
Social förmåga 

Personliga egenskaper 

 

Sociala aspekter 
- Relationskonflikter 

- Ångest 

Humphrey & Symes (2010a)  Sociala aspekter 

- Låg nivå av socialt stöd 
- Högre frekvens av mobbning 

Humphrey & Symes (2013) Beteendemässiga aspekter 

Beetende 

Utveckla copingstrategier 

 

Kommunikativa aspekter 

Beteendemässiga aspekter 

- Ångest 

- svårt med turtagning 

- inappropriate emotional displays 
 



 

54 

 

Kommunikativ förmåga 

 

Sociala aspekter 

Social inkludering  
- Sociala förmågor 

- Acceptans 

 
Övrigt 

Minska stigmatisering 

Kommunikativa aspekter 

- Kommunikation 

 

Sociala aspekter 
- Social exkludering 

- Isolering? 

- Dålig förståelse från andra 
- Mobbning 

Keane, Aldridge, Costley & Clark 

(2012) 

Kommunikativa aspekter 

Kommunikativ förmåga 

 

Sociala aspekter 

Social förmåga 
 

Övrigt 

Samverkan & stöttning mellan 
hem/skola/specialundervisning/klasskamrater 

 

Lynch & Irvine (2009) Kognitiva aspekter 
Tar till sig utbildningen bättre 

 

Sociala aspekter 
Sociala fördelar 

Acceptans 

Övrigt 

- Ökad stöttning kan leda till ekonomiska problem.  

- IUP- Svårt att möta individuella behov. 

Majako (2016) Sociala aspekter 

Social inkludering 

Beteendemässiga aspekter 

- Karaktäristiska beteenden som hindrar inkludering 

 
Kognitivt 

- Krav på regelbundenhet och övergångar 

- turtagning 

- stå i kö 

 

Sociala aspekter 
- Social isolering/exkludering 

- Mobbning 

Saggers (2015) Sociala aspekter 

Social inkludering 

Beteendemässiga aspekter 

- Ångest 

- Stress 
 

Sociala aspekter 

- Social isolering 
- Mobbning 

 

Övrigt 
- IUP - För mycket arbete för barn med AST 

Soto-Chodiman, Pooley, Cohen 
and Taylor (2012) 

 

 Beteendemässiga aspekter 

- Stereotypiskt AST beteende som bidrar till en 

svårighet att inkluderas socialt. 

 
Kommunikativa aspekter 

 

Sociala aspekter 
- Social isolering 

 

Övrigt 

IUP - Individanpassad undervisning 

Symes and Humphrey (2012)  Sociala aspekter 
- Social isolering 

- Exkluderas från vissa aktiviteter i klassrummet. 

Wong (2017) Sociala aspekter 

Social inkludering 

Kommunikativa aspekter 

- Låg kommunikativ förmåga 
- Förstå vad andra menar 
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Sociala aspekter 
- Social exkludering 

- Mobbning 

 


