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Sammanfattning 

Syftet med studiens två undersökningar, var att kring läsförståelsearbete och autism synliggöra 

både vad några lärare säger och vad aktuell interventionsforskning (2015 →) påvisar utifrån olika 

perspektiv, samt även jämföra dessa delar. Läsning vilar på flera grunder, språkliga, metaspråkliga 

och metakognitiva förmågor samt textens medium och hur den framställs. Förståelse söktes i ett 

sociokulturellt perspektiv för hur kunskap uppkommer och förs vidare. Strävan var att synliggöra 

stödstrukturer som gynnar läsförståelseutveckling för elever med ASD (diagnos inom 

autismspektrum).  

Skriftliga lärarintervjuer, med semistrukturerade öppna frågor, genomfördes för att nå och få 

svar från fler personer än vad som var möjligt vid muntlig intervju. I den systematiska 

litteraturstudien söktes i databaser utifrån: autis*, AND read* AND comprehension AND 

intervention samt autis*, AND read* AND literacy AND intervention. Elevers begåvningsnivå 

inom normalvariationen, ålder eller interventionernas texttyper har ej fokuserats. Främst har 

gemensamma nämnare mellan studierna eftersökts samt metoder forskning påvisar effektivt och 

som lärarna ej påtalar att de använder i sin undervisning. 

Resultatet synliggör likheter och skillnader. Lärare använder forskningsbaserade element i 

undervisning, som strategiundervisning eller explicit undervisning med fokus på ökat ordförråd, 

förförståelse, att kunna svara på frågor på olika nivåer samt göra inferenser. ”Modellering” 

används och lärare nyttjar elevintressen för ökad elevmotivation. Lärarna lyfter ofta nyttan av att 

använda bilder som stöd i arbete med texter men få nämner användning av grafiska organisatörer. 

Andra stödstrukturer som gett goda resultat och som lärarna inte nämner är: arbete med 

anaforiska relationer (pronomen; t.ex. han, hon, den/det och adverb där, dit, då som syftar tillbaka 

på något tidigare nämnt), kausala samband samt arbete med att utveckla elevers kognitiva 

förmågor. Områden som lärarna sällan nämner är sammanfattning och återberättande. Forskning 

har där visat att läsförståelseinterventioner inte alltid ger lika god effekt på återberättande som på 

läsförståelse i sig. Det kan tyda på att andra angreppssätt behövs för utvecklande av dessa 

förmågor.  

Interventionerna i systematiska litteraturstudien utfördes i liten grupp eller en-till-en. Det 

innebär att svar ej ges på hur läsförståelsearbete bör genomföras med elever med ASD 

inkluderade i stor klass, men det som hjälper elever med autism bör även gagna andra elever i 

behov av tydliggörande pedagogik.  
 
Nyckelord: specialpedagogik, autism, läsförståelse, interventioner, kognitiva förmågor  

 
  



 

 3 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ...................................................................................................................................... 2 

Innehållsförteckning ............................................................................................................................... 3 

Inledning .................................................................................................................................................. 5 

Bakgrund .................................................................................................................................................. 6 

Begreppsdefinition ............................................................................................................................. 6 

Grundskolan i Sverige ........................................................................................................................ 7 

Grundskolan och evidensbaserad undervisning/pedagogik .................................................... 7 

Grundskolan och elever med autism .......................................................................................... 8 

Autism .................................................................................................................................................. 9 

Autism och exekutiva förmågor ................................................................................................ 10 

Läsförståelse ...................................................................................................................................... 11 

Läsforskning sammanfattat ur några olika perspektiv ............................................................ 11 

Definitioner av läsförståelse ....................................................................................................... 12 

Läsförståelse, hjärnan och exekutiva förmågor ....................................................................... 14 

Forskningsöversikt ................................................................................................................................ 15 

Undervisning av elever med autism ............................................................................................... 15 

Läsförståelse hos elever med ASD - internationell forskning .................................................... 17 

Läsförståelse hos elever med ASD - svensk forskning ............................................................... 20 

Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................................... 22 

Syfte och frågeställningar ..................................................................................................................... 24 

Metod ...................................................................................................................................................... 25 

Metodval skriftlig intervju ........................................................................................................... 25 

Metodval systematisk litteraturstudie ........................................................................................ 25 

Genomförande .................................................................................................................................. 26 

Inklusions- och exklusionskriterier ........................................................................................... 28 

Urval och kvalitetsgranskning .................................................................................................... 28 

Etiska överväganden ........................................................................................................................ 28 

Giltighet och tillförlitlighet: validitet och reliabilitet ................................................................... 29 

Metod för bearbetning och analys ................................................................................................. 30 



 

 4 

Resultat  och analys ............................................................................................................................... 32 

Undervisningen ............................................................................................................................ 32 

Utmaningar ................................................................................................................................... 34 

Råd kring arbete med elever med autism och läsförståelse ................................................... 35 

Analys skriftlig intervju ............................................................................................................... 36 

Resultat samt analys systematisk litteraturstudie ..................................................................... 37 

Likheter och skillnader mellan lärarnas erfarenheter och litteraturstudiens resultat .......... 39 

Diskussion .............................................................................................................................................. 41 

Förutsättningar för evidensbeserad undervisning ................................................................... 41 

Implikationer för undervisning .................................................................................................. 42 

Risker i undervisningen ............................................................................................................... 43 

Reflektion över metod ..................................................................................................................... 44 

Konklusion ............................................................................................................................................. 45 

Referenslista ........................................................................................................................................... 46 

Bilagor ..................................................................................................................................................... 53 

Bilaga 1. Följebrev ............................................................................................................................ 53 

Bilaga 2. Intervjufrågor .................................................................................................................... 54 

Bilaga 3. Datasökning ...................................................................................................................... 55 

Bilaga 4. Checklista ........................................................................................................................... 56 

Bilaga 5. Lästa artiklar till systematisk forskningsöversikt .......................................................... 57 

Bilaga 6. Sammanställning metoder och resultat ......................................................................... 59 

 

 



 

 5 

Inledning 

Efter många år som lärare för elever med språklig sårbarhet, både i form av språkstörning och 

inom autismspektret, är det lärorikt och intressant att få djupdyka och söka både bredare och 

djupare kunskap kring läsförståelse och autism. Min erfarenhet är att läsförståelse ofta innebär 

svårigheter för elever med autism. 

 Det är många gånger frustrerande att som lärare se hur exempelvis elever med autism gör 

stora framsteg i sin personliga utveckling och i sitt lärande men ändå inte uppnår kraven för 

godkänt enligt nya läroplanen. Härav mitt intresse för läsförståelse. Målsättningen med detta 

arbete är att bidra med ökad kunskap kring autism och läsförståelse. Dels genom att ta del av hur 

några grundskollärare, som arbetar/har arbetat med elever med autism och deltagit i Läsyftet, 

tänker utifrån Läslyftsutbildningen och sitt arbete med läsförståelse. Dels i en systematisk 

litteraturstudie av aktuell forskning med fokus på forskning kring autism och läsförståelse söka 

kunskap om hur man kan uppnå en mer utvecklad läsförståelse hos elever med ASD samt göra 

en jämförelse mellan studierna. 

Min pedagogiska utgångspunkt är baserad i teori om att språk och tanke utvecklas gemensamt 

utifrån omgivningsfaktorer i en kontext “by the linguistic tools of thought and by the 

sociocultural experience of the child. Essentially, the development of inner speech depends on 

outside factors.” (Vygotsky, 1962, s. 51). Med mer medveten undervisning bör vi kunna hjälpa 

fler elever till ökad läsförståelse. Mer utvecklad läsförståelse borde kunna ge effekter i flera 

områden, som ökad språklig och kommunikativ förmåga, större förmåga till socialt samspel, och 

även ge möjlighet att nå fler kunskapskrav.  

Jag vill rikta ett stort varmt tack till de lärare som i sin stressade vardag tagit sig tid att svara på 

mina frågor. Ett stort tack även till alla elever och föräldrar som ger mig nya insikter som hjälper 

mig att kontinuerligt tänka i nya banor och utvecklas som pedagog. Varmt tack till min 

handledare Ingrid för vägledning och goda synpunkter kring uppsatsarbetet. Till sist riktas det 

största tacket till min man Joel som under hela utbildningen stöttat mig på alla sätt han kunnat. 
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Bakgrund 

Innan forskningsöversikten behandlas några begreppsdefinitioner för att därefter beröra aspekter 

kring svensk grundskola, autism och läsförståelse. 

Begreppsdefinition 

En allmän litteraturstudie/litteraturöversikt eller forskningsöversikt genomförs som grund till all 

forskning i syfte att motivera en empirisk studie eller framställa kunskapsläget inom ett område. 

Valda studier beskrivs och analyseras där sällan på ett systematiskt sätt. En systematisk 

litteraturstudie har som mål att systematiskt söka identifiera, bedöma och syntetisera relevanta 

studier i ett ämne, samt är öppen för granskning där använda metoder ska redovisas. En 

metaanalys är en systematisk forskningsöversikt som kräver särskilda statistiska beräkningar samt 

specifik metodkunskap och bör användas när ett antal studier behandlar samma hypotes 

(Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013). I denna studie görs en allmän litteraturöversikt 

för skildrande av kunskapsläge men som metoder för att besvara frågeställningarna genomförs 

skriftliga intervjuer med lärare samt en systematisk litteraturstudie.  

I Sverige används ursprungsförkortningen för diagnoser som ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) och OCD (Obsessive Compulsive Disorder) därför nyttjas här den 

engelskspråkiga förkortningen ASD, Autism Spectrum Disorder, diagnos inom autism 

(”Habilitering & Hälsa”, 2018). När elev/elever med autism/ASD används syftas här på elever 

med autismdiagnos utan utvecklingsstörning. När förkortningen EIBAS används syftas på elev i 

behov av stöd. När författare använder begreppet DAMP används det även här (Deficits in 

Attention, Motor control and Perception). En diagnos som tidigare användes för koncentrations-

svårigheter i kombination med motoriska och/eller perceptuella svårigheter (NE, 2018b). När 

NPF nämns syftas på neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (SPSM, 2018). Begreppet diskurs 

återkommer några gånger och betyder i dagligt tal samtal, ordet kan även avse en helhet av 

sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp (NE, 2018c) Kognition är ”de tankefunktioner 

med vilkas hjälp information och kunskap hanteras” (NE, 2018d). 

 Kring exekutiva förmågor, som är mentala förmågor vi använder för att klara uppgifter och 

för att nå mål (Cartwright, 2017) används begreppen förmågor och funktioner omväxlande utan 

åtskillnad i innebörd.  

 Då svenskt vedertaget begrepp ej påträffats för personal som i svensk skola ofta kallas 

resursperson eller elev-/lärar-/klassassistent kommer begreppet paraprofessionell att användas. 

Begreppet används i en av artiklarna (Spector & Cavanaugh, 2015) och förekommer även i andra 

artiklar som berör arbete med barn med autism (Roll-Pettersson, Olsson & Ala-I- Rosales, 2016). 

Fler begrepp definieras allt eftersom de tas upp i texten.  
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Grundskolan i Sverige 

I svensk grundskola har elever 9-årig skolplikt. Vanligtvis börjar eleven i grundskolan på hösten 

det år hen fyller sju år. Läsår är uppdelade i höst- och vårtermin. Grundskolor kan vara 

kommunala eller fristående och utbildningen ska vara avgiftsfri. Kommunala skolor har 

kommunen som huvudman och en fristående skola kan som huvudman ha ett bolag, en stiftelse 

eller en förening. Fristående grundskolor ska vara godkända och inspekteras av Skolinspektionen. 

De ska vara öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala 

grundskolor (Skolverket, 2018b). 

De flesta elever har innan grundskolestart gått ett år i den frivilliga skolformen förskoleklass. 

Från hösten 2018 är även förskoleklass obligatorisk vilket medför en skolplikt på 10 år 

(Skolverket, 2018a). Förutom grundskola finns även skolformen särskola som kan ta emot elever 

med konstaterad utvecklingsstörning. Elever med någon annan form av funktionsnedsättning, 

förutom elever som är döva, ska enligt svensk skollag (SFS 2010:800, 2010) få det stöd de 

behöver i ordinarie skolform, endast i undantagsfall placeras elever i resursskola eller specialskola.  

I Sverige genomförs var femte år, i ett urval av skolor, PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study) (PIRLS 2016, 2017) en internationell och jämförande studie med syfte att 

undersöka elevers läsförmåga i årskurs 4. I PIRLS-rapporten används begreppet läsförmåga för 

reading literacy. För en bred betydelse innefattar det förmågan att reflektera över det lästa samt 

använda det som ett verktyg för uppnående av individuella och samhälleliga mål.. Läsaren ska 

kunna skapa mening från en mängd olika texter samt läser av olika anledning, för nöjes skull, för 

att lära sig och för samhällsdeltagande. Sverige har under lång tid haft fallande resultat men 

senaste i PIRLS, 2016, sågs en positiv vändning. Resultatet visar även att flickor presterar bättre 

än pojkar, elevers socioekonomiska bakgrund har betydelse och elever med högre grad av 

hemresurser presterar bättre än dem med en lägre grad av hemresurser. Alla grupper visar 

emellertid en resultatuppgång. Det totala värdet har höjts och eleverna presterar likvärdigt 

gällande läsning av sakprosa och skönlitteratur. Förmågan har legat lägre vad gäller sakprosa. 

Samtliga elever i urvalet ska genomföra proven. Vissa undantag görs för elever som ej kan delta 

på grund av kognitiva eller fysiska funktionsnedsättningar eller om de vistats i Sverige så pass kort 

tid att de inte har tillräckliga språkkunskaper i svenska för att kunna genomföra proven (PIRLS 

2016, 2017). Vilka kognitiva nedsättningar som syftas på förklaras inte, ej heller vilken grad av 

funktionsnedsättning eleven skall ha för att undantas. Begrepp som NPF, ASD, ADHD, dyslexi 

eller språkstörning finns ej nämnt i rapporten. 

Grundskolan och evidensbaserad undervisning/pedagogik  

Enligt svensk skollag (SFS 2010:800, 2010) ska utbildning baseras på både vetenskap och 

beprövad erfarenhet (5§, 2012). Diskussion vad beprövad erfarenhet är och hur den beprövas 

förs inte här.  
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Evidensbaserad pedagogik kan betyda att pedagogisk praktik utifrån bästa möjliga kunskap ska 

formas av vetenskaplig kunskap och beprövade erfarenheter (Evaldsson & Nilholm, 2009). Syftet 

med evidensbaserad pedagogik är att skolans professioner ska arbeta utifrån den mest tillförlitliga 

kunskapen (Andersson, 2016).   

Vad evidensbaserad undervisning innebär diskuteras bland forskare. Hur stor del av 

pedagogisk forskning som är syftad till att lösa undervisningsproblem diskuteras också. I 

jämförelse med medicinsk forskning finns inom utbildningsområdet en motsatt situation. Istället 

för att forska i utbildning sker den mesta forskningen om utbildning. De mesta 

forskningsresurserna går till universitetsbaserad akademisk forskning, inte till att lösa problem 

angående undervisning och lärande i skolan (Carlgren, 2010). Andra forskare menar däremot att 

det har blivit en konsekvens att endast forskning som genererar kunskap som är användbar i 

skolan får ekonomiskt stöd. Det kan även finnas risker med mer evidensbaserad undervisning 

som att lärares arbetssätt regleras hårdare och att ekonomiska intressen intar mer makt i 

skolvärlden Utifrån detta förespråkas, av dessa forskare, en kritisk distans mellan forskning och 

skolans praktik samt att det är av vikt att studera evidensbaseringens konsekvenser (Evaldsson & 

Nilholm, 2009). Samtidigt förordas att forskning oftare bör riktas mot det breda uppdrag lärare 

har (Nilholm, 2016). Risk finns att departement och Skolverk har fokus på kunskapsmål i strävan 

efter evidensbaserat arbete i skolan. Det kan innebära en ökad fokusering på kunskapsmål på 

bekostnad av skolans vidare uppdrag som att eleverna ska kunna utvecklas allsidigt (Nilholm & 

Evaldsson, 2010) till ”aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare.” (Lgr 11, 2017, s. 9). I arbete med läsförståelse bör båda uppdragen vara möjliga att 

fokusera parallellt, då läsning utöver att bidra med ökad kunskap inom olika ämnen också bör 

kunna ge inblickar i andra sätt att tänka och vara, vilket i sin tur borde ge möjligheter att arbeta 

med ökad social kompetens. 

Grundskolan och elever med autism 

I en ny svensk studie (Lindblad, Westerlund, Gillberg, & Fernell, 2018) ifrågasätter forskarna om 

aktuell kunskap om barns olika förutsättningar avseende kognitiva förmågor har beaktats och om 

kraven för att nå godkänt betyg i dagens läroplan har anpassats utifrån hänsyn till elever med svag 

teoretisk begåvning och med bristande exekutiva förmågor. 

Enligt FN:s konvention om barns rättigheter (UNICEF, 1990) skall utbildning syfta till att 

”utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga” 

(artikel 29, 1 a, s. 28). I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(Ds 2008:23; Socialdepartementet, 2008) skrivs att skälig anpassning utifrån personliga behov ska 

erbjudas. Exempelvis ska inom det allmänna utbildningssystemet ges nödvändigt stöd för att 

underlätta en ändamålsenlig utbildning, och funktionella individanpassade stödåtgärder ska 

erbjudas i miljöer som kan ge ”största möjliga akademiska och sociala utveckling som är förenlig 

med målet fullständig inkludering” (Ds 2008:23; Socialdepartementet, 2008, s. 74). Även här 
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synliggörs skolans dubbla uppdrag, att hjälpa eleven att utvecklas både som människa och 

akademiskt. 

Efter Carlbeckskommitténs översyn av utbildning för personer med utvecklingsstörning, 

beslutades att skolformen särskola skulle bestå men att elever med ASD utan utvecklingsstörning 

tillhör grundskolans målgrupp (Regeringskansliet, 2003). De bedöms utifrån grundskolans 

kunskapskrav och har ej rätt att få undervisning i särskola. Kunskapskraven i läroplanen från 

2011 (Lgr 11, 2017) har stort fokus på språkliga förmågor. I Lgr 11 förekommer t.ex. begreppet 

resonemang, 449 ggr, åsikter 139, samtala 180, tolka 118, ge exempel 66, diskutera 66, förklara 43, 

formulera sig 65, värdera 28, jämföra 39, argumentera 9 och erfarenheter 143. Ett resultat av detta kan bli 

att de höga språkliga kraven gör det omöjligt för många elever med språklig sårbarhet, som elever 

med autism, att nå kunskapskrav om det inte sker ett medvetet arbete med språkutveckling och 

språkförståelse. Fokus på språket får betydelse för undervisningen och vad som ska bedömas.  

Det finns grundskoleelever som inte har kognitiva förutsättningar att klara de kunskapskrav 

läroplanen ställer (Lindblad, m.fl., 2018). En undersökning (Autism- och Aspergerförbundet, 

2018) gällande hur elever med ASD klarar skolan visade att mindre än hälften har godkända betyg 

i svenska, engelska och matematik (44 %). Detta kan delvis bero på funktionsnedsättningens 

egenskaper, på bristande språklig kompetens, men skulle även kunna avspegla brist på tillgång av 

de villkor för undervisning som behövs för att utveckla god läsförståelse. 

 Regeringen beslutade 2013 att genomföra en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och 

skrivutveckling (Regeringen, 2013) det så kallade Läslyftet (Skolverket, 2015), med syfte att bland 

annat öka elevers läsförståelse. Läslyftet riktas till lärare i förskola, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskolor, samt same-, och specialskolor och innehåller olika 

moduler för arbete med elever i de nämnda skolformerna. Det finns moduler riktade gentemot 

olika ämnen, en modul för förskolan riktad mot arbete med flerspråkiga elever och moduler 

riktade för arbete med nyanlända. Det finns i dagsläget ingen modul riktad specifikt för arbete 

med elever med exempelvis NPF, dyslexi eller språkstörning.  

Regeringen beslutade att kunskap om NPF, ska ingå i speciallärar- och special-

pedagogutbildning från höstterminen 2018 (Regeringen, 2017). I detta arbete fokuseras en av 

dessa diagnoser, autism, i förhållande till läsförståelse. 

Autism  

Det autistiska spektrumet består av en grupp störningar med livslånga effekter som ofta följs av 

andra nedsatta funktioner. Nivå av förmåga är varierande, från stora inlärningssvårigheter till 

genomsnittliga eller till och med överlägsen kognitiv skicklighet i vissa områden (Wing, 1997). 

ASD karaktäriseras av svårigheter inom ömsesidig social interaktion, verbal och icke-verbal 

kommunikation, föreställningsförmåga samt begränsad repertoar av intressen och aktiviteter 

Intelligenstest med barn med autism har påvisat ojämnhet i olika deltest, samt att autism 

förekommer hos personer över hela variationen av intelligensskalan (Frith, 2000). 
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Autismdiagnos sätts efter utredning, där bland annat anamnes, läkarbedömning, psykolog-

utredning samt information från föräldrar och skola ingår. Olika diagnossystem kan användas; 

DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental), och ICD  (International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems). Systemen kan användas av både läkare 

och psykologer. DSM är den psykiatriska diagnosmanual som används oftast världen över. För 

klassifikation i hälso- och sjukvårdskoder i Sverige används världshälsoorganisationens ICD, 

International Classification of Diseases (”Habilitering & Hälsa”, 2018). Forskning har ej visat att 

de autismdiagnoser som tidigare använts, som autistiskt syndrom eller Aspergers syndrom, 

verkligen är olika tillstånd. Istället utgår man från att det rör sig om svårigheter som ryms inom 

ett autismspektrum och att inom spektrumet fungerar personer olika (Clay, 2013). Därför har 

inom DSM-5 (femte upplagan, 2013) de tidigare separata autismdiagnoserna ersatts med en enda 

autismdiagnos (i Sverige ofta förkortad AST, internationellt ASD). För att få diagnosen autism 

utifrån DSM-kod: 299.00 behöver personen uppfylla ett visst antal kriterier inom områdena social 

kommunikation och begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen och aktiviteter. 

Exempelvis bristande förmåga; till social ömsesidighet, till icke-verbalt kommunikativt beteende 

vid sociala interaktioner samt för att utveckla, bevara och förstå relationer. Men även till exempel 

extra över- eller underkänslighet (hyper- eller hyporeaktiv) för sensorisk stimuli eller starkt 

begränsade fixerade intressen. Inom DSM sätts en övergripande diagnos autismspektrum som 

förtydligas med funktionsnivå. Vid psykiatrisk utredning används DSM diagnoskoder ofta som 

vägledande och översätts till motsvarande kod i ICD som fortfarande har olika koder för, autism, 

asperger syndrom, atypisk autism samt desintegrativ störning (”Habilitering & Hälsa”, 2018).   

Tidiga regleringsproblem hos barn bör betraktas som en möjlig markör för ASD (Barnevik 

Olsson, 2016). Vilken språklig kompetens barn med ASD innehar har visat sig vara en predikton 

för eventuella läsförståelseproblem mer än själva diagnosen i sig (Lucas & Norbury, 2015; Miller 

m.fl., 2017). Dessa faktorer borde ha betydelse för att tidigt sätta in förebyggande och 

språkutvecklande insatser. 

Autism och exekutiva förmågor 

I senaste läroplanen har krav på barns exekutiva förmågor ökat (Lindblad, m.fl., 2018). Exekutiva 

förmågor är mentala förmågor vi använder för att klara uppgifter och för att nå mål (Cartwright, 

2017). Det är ett dynamiskt begrepp på så sätt att det som är en rutinhandling för en person kan 

innebära problemlösning för en annan. Handlingar man utför kan vara nya och komplexa för att 

efter tid övergå i rutin. Därför finns inte något specifikt beteende som är ett säkert tecken på 

exekutiva dysfunktioner. Förmågorna påverkas även av känslotillstånd, exempelvis stress eller 

ängslan kan försvåra. Exekutiva funktioner är alltså kopplade både till erfarenhet, kunskap och till 

hjärnans mognad. Just utifrån exekutiva funktioners komplexitet har forskare haft svårt att enas 

om en definition av begreppet (Fleischer & From, 2016). 
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Tre centrala förmågor är dock kognitiv flexibilitet, arbetsminne och impulskontroll, tre 

grundförutsättningar för komplexare funktioner som att planera och organisera. Forskning inom 

området är relativt ny och variationen i hur andra förmågor definieras varierar. Gemensamt för 

olika definitioner är att de handlar om reglering av det egna tänkandet. Kunskap om exekutiva 

funktioner kan vara en hjälp att förstå svårigheter med lärande men också för förståelse av 

framgångsrikt lärande (Cartwright, 2017). 

Ibland delas förmågorna i kalla och varma. Kalla handlar exempelvis om reglering av eget 

tänkande och beteende, som planering, kognitiv flexibilitet, impulskontroll, samt arbetsminne, när 

man fattar beslut utifrån logik och resonemang och inte känslor. Varma förmågor handlar mer 

om processer utifrån socialemotionella eller motivationsmässiga delar kring självreglering, 

impulskontroll och social förståelse och är kopplat till den ”belöning” det innebär (Cartwright, 

2017; Fleischer & From, 2016).  I vardagen är det naturligt att dessa två förmågor blandas, det är 

begreppsmässigt som det är lättare att skilja dem åt. Anatomiskt överlappar funktionerna 

varandra då de delvis aktiveras inom samma hjärnområde (Fleischer & From, 2016). 

 Alla människor har både exekutiva svårigheter och styrkor. Svårigheter inom något område 

behöver inte vara ett problem, men att ha flera exekutiva brister kan vara problematiskt. Delar 

man in elever i tre nivåer, finns i den första nivån elever som kan behöva stöd i någon bemärkelse 

men som inte har svårigheter i övrigt. I den andra gruppen återfinns elever med ADHD och 

ASD med behov av extra uppmärksamhet inom vissa områden., som stöd i mindre grupp och 

stöttning kring överblick, planering och fokusering. Eller så tillhör de den tredje gruppen med 

stora problem, elever som behöver specialanpassat stöd och hjälp, där fokus även måste ligga på 

att kompensera för bristande exekutiva färdigheter. Elever som behöver omfattande stöd av både 

föräldrar och skola, vilka i sin tur kan behöva rådgivning och vägledning (Fleischer & From, 

2016). 

Läsförståelse  

Läsförståelseforskning sker inom olika forskningsområden och man kan finna forskare som är 

ämnespedagoger, psykologer, språk- och litteraturforskare (Strømsø, 2008). 

Läsforskning sammanfattat ur några olika perspektiv  

Medan språk- och litteraturforskare mer har fokus på språkets och texters strukturer och 

uppbyggnad samt hur detta påverkar läsare utgår man i ett sociokulturellt perspektiv från att 

läsning alltid ingår i en kontext bestående av flera nivåer. Syftet med läsningen har betydelse, läser 

man på eget initiativ, för nöjes skull, som tidsfördriv, läxa, förberedelse, projekt eller problem-

lösning. Sättet påverkar mötet mellan läsare och text och sett inom ramen för ett större socialt 

kulturellt sammanhang påverkar läsarens självuppfattning och avgör hur läsaktivitet och olika typ 

av läsning värdesätts. Kontexten handlar om lärarens undervisning och klassens lärmiljö, men 

även skolkultur, miljö, närmiljö och samhället som helhet.(Bråten, 2008; Strømsø, 2008).  
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Ett kognitivt psykologiskt perspektiv behandlar kognitiva förmågor, insikt och kunskap, 

tänkande, minne, problemlösning och perception (varseblivning). Grundläggande kognitiva 

förmågor har betydelse för ordavkodning, som fonologiskt minne, alltså korttidsminne och 

långtidsminne för språkliga enheter som fonem, stavelser, ord, fraser, meningar. De är viktiga för 

segmentering av talade ord (fonologisk medvetenhet), helordsläsning, utveckla ordförråd och att 

kunna bevara det lästa i minnet. Visuell och verbal information ska även kunna sammankopplas 

(Bråten, 2008). Inom kognitiv psykologi är minne, lärande, sinnesförnimmelser samt 

problemlösning ofta i fokus och åtskillnad görs på långtids- och kortidsminnets funktioner. Inom 

inriktningen utvecklades schemateori som försöker beskriva strukturer i kunskap och hur den är 

organiserad i minnet. Även Vygotskij, som anses stå för ett sociokulturellt perspektiv, 

uppmärksammade tidigt kognitiva processers påverkan hos barn (Strømsø, 2008). 

 I USA tillsattes 1999 en expertgrupp, Reading Study Group RAND (RRSG), för att utveckla 

teorier om läsförståelse kopplat till bedömning. Olika perspektiv som påverkat forskningsfältet 

skulle samordnas. Kognitiva, lingvistiska, pedagogiska, diskursanalytiska, sociolingvistiska samt 

kulturella aspekter togs i beaktande. Att avkodningsproblem är betydligt enklare att bedöma än 

läsförståelse var expertgruppen eniga om. Gruppen menade att forskning ska ge kunskap som är 

praktisk och användbar i klassrum samt vägledande för utbildningspolitik (Snow, 2002). 

Definitioner av läsförståelse 

RRSG lyfter ett heuristiskt sätt att tänka kring läsförståelse där läsning består av tre beståndsdelar, 

läsare, text och syfte i en sociokulturell kontext. Läsförståelse definieras här som kognitiva 

processer där läsning sker både på mikro- och makronivå i en samverkansprocess som sker i en 

kontext. Läsaren både tillför och hämtar innehåll från texten. I interaktion mellan läsare och text i 

en given kontext skapas mening. En avancerad kognitiv process, som innefattar tidigare 

kunskaper, färdigheter, strategier samt motivation, se figur 1 (Snow, 2002).  

Figur 1. Heuristisk tankemodell 

 

  

 

 

 

  

RAND Reading study group, (2002 xiv) 

En närliggande definition av läsförståelse är ”… att utvinna och skapa mening när man 

genomsöker skriven text och samspelar med den.” (Bråten, 2008, ss. 13–14). Här beskrivs två 

grundläggande aspekter av läsförståelse, att utvinna innebörd eller mening som författaren lagt i 

texten samt skapa mening, interagera med texten, koppla till tidigare kunskap och erfarenheter  
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En likartad definition är att läsning kan ses vila på flera grunder, språkliga, metaspråkliga och 

metakognitiva förmågor samt textens medium och hur den framställs (modaliteter). En 

sociokulturell process som utgår från att vi läser i olika situationer, i miljöer påverkade av sociala 

och kulturella faktorer samt att läsaren också bär på erfarenheter, kunskaper och åsikter som är 

socialt och kulturellt påverkade, se figur 2 (Liberg, af Geijerstam, & Folkeryd Wiksten, 2010). 

Figur 2 Centrala aspekter av läs- och skrivpraktiker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån ”Simple view of reading” (Hoover & Gough, 1990) består läsning i grunden av två 

delar, avkodning och språklig förståelse. Båda nödvändiga för läsning men ingen del tillräcklig i 

sig själv. Det uttrycks: R = D x L . Läsning (R, read) är lika med avkodning (D, decoding) 

multiplicerat med språklig förståelse (L, linguistic comprehension). Översatt till svenska: L 

(läsning) = A (avkodning) x F (språklig förståelse). Ekvationen utökades senare att även omfatta 

motivation då det visat sig vara en betydelsefull faktor för läsförståelse (Dalby, 1992). Uttrycks: L 

(läsning) = A (avkodning) x F (språklig förståelse) x M (motivation). 

För att som textanvändare klara sig i dagens så kallade kunskapssamhälle behöver läsaren 

använda olika textvanor och textfärdigheter eller textpraktiker Läsaren behöver på olika nivåer 

och varierade sätt hantera formaspekter av text, som kodknäckare (code breaker), och med 

hänsyn till varje texts specifika drag utveckla varierade metoder att förstå och skapa meningsfulla 

texter, som meningsskapare (meaning maker). Texter ska även användas funktionellt, som 

textanvändare (text user), och texterna kunna granskas kritiskt utifrån form, funktion och 

innehåll, som textanalytiker (text critic) (Freebody & Luke, 1990).  

Oavsett förklaringsmodell synliggörs att förståelse handlar om mer än att avkoda text. Språklig 

kompetens är väsentlig för förståelse, men sociokulturell kontext samt motivation är också av 

betydelse för läsandet 

(Liberg m fl., 2010, s. 8) 

Samhället,  
den sociala, kulturella och historiska kontexten 

 

Läs och skrivpraktiken: 
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En annan aspekt handlar om kognition och exekutiva förmågor i förhållande till läsning, vilka 

mentala förmågor vi använder samt dessa förmågors betydelse i läsförståelseprocessen 

(Cartwright, 2017). Därför lyfts i nästkommande stycke aspekter kring detta. 

Läsförståelse, hjärnan och exekutiva förmågor 

Läskompetens omfattar och påverkas således av en rad faktorer svåra att definiera på ett precist 

och heltäckande sätt. Läsning kräver avkodning av enskilda ord och sambandet mellan orden, 

men även mer komplexa förmågor krävs. Flera avancerade tankeprocesser ska behandlas parallellt 

som; tolka, resonera och dra slutsatser utifrån texten, använda goda lässtrategier samt relevant 

bakgrundskunskap. Det kräver koncentration, uppmärksamhet och minne, funktioner som kan 

kopplas till exekutiva förmågor (Cartwright, 2017; Fleischer & From, 2016).  

 Kognitiv flexibilitet innebär förmåga att förflytta uppmärksamhet mellan viktiga beståndsdelar 

i en aktivitet eller uppgift. Som att växla mellan att lyssna på en fråga, söka svar i en text och 

återgå till att lyssna. Kring läsande handlar det om att klara av att växla fokus mellan exempelvis 

bokstavs- och ljudinformation, ords betydelse, mening i texten och syntaktisk information. 

Arbetsminnets funktion är att behålla information i tanken och parallellt bearbeta delar av av den. 

Läsförståelse kräver förmåga att bygga relevant mening av en texts information och skapa en 

mental modell, klara av att hålla flera, i texten, presenterade föreställningar i huvudet, notera 

samband samt förändra modellen när nya uppgifter tillkommer i läsandet. Impulskontroll är att 

planera och styra sitt handlande, att viljemässigt kunna ignorera distraherande information och 

inte vanemässigt reagera, behålla uppmärksamheten på läsandet och även klara att undvika att 

göra irrelevanta kopplingar utifrån texten (Cartwright, 2017).  

För att förstå hur exekutiva förmågor fungerar behövs insikt i hur hjärnans funktioner är 

strukturerade. I yttre lagret (hjärnbarken/cortex) ligger ansvar för högre kognitiva funktioner. 

Hjärnans två halvor är sammankopplade och i varje halva finns fyra förbundna lober. Frontal-

loben styr exekutiva funktioner. Under förskoleåldern sker en stor förändring av hjärnans vikt, 

synapserna ökar dramatiskt, obearbetade kopplingar behövs för lärande. De aktiveras av olika 

upplevelser men tillbakabildas när de ej utsätts för aktivering. Myelin, som delvis är medfött, 

utvecklas i frontalloben när exekutiva förmågor behövs för fortsatt utveckling, oftast vid 7-9 års 

ålder och en andra ökning 10-12 år, och fortsätter under pubertet och tidiga vuxenår. (Cartwright, 

2017). Vissa kognitiva funktioner kring t.ex. uppmärksamhet är även kopplade till funktioner i 

hjärnans bakre system samt till hjärnstammen och hjärnans kärnor. (Fleischer & From, 2016).  

Två områden har stor betydelse för språk. Wernickes centrum som bearbetar talljud, associerar 

ljuden med begrepp, analyserar inkommande ljudsignaler, aktiverar förståelse samt kontrollerar 

fonemisk och grammatisk konstruktion och artikulation. Brocas centrum där talets motorik styrs, 

här förändras begrepp till språkliga uttryck. De två områdena är viktiga för både språkförståelse 

och språkproduktion och ligger vanligtvis i vänster hemisfär. Hos en del vänsterhänta personer 

ligger områdena dock på motsvarande platser i höger hjärnhalvan (NE, 2018e, 2018a). 
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Forskningsöversikt 

I nedan refererade artiklars forskningsbakgrunder är ett återkommande tema elevers, med ASD, 

svårigheter med socialt samspel och kommunikation. Vilket ställer stora krav på skolan, lärare 

och undervisning, men även på eleverna som ska bedömas utifrån förmågor där deras största 

svårigheter finns. En ny svensk studie, som tidigare nämnts, påvisar ökad risk för att elever med 

svaga kognitiva förutsättningar inte når nu gällande kunskapskrav (Lindblad, m.fl., 2018). 

Undervisning av elever med autism 

I forskning med syfte att beskriva och fördjupa förståelse av hur tretton ungdomar/unga vuxna 

med NPF (ADHD och/eller Aspergers syndrom) skildrar erfarenheter av stöd i skolan 

genomfördes intervjuer. Resultatet visar att de upplevde svårigheter ur pedagogiska, sociala och 

emotionella aspekter och att detta påverkade lärandet. Stöd i skolan som riktades mot svårigheter 

med skolarbete beskrevs som tillfälligt och otillräckligt (Bolic Baric, 2016). Underlaget är litet och 

kan inte generaliseras men tillför viktiga aspekter att ta med i möte med dessa elevkategorier, som 

att vara observant på och lyssna in elevernas uppfattning för att i större utsträckning ge rätt stöd.  

Lärare förväntas vara mycket anpassningsbara och snarare än att endast hjälpa eleverna att 

uppnå lärandemål fokuserar de även på elevers sociala färdigheter, beteendekontroll och 

socialisering (Lozic, 2014). Detta ligger i linje med skolans dubbla uppdrag.  

Forskning har även granskat vilken betydelse val av arbetsform kan få (Tutt, Powell, & 

Thornton, 2006). Ur psykologiska perspektiv jämfördes några olika arbetsmetoder. Avsikten var 

att undersöka om pedagogiska tillvägagångssätt låg i linje med eller avvek från lärares syfte att 

utveckla oberoende och kritiska tankar till den optimala nivån som är möjlig för enskilda elever 

med ASD, oberoende av bakomliggande tillstånd. Arbetsmodellerna Higashi, Loovas, Option 

och TEECH, baserades i större utsträckning på arbete med gruppen och mot likformighet. Två 

eklektiska arbetsmodeller, SPELL, och LEA utgick mer från elevers individuella behov av stöd 

samt styrkor elever med ASD kan uppvisa. Resultatet visade att de senare modellerna var mer 

flexibla och individuellt tillåtande och stärkte individuell utveckling mer (Tutt m.fl., 2006). Att 

arbetsmetoder påverkar undervisningens resultat är trovärdigt eftersom olika metoder bör kunna 

ge olika utfall. I övrigt är forskningsresultatet svårbedömt, vilka och hur många metoder måste 

granskas och på vilket sätt för att uppnå generaliserbarhet för rekommendation av 

evidensbaserade metoder. 

Elever med autism återfinns i både mindre undervisningsgrupper och i stora klasser inom 

ordinarie grundskola. Kring inkluderande undervisning (Falkmer, 2013) har observerad och 

självskattad delaktighet hos elever med ASD visat sig vara lägre än hos klasskamrater. Stor 

enighet sågs dock mellan vad elever med ASD rapporterade att de gjorde och i vilken 
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utsträckning de ville göra detta. Det kan tolkas som att när det gäller vissa aktiviteter deltar elever 

med ASD i den utsträckning de själva vill. Observerade lärare kunde i stor utsträckning bedöma 

hur eleverna upplevde sin delaktighet. Positivt samband noterades mellan i vilken utsträckning 

lärarna valt att undervisa elever med ASD och hur väl de kunde bedöma elevens delaktighet. 

Föräldrar till barn med ASD ansåg att lärare har en nyckelroll när det gäller inkluderande 

skolmiljöer och att förmågan till inlevelse i elevens situation var betydelsefull. Viktig var även 

specifik kunskap om ASD och om elevens inlärningsstrategier. Föräldrar ansåg även att skolor 

behöver arbeta aktivt och målinriktat för att skapa möjligheter till positivt socialt samspel mellan 

elever med och utan ASD (Falkmer, 2013). Föräldraundersökningen innefattar 1000 personer. 

Övriga studier (totalt 7) har relativt små undersökningsgrupper, 15-24 deltagare, där alla är 

jämförda mot kontrollgrupper på 15-382 personer. 

Samundervisning, när EIBAS undervisas i ordinarie grundskoleklassrum, påvisar både fördelar 

och nackdelar socialt, beteendemässigt, psykiskt samt neutrala resultat (Sundqvist & Lönnqvist, 

2016). I en systematisk litteraturstudie av 13 studier visade alla på någon fördel och 8 stycken 

även på nackdelar, 4 stycken av studierna nämner neutrala resultat. Fördelar var oftast 

inlärningsmässiga, men även beteendemässiga, sociala och psykiska. Påvisade nackdelar var mest 

av social karaktär. EIBAS har t.ex. mindre kontakt med allmänläraren under samundervisning. 

Underlaget är relativt omfattande samt bygger på forskning i USA och tre europeiska länder 

vilket bidrar till att resultatet bör ses som trovärdigt och relativt generaliserbart.  

Sammantaget ger artiklarna en bild av att en holistisk syn på lärandet för elever med ASD är 

att förorda där alla aspekter på olika nivåer måste tillgodoses för en fungerande undervisnings-

miljö. Elevers åsikter och erfarenheter bör tas tillvara. Föräldrar anser att lärarna har en nyckelroll 

för skapande av inkluderande miljöer och att förmågan att kunna leva sig in i elevens situation är 

viktig. Möjligheter att skapa positivt socialt samspel med andra elever, både med och utan ASD, 

är av vikt. Förutsättningarna för att lyckas är bättre om lärare valt att arbeta med elevgruppen. 

Samundervisning har både för- och nackdelar, vilket är kunskap som bör påverka hur samunder-

visning planeras och genomförs och även ha påverkan på hur lärsituationer ser ut för elever som 

ej deltar i samundervisning. Vikten av att välja arbetsmodeller och arbetsformer som utvecklar 

eleven både mot kunskapsmål och mot skolans bredare uppdrag kring personlig utveckling 

påvisas också. En reflektion blir att de arbetsmetoder som väljs är av vikt för arbete med skolans 

uppdrag ur olika aspekter och att om förutsättningarna att lyckas är större om lärare valt att 

arbeta med denna elevgrupp bör fler lärare få kunskap om funktionsnedsättningen för bredare 

och djupare kompetens inom området.  
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Läsförståelse hos elever med ASD - internationell forskning  

I här redovisade forskningsöversikter varierar inkluderings- och exkluderingskriterier stort. De 

presenteras därav var för sig för att slutligen göra en kort sammanfattning. 

En metaanalys av 36 studier (Brown, Oram-Cardy, & Johnson, 2013) undersökte 

läsförståelseprediktorer för elever med ASD. Läsförståelse jämfördes mellan elever med ASD och 

kontrollgrupper inom tre områden: semantisk kunskap, avkodningsförmåga, PIQ (Performance 

Intelligence Quotient) samt två texttyper: med krav på hög kontra låg social kunskap. Semantisk 

kunskap och avkodningsförmåga var de starkaste enskilda områdena för att förutsäga 

läsförståelse. Personer med ASD var signifikant sämre gällande förståelse av text med högt socialt 

innehåll i kontrast till lågt socialt innehåll. Slutsatsen var även att enbart ASD inte förutspår 

läsförståelsesvårigheter. Individuella färdigheter, särskilt språkförmåga, ska beaktas innan man 

kan förutsäga om en person med ASD kommer att uppvisa svårigheter i läsförståelse (Brown 

m.fl., 2013) Generaliserbart bör vara vikten av att beakta elevens individuella kompetens samt att 

lärare ska planera för och uppmärksamma att text med högt socialt innehåll kan innebära 

svårigheter för elever med ASD. 

Annan forskning har visat att elever med autism, PDD-NOS (Pervasive Developmental 

Disorder - Not Otherwise Specified) eller Asperger (384 st.) har relativt intakta 

avkodningsfärdigheter med låg förståelse (Huemer & Mann, 2010). Detta i kontrast med en 

dyslektisk jämförelsegrupp (100 st.), där motsatt mönster, starkare förståelse och svagare 

avkodning visades. Trovärdigheten kan anses relativt god utifrån ett tämligen stort underlag och 

med variation av mätmetoder. Undersökningen bygger på föräldrarapportering vilket kan 

innebära en svaghet i reliabilitet. 

I en översikt (58 artiklar, period 2010-2015) understryks att jämförelser och slutsatser 

förhindrades på grund av artiklarnas olika inklusionskriterier samt brist på detaljerad information 

om interventionsprocesserna (Fernandes, de La Higuera Amato, Cardoso, Navas, & Molini-

Avejonas, 2016). Resultat de ändock observerade var att fonologisk bearbetning verkade mindre 

kopplad till läsförståelseprestanda än semantik samt att icke-verbal social kognitiv förmåga var 

associerad med läsförståelse och läsning. De fann ingen bekräftelse på hypotes kring svag central 

koherens utan menar att bristen på koppling mellan menings- och ordigenkänning baseras på 

andra faktorer. Det framkom att prestanda i enkla ordläsningsuppgifter var bättre än kring 

läsförståelse, att muntlig språknivå är förknippad med läsförståelse och att personer med ASD 

har svårigheter med läsförståelse trots god avkodning (Fernandes m.fl., 2016). Skillnader som 

återkommer i andra studier  (Brown m.fl., 2013; Huemer & Mann, 2010; Senokossoff, 2016; 

Åsberg, Dahlgren, & Dahlgren Sandberg, 2008) och trovärdigheten stärks därav.  

En forskningsöversikt av tolv studier (El Zein, Solis, Vaughn, & McCulley, 2014) visade att 

undervisningsinterventioner för förbättrad förståelse hos elever med läsvårigheter även kan 

förbättra läsförståelse hos elever med ASD. Speciellt bör lärare överväga användning av explicit 

undervisning, strategiundervisning, grafiska organisatörer (visuella hjälpmedel som kunskapskarta, 
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begreppskarta, berättelsekarta). Men även användning av elevgruppspraxis som kooperativ lärande 

och CWPT (Class Wide Peer Tutoring), där läraren utser elevpar (elev TU, typisk utveckling, och 

elev ASD) som växelvis tar rollen som handledare och elev. Användning av kognitiva metoder 

och lämpliga omarbetningar måste ta hänsyn till dessa elevers svårigheter att integrera 

information som beskrivs av teoretiska ramverk som Week Central Coherence (WCC), Theory of 

Mind (ToM) och European Disability Forum (EDF). Genom försiktigt övervägande, kan sådan 

åtgärd begränsa eventuella problem med kognitiv överbelastning genom förenkling av kognitiv 

strategiundervisning, speciellt utformad för att stödja läsundervisning för studenter med ASD (El 

Zein, m.fl., 2014) Översikten har tydliga inkluderings- och exkluderingskriterier och bör ses som 

trovärdig och generaliserbar och påverka val av läsundervisningsmetoder för elever med ASD. 

I en systematisk litteratursudie (Senokossoff,  2016) kring högfungerande elever med ASD (38 

artiklar, varav sju översikter, period 1990–2012) återkommer resultatet att många elever med 

ASD avkodar bra, men att utöver en bokstavlig nivå får de anstränga sig för förstelse. 

Förståelsebrist kopplades till misslyckande i att nyttja ledtrådar i kontexten eller i att använda 

semantiska och syntaktiska kodsystem. Eleverna tenderar att vara detaljorienterade och sakna de 

organisatoriska färdigheter som behövs för minnesstöd medan de läser komplexa texter. I 

undervisning behövs tydlig undervisning i hur man använder semantiska och syntaktiska signaler 

för att ge texten mening. För att eleverna ska se texten som en helhet kan lärare också arbeta med 

att eleverna i läsningen får skapa korta sammandrag och utifrån dessa göra en längre samman-

hängade sammanfattning. Svårigheter att göra inferenser påvisades och förklarades utifrån brister 

i förmåga till sociala samtal. I undervisning av högfungerande elever med ASD bör extra fokus 

läggas på förförståelse och bakgrundskunskap innan övergång till mer komplex text. En metod 

som gett positivt resultat var förberedande information i inledande textavsnitt för att eleverna 

senare skulle kunna ta sig igenom ett svårare avsnitt. Risk påpekas att lärare inte identifierar 

förståelsesvårigheter som deras högfungerande elever med ASD upplever när lärarna distraheras 

av sociala och känslomässiga problem eleverna uppvisar. Har elever gott läsflyt kan lärare även 

misslyckas med att se när elever inte förstår. En annan möjlighet som lyfts är att läsförståelsen 

testas men inte undervisas i (Senokossoff, 2016). 

 Undervisning i kognitiva strategier ledde till betydande förbättringar i några aspekter av 

läsförståelse (Senokossoff, 2016). QAR (Question - Answer - Relationship = strategi som hjälper 

elever förstå tre olika typer av frågor; ”Right there”, ”Think and search”, ”On My Own”) var en 

metod som gett signifikant resultat. Lära sig svara på tre sorters varför-frågor var en annan användbar 

modell. Berättelsekarta (Story Map) var även det en metod som gett gott resultat. Några studier var 

inriktade på alternativa sätt att tänka på hur man stöder elevernas läsförståelse. Forskarna lärde ej 

ut en strategi eller rutin utan inriktade sig på luckor i deltagarnas tankeprocesser som orsakade 

förståelsemisslyckande. Eleverna deltog i ett kognitivt lärlingskap. De uppmanades att tänka 

annorlunda och svarade då annorlunda, vilket bidrog till framgång. Även kooperativ lärande och 

CWPT (Class Wide Peer Tutoring) ökade läsflyt och läsförståelse. Studien gav stöd för att utifrån 
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modellerna kan högfungerande elever med ASD samarbeta med neurotypiska kamrater för 

förbättrad läsförståelse, och det är gynnsamt både akademiskt och socialt (Senokossoff, 2016). 

Flera av dessa resultat sågs även i El Zein m. fl. (2013) vilket bidrar till ökad trovärdighet. 

I en översikt av på 15 studier, tidsperiod 1989-2015, (88 elever med ASD, 7-17 år) lyfts 

interventioner som visat sig mycket effektiva: DI, (Direct Instruction), kooperativ lärande och 

användningen av grafisk organisatör (graphic organizer) (Finnegan & Mazin, 2016). Sammantaget 

sågs användning av grafisk organisatör vara mest effektivt. Interventioner kring förståelse av 

bildligt språk (som metaforer och analogier) visade måttlig till högt effekt. Resultatet visar att 

elever med ASD kan tolka och förstå komplexa delar av sammanhängande text. Effekterna av 

anaforisk signal (anaphoric cueing) och användningen av QAR utvärderades i var sin studie, där 

resultaten var lovande. Blandade resultat påvisades för kooperativt lärande. Stödd elektronisk text 

utan lärarledd instruktion verkade inte förbättra prestanda av läsförståelse (Finnegan & Mazin, 

2016). Även här återkommer flera resultat som återfinns i andra översikter som grafisk 

organisatör, strategiundervisning i form av QAR, kooperativt lärande och CWPT (El Zein, Solis, 

Vaughn, m.fl., 2014; Senokossoff, 2016) vilket bidrar till trovärdighet.  

En läsundervisningsstudie (Spector & Cavanaugh, 2015) kring elever med ASD, ca 8 år (226 

st.) visade att nästan en tredjedel fick grundläggande läsundervisning från en paraprofessionell 

samt att en stor procentandel lärare saknade förtroende för sina förberedelser och effektiviteten 

kring läsning med elever med ASD. Majoritet av eleverna fick mindre läsundervisningtid än 

rekommenderade 90-120 min/dag (USA). Studien bygger på en online-survey (66 lärare). 

Svagheten i studien är att deltagande var frivilligt och anonymt. Forskarna kunde ej ställa 

uppföljande frågor eller skapa en kontrollgrupp med liknande sammansättning. Generalisering 

bör göras med försiktighet. Resultatet skulle emellertid kunna ligga till grund för en diskussion 

och en undersökning om vi i Sverige kan upptäcka liknande förhållanden. 

Sammantaget ses att högfungerande elever med ASD kämpar för att göra kopplingar i text. 

Explicit undervisning i läsförståelse krävs för att möta dessa elevers behov. De har svårt att lära 

sig i sociala miljöer, behöver stöttning för att göra det abstrakta konkret samt struktur och 

uppmaningar. Metoder som gett bäst resultat är grafiska organisatörer, DI, explicit undervisning 

eller strategiundervisning. Användning av kooperativt lärande och CWPT där läraren utser 

elevpar (elev med TU och elev med ASD) som växelvis tar rollen som handledare och student 

har också visat kunna ge positiv effekt i olika grad. Vissa artiklar återkommer i flera översikter 

och därav bör också ett likartat resultat synas. Detta påverkar trovärdighet och generaliserbarhet 

både positivt och negativt. Flera drar liknande slutsatser ur samma artiklar men underlaget blir 

inte lika omfattande som först kan synas. Studierna är främst genomförda i engelskspråkiga 

länder, vilken betydelse det har för resultat och slutsatser är svår att avgöra, förmodligen kan 

skillnader i skolsystem och undervisningsmetoder ha påverkan. Studier där man inriktat sig på 

luckor i tankeprocesser s.k. kognitivt lärlingskap, där eleverna uppmanas att tänka annorlunda och 

då svarar annorlunda, verkar ovanliga. 
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Läsförståelse hos elever med ASD - svensk forskning  

Då följande studier har olika fokus redovisas de kvalitativt och enskilt. Studiedeltagare låg 

inom normalvariation för begåvning >70/75 IQ. När språklig bakgrund redovisats har 

alla/majoriteten haft svenska som förstaspråk. Demografi som kön framgick, ej socioekonomisk 

bakgrund. I flera studier ingår elever med ADHD/DAMP och i en studie språkförsening 

(Language Delay, LD). Dessa resultat redovisas då ett rättvisande resultat blir svårt att framföra 

vid exkludering ur kontexten. Studierna är genomförda på mindre antal personer och generaliser-

barhet bör göras med försiktighet. En kort sammanfattning av resultat görs i slutet av avsnittet. 

En studie av 77 barn, ålder 7-14, i tre grupper, ASD, DAMP samt en jämförelsegrupp TU 

(typiskt utvecklade) visade stora likheter mellan elever med ASD och DAMP på prestationsnivå 

och i mönster av läsförmåga. På ord- och meningsläsförståelse samt visuellt minnestest 

presterade elever ASD signifikant sämre än jämförelsegrupp TU. Avkodnings- och 

läsförståelsesvårigheter var vanliga i de kliniska grupperna i förhållande till jämförelsegrupp. 

Studien visar att ASD kan förknippas med lässvårigheter, trots intelligensnivå utan utvecklings-

störning. En stor variation av förmågor inom gruppen påtalas emellertid (Åsberg m.fl., 2008). 

Läsförståelse, avkodning och stavning hos flickor undersöktes i en studie med 20 flickor ASD 

som huvuddiagnos, (19 ansågs även uppfylla ADHD-kriterier), 35 flickor ADHD samt en 

jämförelsegrupp på 54 flickor TU. Nästan hälften (ca 40 %) flickor ASD hade läs- och skriv-

svårigheter. Flickor ADHD, presterade lägre än flickor TU, i läsförståelse, ordavkodning och 

stavning och 56 % hade åtminstone en läs- och skrivsvårighet. Resultaten påvisar vikten av att 

övervaka och stödja utveckling av läsförmåga hos flickor med ASD eller ADHD. Resultat 

antydde att ordavkodning och/eller muntlig vokabulärträning kanske inte räcker för att de fullt ut 

ska övervinna svårigheter i läsförståelse (Åsberg, Kopp, Berg-Kelly, & Gillberg, 2010). 

I en uppföljningsstudie (Miniscalco & Dahlgren Sandberg, 2010) av barn som tidigt (ca 2, 5 år) 

uppvisat språkliga svårigheter ingick 21 barn med språkförsening (LD) (7 ASD, 7 ADHD och 7 

LD, flest pojkar). Vid 7-8 års ålder fanns ännu betydande skillnader på alla språktest utom 

ordmobilisering med bilder. LD-grupperna presterade lågt på ordavkodning och läsförståelse 

men signifikanta skillnader mellan grupperna upptäcktes ej. De som vid 30 månaders ålder 

identifierats med LD som 8-åringar, jämfört med norm, hade signifikanta problem med ett-

ordsläsning, avkodning och förståelse. Betydande skillnader i nonsensordrepetition och 

signifikanta skillnader i receptiv grammatik. I samtliga fall presterade LD-gruppen sämre än 

jämförelsegrupp TU. Medelvärdet för LD-gruppen av ett-ordsläsning var signifikant under norm.  

I en studie av två elevgrupper i skolåldern, 16 elever ASD och lika många i en något yngre 

grupp, TU, matchade för icke-verbal kognitiv förmåga, jämfördes mönster av språk- och 

diskursförståelse (Åsberg, 2010). Resultatet visar signifikant lägre förmågor i narrativ diskurs-

förståelse för ASD-gruppen, men ej i muntlig förmåga gällande ordförråd och grammatik. 

Svårigheter med förståelse på diskursnivå verkade vara av generell karaktär. Resultaten pekar mot 

att elever ASD skulle gagnas av specifikt stöd för diskursnivåförståelse. 
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I en fallstudie (pojke ASD, 7 år) presterade eleven mycket bra i åldersrelaterad ordavkodning, 

(Åsberg Johnels & Miniscalco, 2014). Fonologisk bearbetning och fonologisk minnesprestanda 

var normal till stark., test av muntligt semantiskt, syntaktiskt och berättande språk var svagt. 

WISC-III-resultat var ojämnt över delprov (nedsatt till över genomsnitt). Eleven presterade i 

topp i perceptuell organisation, vilket speglar starka visuella uppmärksamhetsförmågor, som ihop 

med normala till starka fonologiska förmågor kan ligga till grund för utmärkt ordläsning. 

Föräldrabedömning av läsförståelse var att pojken ej kunde nyttja sin utmärkta ordläsningsteknik 

för att skapa mening av läst text. Lärare bedömde att det inte fanns några lässvårigheter. 

I en läsförståelseintervention för 12 elever ASD samt deras lärare (Åsberg & Dahlgren 

Sandberg, 2010) jämfördes testresultat med normativa data från en elevgrupp TU, 16 st. 

Förståelseträning genom textlyssning och frågor på olika nivåer användes. Grupperna presterade 

liknande i receptiv ordförrådsnivå och non-ordavkodning men ASD-gruppen signifikant lägre i 

diskursförståelse. "Hyperlexiskt" mönster visades (“when poor listening and reading 

comprehension appear alongside normal or even precocious levels of reading decoding skills”, 

(Åsberg & Dahlgren Sandberg, 2010, s. 91) genom lägre förståelse i förhållande till 

avkodningsförmåga. Jämförelse på diskursförståelsetest före och efter intervention påvisade en 

signifikant förbättring för elever ASD, men ingen skillnad i non-ordavkodning. Efter intervention 

jämfördes skillnaden med normativa resultat igen. Resultaten var ej signifikanta, varken för non-

ordavkodning eller för diskursförståelse, men alltjämt marginellt lägre i det senare fallet. Lärarsvar 

tydde på genomsnittlig förbättrad förståelseförmåga hos interventionsgruppen. Materialet 

fungerade för flera elever som strukturell hjälp för förståelse, med möjlighet att lära sig att se text 

med hjälp av förståelsefrågor. En elev förbättrade förmågan att lokalisera information i 

berättelserna och en att rita slutsatser. För en elev var det, pga. ojämn pragmatisk språkförståelse, 

svårt att avgöra om träningen var effektiv. Lärarna menade att för två elever var träning och 

material för lätt och för en elev för abstrakt och svårt. De skulle fortsätta att använda 

samma/liknande förståelseinstruktion för 11 av 12 studenter. Elva elever svarade att arbetet var 

roligt/ganska roligt, tre att det varit lärorikt och nio lärorikt på mellannivå. Slutsatsen drogs att 

isolerad ordförståelse inte automatiskt ledde till skicklig diskursförståelse för elever med ASD 

(Åsberg & Dahlgren Sandberg, 2010). Innan större studier är genomförda tyder interventionen på 

att elever ASD är mottagliga för positiv utveckling kring förståelsefärdigheter utifrån använt 

material/metod.  

Sammanfattningsvis framträder en bild av att läsförståelsesvårigheter är vanliga hos elever med 

ASD, men att variationen av förmåga är stor. Detta är i linje med internationella studier. Lärare 

måste vara observanta på vilka svårigheter eleven har, avkodning och/eller läsförståelse, samt på 

vilken nivå svårigheterna finns. Läsförståelseförmågan går att utveckla med medvetna metoder 

och strukturerat material. Resultat tyder på att elever med ASD skulle ha nytta av att erbjudas 

specifikt stöd för diskursnivåförståelse. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Hjärna, kropp och nervsystem är en biologisk bas och förutsättning för kommunikation och 

tänkande. Men kommunikation, tänkande och omvärldsuppfattning är inte naturbundna förlopp 

utan utveckling sker inom en ram av sociokulturella betingelser. I ett sociokulturellt perspektiv är 

kommunikativa processer centrala, kommunikation inom och mellan människor en förutsättning 

(Säljö, 2014). Lärprocessers grund är språk och kommunikation i interaktion med andra 

människor. För att tala krävs en rörelse från ett inre plan till ett yttre men för förståelse krävs 

motsatt rörelse (Vygotskij, 2001). För tillägnande av kunskap och begrepp behöver man befinna 

sig i en kontext med andra människor, som använder dessa begrepp i samtal, berättande, 

diskussion, förklaringar och problemlösning, i samspel med sin sociala omgivning, hemma, i 

skolan och i samhället (Bråten, 2008; Säljö, 2014). 

I ett sociokulturellt perspektiv söks förståelse för hur kunskap uppkommer och förs vidare. 

Undervisningens didaktiska metoder kan därav inte ses isolerade från den kontext där lärandet 

sker. Faktorer som undervisningens innehåll, samt lärarens; kunskap, förhållningssätt gentemot 

elever, syn på lärande, måste relateras till hur en undervisningsmetod fungerar. Det har också 

betydelse vilka erfarenheter, behov och förutsättningar som eleven har med sig till skolan. Det 

gäller att söka förståelse för samspel ”mellan institutionella arrangemang på makronivå och 

individuella, kommunikativa verksamheter för att se hur det båda nivåerna utgör förutsättningar 

för varandra.” (Säljö, 2014). Kultur är dynamisk och gränserna för vår praktiska och intellektuella 

förmåga flyttas utifrån att samhälleliga redskap utvecklas. Samhällets dynamik påverkar den 

enskilda individens lärande, nya förväntningar ställs på vad vi förväntar oss att människor i ett 

samhälle ska klara (Säljö, 2014). 

I en sociokulturell syn på lärande skapar den sociala kontexten, den språkliga interaktionen 

mellan deltagarna och de olika stödstrukturer som erbjuds inom ramen förutsättningarna för 

lärandet (Vygotsky, 1962; Snow, 2002). I detta arbete utgår analysen från hur man kan arbeta med 

elever med autism och läsförståelse i ett sociokulturellt perspektiv med medvenhet om kognition 

och exekutiva förmågor. Exekutiva funktioner kan ses som de förmågor en person har för att 

använda sina kognitiva verktyg (Fleischer & From, 2016). Vilka stödstrukturer påvisas och vad 

behöver lärare tänka på i sin planering och i sitt genomförande av undervisning? 

Utifrån modellen att läsning består av tre beståndsdelar, läsare, text och syfte kan de exekutiva 

förmågornas funktion gällande läsförståelse anses genomsyra alla tre områden (Snow, 2002). 

Läsare, text och syfte synliggörs även i Libergs figur 2, s. 13 (Liberg m.fl., 2010). De olika 

förmågorna varierar i komplexitet men även i vilken grad de kan involvera elevens 

”motivationsmässiga och sociala-emotionella processer” (Cartwright, 2017, s. 33). Dessa modeller 

ligger, i detta arbete, till grund för hur läsförståelse kan förklaras och förstås. 
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Eftersom det utöver elevens egna erfarenheter, behov och förutsättningar också är av stor 

betydelse vilken kunskap, förhållningssätt gentemot elever, och syn på lärande som läraren har, 

(Säljö, 2014) behöver det relateras till hur undervisningsmetoder fungerar. Därav utgår det 

analytiska tolkingsarbetet från sociokulturellt perspektiv. I tolkning och analys av de skriftliga svar 

lärarna ger söks förståelse för vilka metoder lärarna använder för att förmedla och föra vidare 

kunskap kring läsförståelse för att omfatta läsningens tre beståndsdelar: läsare, text och syfte. Det 

eftersöks även vad forskning visar är effektfullt och som lärarna säger att de gör. Men det 

eftersöks även det som lärarna ej påtalar att de gör och därmed, för att använda fler 

stödstrukturer, skulle kunna lägga till i sin undervisning. I den systematiska översikten används 

sociokulturell teori för att försöka se hur de olika interventionerna erbjuder lärare fler användbara 

stödstrukturer med möjlighet att kunna skapa än bättre förutsättningar i sin undervisning för 

elevers utveckling av ökad läsförståelse.   
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Syfte och frågeställningar 

Mindre än hälften av eleverna med ASD har godkända betyg, i svenska, engelska och matematik 

(Autism- och Aspergerförbundet, 2018) och barn har olika förutsättningar avseende kognitiva 

förmågor (Lindblad, m.fl., 2018). Detta tillsammans visar på stora utmaningar för lärare och 

elever med ASD i svensk skola. Om kraven för att nå godkänt betyg i dagens läroplan anpassats 

utifrån hänsyn till elever med svag teoretisk begåvning och med bristande exekutiva förmågor 

kan ej besvaras här, men underlaget kan tolkas som att elever med autism behöver mer explicit 

stöttning och anpassade eller andra metoder, än i ordinarie undervisning, för att utvecklas i 

skolämnena.  

Då läsförståelse är en stor källa till inlärning, oavsett om man läser med öron eller ögon, är 

syftet här att bidra med ökad kunskap kring undervisning av läsförståelse för elever med ASD. 

Detta genom att ta del av hur lärare, som deltagit i Läslyftet, och som arbetar med elever med 

autism tänker, samt i en systematisk litteraturstudie utifrån aktuell forskning med fokus autism 

och läsförståelse utifrån interventioner.  

 

Frågeställningar:  

o Vad säger några grundskollärare, som deltagit i Läslyftet, om sina erfarenheter och om sin 

undervisning i läsförståelse med elever med autism?  

o Vad säger aktuell interventionsforskning gällande resultat kring läsförståelse hos elever 

med ASD? 

o Vad finns det för likheter och skillnader mellan lärarnas erfarenheter och det forskningen 

påvisar? 
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Metod  

Varje delstudies metod presenteras var för sig. Senare under rubrik Metod för berabetning och analys 

redovisas hur studierna jämförs i förhållande till varandra trots de olika kunskapsbidrag de tillför. 

Metodval skriftlig intervju 

Ena delen i denna studie utgörs av skriftliga redogörelser där en inspiration varit några studier 

vilka tog del av sina deltagares skriftliga svar på ställda frågor (Budziszewska & Dryll, 2013; 

Leeming & Boyle, 2013; Zannini, Cattaneo, Jankovic, & Masera, 2014).  

I föreliggande studie utgörs analyserat intervjumaterial av respondenternas skriftliga 

redogörelser av sina erfarenheter av deltagande i Läslyftet samt hur de tänker kring undervisning 

av elever med autism kopplat till läsförståelse. Ställda frågor var utformade utifrån trattmodellen, 

med en mer övergripande fråga som inledning som följdes av mer precisa frågor (Kylén, 2004). 

Frågeformen var semistrukturerad med öppna frågor samt en ja- och nej-fråga med följdfråga. I 

en strukturerad intervju eller enkät förutsätts att orden har likartad betydelse för alla, att det 

undersökta fenomenet likartad betydelse samt att samma frågor ges och uppfattas på likadant sätt 

(Lantz, 2007). Strävan var att respondenterna skulle svara reflekterat, med egna ord och beröra 

sådant som de själva ansåg viktigt. Att de fick skriftliga frågor som de kunde besvara när det 

passade dem själva gav dem möjlighet att hinna reflektera innan svar gavs samt eventuellt 

återvända till logg-anteckningar från Läslyftsperioden. Det gav dem förhoppningsvis 

förutsättning att svara mer reflekterat än om de fått frågorna ställda direkt i en muntlig intervju. 

En nackdel är att uppföljningsfrågor ej kan ställas i samband med intervjun och att intervjuaren ej 

tar del av tonfall och kroppsspråk. Formuleringen av frågorna syftade till att försöka täcka in 

områden som hade relevans både för teori och för praktik. En fördel med skriftliga frågor var att 

fler respondenter nåddes än om en muntlig intervju genomförts. Nu kunde även personer som 

var föräldralediga, hade flyttat eller bytt arbetsplats nås. Detta gav större möjlighet till bredd i 

svaren. Alla intervjudeltagarna arbetar i årskurs 1-9, flest i åk 4-6. Alla ämnen, utom musik och 

slöjd, representerades. Lärarna hade arbetat mellan 5-32 år, medelvärde. 15,6 år, median: 11 år. 

De hade erfarenhet av att arbeta med elever med ASD mellan 2,5-18 år, medelvärde; 7,7 år, 

median: 7 år. De arbetar på olika skolor i en större svensk stad i mellersta Sverige. Svaren från 

deltagarna tematiserades och resultat presenteras kvalitativt. 

Metodval systematisk litteraturstudie  

Den andra metoden är en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie kan bidra till 

att stärka forskningsanknytningen inom lärarutbildning då studerande måste söka, läsa och 

analysera forskning (Eriksson Barajas m.fl., 2013). Skolverket framhåller att alla lärare har nytta av 

vana att läsa och tillägna sig forskningsresultat och den ”normativa inställning som präglat 
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lärarutbildningen i många avseenden bör ersättas av ett mer vetenskapligt förhållningssätt, där 

olika teorier och metoder presenteras och diskuteras.” (Lindvert & Minten, 2012, s. 7). 

För att det skall vara meningsfullt att sammanfatta en grupp studier bör ett mönster som har 

påvisats i någon studie sträcka sig bortom det enskilda fallet (Bohlin, 2010). Resultat av 

systematiska litteraturstudier kan även användas för att upptäcka kunskapsluckor och för att finna 

och starta framtida forskningsområden (Petticrew & Roberts, 2006). 

En systematisk litteraturstudie inom valt temaområde och i en bestämt tidsperiod görs med 

syfte att identifiera, bedöma och syntetisera relevanta studier inom ämnet. Det är en metod som 

kan passa bra i strävan efter att besvara praktiska frågeställningar, som vilka metoder som visat 

sig ha vetenskapligt stöd och vara effektiva. I en systematisk litteraturstudie ställs frågorna till 

studier istället för personer, med mål att inom givet tema identifiera tillgänglig evidens och tydligt 

redovisa använda metoder och vara öppen för granskning. För att litteraturstudien ska räknas 

som systematisk ska ett antal kriterier uppfyllas. Etiska övervägande kring urval och presentation 

av resultat skall synliggöras. Alla använda artiklar skall redovisas och resultat skall redovisas 

oavsett forskarens egen åsikt (Eriksson Barajas m.fl., 2013; Petticrew & Roberts, 2006).  

För att granska senaste forskningen föll valet på att söka studier från 2015 eftersom översikter 

i forskningsbakgrunden täcker forskning fram till 2015. I de fall där en artikel har givits ut 

elektroniskt före 2015 men i tryckt form 2015 > har artikeln tagits med. När det funnits en 

pilotstudie till en större studie som finns med i översikten har pilotstudien tagits bort. Om två 

olika artiklar beskriver samma studie har den senare tagits bort (se artikelöversikt, bilaga 5).   

Resultat presenteras kvalitativt och i diskussionen görs reflektion över likheter och olikheter 

som kan ses i resultaten av de två valda metoderna, skriftlig intervju och systematisk 

litteraturstudie. 

Genomförande  

Respondenterna i de skriftliga intervjuerna valdes genom bekvämlighetsurval, utifrån 

intervjuarens kunskap om respondenternas deltagande i Läslyft samt att de undervisar/har 

undervisat elever med autism. Ett mejl med bifogat följebrev (bilaga 1) skickades till var och en 

av respondenterna samt en påminnelse några dagar senare. De som svarade att de ville delta fick 

ett nytt mejl med frågeformulär (bilaga 2). 25 lärare tillfrågades, 15 deltog. Två tackade nej, tre 

mejladresser var osäkra utifrån att personerna bytt arbetsplats, övriga fem svarade ej. 

Frågeformuläret inleddes med några bakgrundsfrågor och följdes sedan av huvudsakligen öppna 

frågor. Frågan om vad de önskat mer av Läslyftet ställdes ur tre vinklar, saknat, förändrat och 

tillföras för att se om det fanns teman som återkom i svaren. När alla svar inkommit lästes alla 

dokument för att få en helhetsbild av hur lärarna svarat. Under läsning markerades nyckelord och 

fraser. Därefter lästes intervjuerna igen, alla svar på samma fråga sammanställdes. Teman 

eftersöktes, både i respektive intervju och mellan intervjuerna. För sammanställning nyttjades 

programmet Claro Capture där möjlighet finns att markera likartade svar med färg som sedan 
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automatiskt kan sammanställas i ett nytt dokument utifrån olika färgmarkeringar. Detta gav 

överblick över både avvikande och återkommande liknande svar. Sammanställning och analys av 

svaren gjordes utifrån de teman som framstod, vilket följer riktlinje om att helhet inte kan förstås 

genom att enbart analysera delarna (Eriksson Barajas m.fl., 2013). 

 Den systematiska litteraturstudien genomfördes i en flerstegsprocess bestående av; 

problemformulering, frågeformulering, upprättande av plan för litteraturstudien, bestämmande av 

sökord och sökstrategi, identifiering och val av litteratur (vetenskapliga artiklar/rapporter). 

Därefter kritiskt värderades, kvalitetsbedömdes och valdes artiklar som skulle ingå. Slutligen 

sammanställdes och analyserades resultat, sist diskuterades och drogs slutsatser. 

 Efter läsning av litteratur för bakgrundskunskap kring de olika delarna grundskola, autism, och 

läsförståelse genomfördes inledningsvis databassökning kring autism, läsförståelse och exekutiva 

förmågor. Underlaget som hittades var endast tre artiklar varav en passande. Därav valdes en 

annan inrikting. Valet föll på interventioner för att se vad som påvisat ge positiva resultat. 

Sökning gjordes i fyra omgångar efter refereegranskade artiklar från 2015>. De två första utifrån: 

autis*, AND read* AND comprehension AND intervention, först i abstract (AB) och därefter i 

subject term (SU). Trunkering gjordes för att täcka in fler former av orden. I nästa två sökningar 

användes sökorden: autis*, AND read* AND literacy AND intervention, också här först i AB 

och sedan i SU. Sökningarna genomfördes i databaserna SwePub (inga resultat),  Education 

Source, ERIC, PsycARTICLES, PsycINFO och Teacher Reference Center. En söklogg 

upprättades gällande sökord, databas och artiklar som hittats (bilaga 3). 

Inklusions- och exklusionskriterier utarbetades. När tillräckligt antal artiklar (inledningsvis 43 

stycken) samlats in granskades alla abstrakt och urval gjordes utifrån valda kriterier. Några visade 

sig vara dubbletter och övriga bortsållade artiklar hade fokus förskolebarn, vuxna eller barn med 

utvecklingsstörning. Därefter återstod 24 artiklar som skrevs ut och kvalitetsgranskades och 

sammanfattades i en checklista inspirerad av Eriksson Barajas m.fl. (2013), (bilaga 4). Studier 

accepterades när forskningen visade resultat kring läsförståelse hos elever med ASD inom 

normalvariationen för begåvning. I tre artiklar (nr: 10, 21 & 22) var det ej tydligt om eleverna 

hade en lätt utvecklingsstörning eller bara låg lågt inom vissa IQ-intervaller. Dessa artiklar 

accepterades, med vetskap om att det handlar om elever inom den lägre skalan av 

normalvariation. De som ej passerade kvalitetsgranskningen sållades bort inför analysen (bilaga 

5). De som ej passerade detta steg var artiklar med fokus; förskolebarn (nr: 23), en intervention 

med utvecklingsstörda barn genomförd under sommarläger (nr: 5) och några med annat fokus än 

läsförståelse (nr; 6, 9, 20 & 24). Nr: 11 var ingen intervention, nr: 8 visade sig vara en pilotstudie 

till nr: 7 och nr:14 behandlade samma studie som nr: 13. Slutligen återstod 15 artiklar. I nästa steg 

lästes valda artiklar metodiskt, data analyserades och sammanställdes för redovisning (bilaga 6).  

Vid resultatredovisning gjordes analys. Slutligen fördes diskussion kring likheter och skillnader 

i innehåll mellan skiftlig intervju och systematisk litteraturstudie samt vad det kan innebära för 

planering och genomförande av undervisning i arbete med elever med autism och med läsning. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Respondenterna är alla grundskollärare och arbetar eller har alla arbetat med elever med autism 

till helt nyligen samt genomgått två moduler i Läslyftet. Vilket stadie eller vilka ämnen de 

undervisar i har inte haft betydelse för urvalet. 

För ökad trovärdighet i litteraturstudien är allt valt material vetenskapliga publikationer, 

refereegranskade via peer review, dvs. vetenskapligt granskade och godkända. Då det redan fanns 

ett antal översikter fram till 2015, och som använts i forskningsbakgrunden, var syftet här att ta 

del av ny aktuell forskning. Därför används i den systematiska litteraturstudien material publicerat 

från år 2015 och framåt. Artiklarna ska ge ett bidrag till förståelse kring hur man kan utveckla 

läsförståelse hos elever med ASD i grundskole- och gymnasieålder med intelligenskvot inom 

normalvariationen, utan utvecklingsstörning.  

Då studier av undervisning kring elever med autism i svensk kontext inte räcker som underlag, 

och i detta fall hittades inga för tidsperioden, har studier i från länder med skolsystem som har 

likheter med vårt tagits med, från Europeiska länder, Nordamerika och Oceanien. Inga studier 

från andra delar i världen återfanns i sökresultatet. 

Språket utgör en exklusionskriterie då endast artiklar på svenska, norska, danska och engelska 

kan vara aktuella utifrån granskarens språkkunskaper. I detta sammanhang fanns bara artiklar på 

engelska att tillgå.  

Urval och kvalitetsgranskning 

Bekvämlighetsurval användes. Syftet var att ta del av dessa lärares erfarenheter. För att 

intervjufrågor skall ha ett värde som datainsamlingsmetod bör granskning ske om frågor som 

krävs för att besvara övergripande frågeställning har ställts (Lantz, 2007). Då huvudsakligen 

öppna frågor ställdes kan möjligheten att svara på första frågeställningen sägas ha beaktats.  

Sökord till litteraturstudien valdes för att täcka in det område som frågeställningen gäller. 

Därav fokus på läsförståelse, autism och interventioner. Ett par ord trunkerades för att täcka 

variationer av orden (bilaga 3). Efter lästa abstrakt gjordes ett första urval. Därefter genomfördes 

kvalitetsgranskning på resterande artiklar utifrån checklista med frågor kring studien (bilaga 4) 

inpirerad av modell av Eriksson Barajas et. al (2013). Detta för att garantera så likartad 

granskning som möjligt inför slutligt urval. Vid osäkerhet, om artiklar uppfyllde 

inklusionskriterier eller vid granskningen, lästes de av ytterligare en person (handledare). I 

samtliga fall var båda ense om bedömning. En sammanställning (bilaga 6) gjordes efter sista 

urvalet för att ytterligare garantera likartad granskning.  

Etiska överväganden 

Forskning omfattas av olika lagar, regler och etiska principer. Humanistisksamhälls-vetenskapliga 

forskningsrådet beslöt, 1990, de forskningsetiska principer som även gäller för Vetenskapsrådets 
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ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. De omfattar ett individskydd utifrån fyra 

områden, informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 2017). Det innebär kortfattat att deltagare ska få information; om vad det 

innebär att delta, att de måste ge sitt samtycke innan och att de när som helst har rätt att avsluta 

sin medverkan, att personuppgifter ska skyddas samt att resultat bara får användas i den studie 

som omfattas av samtyckeskravet. I detta arbete har deltagande lärare fått skriftlig information 

om; studiens syfte, att de är anonyma, när som helst kan avbryta sin medverkan och att material 

förvaras oåtkomligt för obehöriga samt endast användas för forskning inom Uppsala universitet. 

För anonymitet presenteras lärarna i resultatet med nummer istället för namn. 

I en systematisk litteraturstudie ska etiska övervägande göras kring urval och presentation av 

resultat (Eriksson Barajas et al, 2013) och alla artiklar ska redovisas på ett tydligt sätt samt 

arkiveras på säkert sätt i tio år. Resultat ska redovisas på ett välgrundat och transparent sätt så att 

inte eventuella resultat som kan strida mot forskarens personliga åsikter döljs (Eriksson Barajas et 

al, 2013; Vetenskapsrådet, 2011). Forskaren ska förhålla sig källkritisk till material och i urval. 

Fyra klassiska källkritiska regler bör beaktas, äkthet, oberoende, samtidighet och tendens  

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017). Äkthet är ett grundläggande krav 

på ett källmaterial. Oberoende kan ses ur tre aspekter: 1, möjligheter att bekräfta resultat, 

trovärdighet i ett påstående ökar om bekräftelse kan göras med hjälp av ytterligare ett påstående. 

2, avstånd mellan berättare och berättelse, primärkällor har större trovärdighet än sekundärkällor. 

3, berättarens grad av oberoende, en trovärdig berättelse skall skapas från en oberoende berättare. 

Samtidighet, handlar om att en samtida berättelse kan ha högre trovärdighet än sentida eftersom 

människor glömmer. Tendens, ett tendentiöst påstående kan vara att berättaren har en avsikt att 

tillrättalägga berättelsen. En grundregel är att aldrig tro på en ensam tendentiös källa, en sådan 

källa måste kompletteras med minst en oberoende källa. En annan regel är att en tendentiös källa 

förmodligen inte innehåller uppgifter som innebär att berättaren framställs i dålig dager. 

För att i möjligaste mån garantera äkthet är artiklarna här refereegranskade och hämtade via 

sökning i databaserna Education Source, ERIC, PsycARTICLES, PsycINFO och Teacher 

Reference Center. För att sträva efter oberoende har författaren i denna översikt sökt efter olika 

ståndpunkter och resultat för att förhålla sig så objektiv som möjligt. För samtidighet har artiklar 

från 2015 granskats för att kunna förhålla sig till ny forskning. För tendensbedömning har 

författaren här försökt att kritiskt granska om den kontext och/eller den miljö forskningen i de 

undersökta artiklarna gjorts i kan ha någon påverkan på hur resultatet framställs. 

Giltighet och tillförlitlighet: validitet och reliabilitet  

”Validitet innebär frånvaro av systematiska mätfel” (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 105). 

Validitet kan ses som både centralt och svårt i empirisk samhällvetenskap och kan definieras på 

olika sätt, exempelvis: ”1) överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 
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indikator; 2) frånvaro av systematiska fel; och 3) att vi mäter det vi påstår att vi mäter.” 

(Esaiasson m.fl., 2017, s. 58). De två första definitionerna går att särskilja som att det handlar om 

begreppsvaliditet och den tredje som resultatsvaliditet. Begreppsvaliditet kan diskuteras redan när 

teoretiska begrepp är bestämda och metodverktyg är skapade. Resultatsvaliditet kan utvärderas 

efter att arbetet är genomfört (Esaiasson m.fl., 2017). Utöver begreppsvaliditet nämns också 

validitet i termerna innehållsvaliditet och kriterievaliditet. Där innehållsvaliditet innebär att de 

delar av ett begrepp som ska mätas också täcks av frågor. Kriterievaliditet omfattar i vilken 

utsträckning ett instrument kan mäta något i förhållande till hur ett annat instrument mäter 

(Eriksson Barajas m.fl., 2013).  

Validitet kan också diskuteras i termer av intern och extern validitet (Bryman & Nilsson, 2011; 

Esaiasson m.fl., 2017; Petticrew & Roberts, 2006). Intern validitet syftar på om en slutsats 

innehåller samband mellan två eller fler variabler samt om det är hållbart och om huruvida de 

slutsatser som man dragit i den aktuella situationen är trovärdiga eller inte och om genom-

förande, analys och presentation har minimerat risk för partisk jämförelse av den intervention 

som studeras. Slutsatser kan vara beskrivande eller förklarande, (Esaiasson m.fl., 2017). Extern 

validitet handlar om hur generaliserbart resultatet är (Bryman & Nilsson, 2011; Esaiasson m.fl., 

2017; Petticrew & Roberts, 2006). 

Validitet är ett omdiskuterat begrepp i kvalitativa forskningssammanhang (Bryman & Nilsson, 

2011; Fejes & Thornberg, 2015). Fejes och Thornberg (2015) lyfter förslag till alternativa begrepp 

som rigorösitet, eller trovärdighet och tillförlitlighet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, om hur likartat resultat som kan uppnås om under-

sökningen görs på nytt samt hur påverkat är resultatet av slump eller tillfälligheter (Bryman & 

Nilsson, 2011). Även begreppet reliabilitet är omdiskuterat i kvalitativa forskningssammanhang 

(Bryman & Nilsson, 2011) och generaliserbarhet bör göras med försiktighet (Denscombe, 2016). 

En term som Denscombe (2016) nämner som alternativ i kvalitativ forskning är överförbarhet.  

I denna studie strävas efter validitet genom att området operationaliseras via sökord. För att 

säkerställa relevanta sökord har tidsskrifter kring autism lästs och orden har diskuterats med 

forskare inom området. Reliabilitet beaktas genom att förfarandet redovisas noggrant så att 

studien så långt som möjligt kan återupprepas utifrån samma metoder. Reliabilitet har 

eftersträvats genom att de använda metoderna transparent tydliggörs i samband med 

intervjuförfarande och analys samt att sökord och resultat av databassökning tydligt 

dokumenteras och delges i bilagor.  

Metod för bearbetning och analys 

Intervjuanalys görs kvalitativt i en hermeneutisk allmän tolkningslära där förståelsen står i fokus 

och textdelar ställs i relation till helhet (Westlund, 2015). Svaren tematiseras utifrån uppsatsens 

frågeställning för att organisera och bryta ned dem i hanterbara enheter, göra synteser och söka 

mönster, kategorisera, tolka och jämföra lärarnas svar. Detta för att söka både unisona och 
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motstridiga åsikter och erfarenheter (Fejes & Thornberg, 2015). Giltighet och generaliserbarhet 

diskuteras inte utifrån representativitet för alla lärare utan hur just dessa lärare resonerar (Lantz, 

2007).  

Metoden kring litteraturstudien innebär en flerstegsprocess (Petticrew & Roberts, 2006, s. 

284–287 Appendix 1) som inleddes med reflektion över om det finns behov av en systematisk 

översyn i området samt vilka resurser författaren hade att tillgå i tid. Därefter definierades 

frågeställning, bakgrund och litteraturgenomgång skrevs utifrån litteratur inom berörda områden. 

Sökning av artiklar genomfördes via EBSCOhost med valda sökord i databaserna, Education 

Source, ERIC, PsycARTICLES, PsycINFO och Teacher Reference Center. 

I läsning av abstrakt gjordes ett först urval utifrån de kriterier som tidigare redovisats. Alla 

lästa artiklar presenteras i bilaga 5. Därefter lästes artiklarna och granskades ur första urvalet och 

var och en sammanställdes utifrån checklista (bilaga 4). De artiklar som ansågs uppfylla uppställda 

kriterier lästes åter metodiskt och sammanställdes för att söka efter signifikanta resultat samt 

eventuella mönster, motsatta eller liknande resultat (bilaga 6). Dessa sammanställdes kvalitativt i 

resultatdelen och analyserades i en hermeneutisk allmän tolkningslära.  

Studiens två undersökningar, några lärares erfarenheter och i forskning beprövade effekter, 

genererar olika form av kunskapsbidrag som var för sig besvarar frågeställning ett och två. För att 

besvara frågeställning tre, gällande likheter och skillnader mellan lärarnas erfarenheter och vad 

forskning påvisar, jämfördes avslutningsvis studierna mot varandra. Inspirerad av hermeneutikens 

del- och helhetsprincip (Westlund, 2015) eftersöktes likheter, men även skillnader. Analysen av de 

två olika studierna i ett jämförande perspektiv syftade till att synliggöra vad lärarna redan gör som 

har stöd i forskning, men även vad forskning påvisar som lärarna skulle kunna göra mer av eller 

tillföra i sin undervisning. Detta skedde genom att de arbetsformer som lärare säger sig använda 

eftersöktes om de fanns representerade i den systematiska litteraturstudien och dess 

forskningsöversikter, med god till signifikant effekt. Där eftersöktes även områden som påvisat 

ge god till signifikant effekt och som lärarna i intervjustudien ej påtalat att de använder i sin 

undervisning. Även här presenterades tolkningen kvalitativt.  

Alla resultat diskuterades under rubrik Diskussion. Att resultatet presenteras kvalitativt innebär 

att författaren tolkar data och strävar efter att beskriva de i artiklarna redovisade resultaten som 

de framträder samt strävar efter att bortse från eventuella egna förutfattade meningar (Eriksson 

Barajas m.fl., 2013). 
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Resultat  och analys 

Här presenteras först resultat av de skriftliga intervjuerna, följd av analys. Därefter presenteras 

resultatet av den systematiska litteraturstudien parallellt med analys. Slutligen görs en koppling 

mellan resultaten av de två studierna i en analys.  

Alla lärare var positiva till Läslyftet. Positivt var exempelvis: strukturerad handledare, tydlig 

gång, samma tema för alla, välskrivna artiklar, filmer av god kvalitet, bra variation på 

texter/filmer, tydliga exempel på klassrumsundervisning. Värdet lyftes av det kollegiala samtalet, 

att få lära, lyfta och utvecklas tillsammans samt att få dela erfarenheter och arbetssätt de använt 

och få tid för pedagogiska diskussioner på schemalagd arbetstid.  

Kritiska aspekter handlade om innehåll. Det var ojämn kvalité på de två valda modulerna, 

både inom modulen och hur mycket ny information och idéer de gav. Allt var inte genomförbart 

med elever med ASD. Filmerna var bra men upplevdes tillrättalagda. Vissa texter ansågs onödigt 

abstrakta och komplicerade, andra påminde om varandra och tillförde inte något nytt, det blev 

för mycket upprepningar. Flera uttryckte en önskan om texter mera anpassade till arbete med 

elever med ASD. För mycket fokus på lägre åldrar tyckte någon. 

Undervisningen 

Många lärare (L) menade att störst förändring efter Läslyftet är att den egna medvetenheten ökat. 

Framför allt gällande betydelsen av att explicit arbeta med ordförråd och ämnesspråk. Men även 

kring värdet av att själv vara väl förberedd och förtrogen med texten för att därigenom kunna 

arbeta med elevens förförståelse och stötta under hela läsprocessen.  

”fick flera tankeställare om vikten för eleven utav antal ord, begrepp // ändrat mitt eget 
tankesätt/förhållningssätt // bemöter elevernas frågor kring texter på ett annat sätt // 
mycket mer tid till textbearbetning” (L11) 

”vågar nu utmana eleverna med mer abstrakt språk // kopplar det till elevernas egna 
erfarenheter” (L1) 

Annat som nämns är betydelsen av textval samt att de oftare tänker högt och agerar modell 

för eleverna. Arbetsverktyg de nu använder oftare är; bilder som stöd i undervisningen, 

multimodala texter, några nämner konkreta metoder som Venndiagram eller VÖL-modellen (Vet, 

Önskar veta, Lärt mig) samt skrivutvecklingsmallar. En del har tagit till sig metoder som andra i 

kollegiet hade provat. Ett par lärare menade att de inte har förändrat särskilt mycket, men i en 

annan elevgrupp eller annat ämne skulle de använt sig av fler metoder.  

”Inte så mycket. Det hade nog varit mer om jag hade undervisat i svenska.” (L5) 

”Har inte förändrat så mycket men blivit stärkt i det jag redan gör. Det känns bra att i 
forskningen få stöd för metoder man tror på och ser att fungerar.” (L8) 
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Gällande möjligheter och vad som lyckats i undervisningen ses återkommande temaområden i 

relationer och tid. Förtroendeskapande är en grundförutsättning, att bygga en bra relation samt 

vara uthållig. Flexibilitet och lyhördhet är betydelsefulla egenskaper för att kunna ändra sin 

undervisning utifrån eleven. Backup-planer är också av vikt. Starten på lektionen kan också vara 

central, att hitta och bygga vidare på ett sätt som för eleven inte skapar irritation. Andra faktorer 

som nämns är att genomgångar inte får vara för långa och att inte lämna eleven ensam med 

texten. Flera framhöll värdet av att hitta rätt bok/text som en framgångsfaktor samt att när 

läraren är väl förberedd får eleven möjlighet till mer förförståelse och kan ta sig an texten lättare.  

”vara envis som lärare och inte ge upp förrän man har hittat rätt text.” (L6) 

”arbeta strukturerat med en tydlig planering av upplägget, tid för möjlighet att gå igenom 
texten och förklara ord och uttryck, tillsammans med eleven diskutera och samtala om 
texten” (L13) 

Fler exempel som ges är möjligheten att få arbeta en till en, repetition, använda bildstöd samt 

att tillföra olika strategier för att öka läsförståelsen, lyfta fram nya ord i ämnet, ge mycket 

stöttning samt arbeta i små tydliga steg. Flera lärare nämner filminslag för att t.ex., underlätta 

förståelsen av nya begrepp. Faktatexter brukar fungera bra poängterar flera, innehållet ska helst 

utgå från elevens intresse eller vara kopplat till något aktuellt. L10 beskriver det som att om 

intresse för området finns går det att introducera nya begrepp i en mycket högre takt.”. Två 

specifika arbetsmodeller lyfts som lyckade, cirkelmodellen; 

 ”vid skrivandet av olika typer av text gemensamt; byggt upp förståelse genom att studera 
exempeltexter, arbetat med textens olika delar, uppbyggnad, språkliga stukturer, 
grammatik m.m., läsa texter och resonera både kring innehåll och struktur” (L8) 

samt genrepedagogik,  

”kopplat ihop läsandet och skrivandet, gemensamma genomgångar där ord och begrepp 
tydligt presenteras och sätts in i sammanhang, arbetat strukturerat och haft välplanerade 
lektioner med tydliga flippar som innehåller både text, bild och oftast även film”. (L1) 

Ytterligare framgångsfaktor är att personal agerar förebild, är en modell, för eleverna i 

textarbetet men även för att leda eleverna in i läsning. 

 ”dramatisering och enklare lekar, träning i att uttrycka sig och att kunna uppfatta enklare 
känslouttryck där vuxna fick vara modeller blev en bra väg in i läsning och så småningom 
även i läsförståelse.” (L14) 

En metod att börja med menar L14 är att några gånger använda sig av högläsning med 

innehållssamtal för att ge förförståelse. L10 brukar ”intervjua” en elev om ett område som en väg 

att få syn på elevens kunskap. Inlästa texter nämns också av några, för lässvårigheter, men även 

som hjälpmotor. Läraren kan också läsa enskilt för elev eller att de läser tillsammans. För att 

lyckas påpekar L6 att man behöver: 
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 ”Förmedla vikten av att läsa, få eleven att förstå SYFTET med läsningen, varför läser vi 
och varför är det viktigt att kunna förstå innehållet:” 

Flertalet betonar strategiarbetet för att ta till sig text, ämnesspråk samt bygga upp ordförråd:. 

 ”hjälpa eleverna att ta sig igenom ord/begrepp både före, under och efter läsningen” (L1) 

 ”gå igenom centrala begrepp men även ha koll på vad vi kanske kallar ”vanliga ord” men 
som eleverna kan tolka lite olika”. (L11) 

L8 menar att explicit undervisning om texter är än viktigare för elever med autism. Det 

uttrycks även att vissa elever kan behöva gå igenom samma text flera gånger. Värdet av tydliga 

frågor till texten berörs samt att vissa elever kan behöva introduceras för att det finns olika sätt 

att svara på frågor på, som bilder, skriva sitt svar och muntligt. Arbete kring sammanfattning 

nämner ingen lärare och återberättande är det en lärare som tar upp (L13). 

Utmaningar  

Återkommande i svaren är hur komplext det är arbeta med klassrumsinteraktionen för att få 

eleverna att muntligt utvecklas ”genom diskussioner och argumentationer” (L3). Det är svårt att 

få dem att delta i samtal om text och inte enbart svara på ja/nej-frågor eller ge korta svar. Likaså 

att få elever att samarbeta när de triggar på varandra. Det är en även en utmaning att många 

elever har svårt att förstå andras perspektiv, har stor integritet eller inte vill/kan dela med sig av 

egna tankar, åsikter, ställningstagande. L14 skriver att vissa elever ”tar allt mycket bokstavligt” 

eller har svårt att göra en bild av olika sammanhang, särskilt frågor om känslor och upplevelser, 

det är en utmaning. L8 uttrycker att diskussion och bearbetning av text, i en grupp med elever 

med ASD, ofta blir ”torftigt”. Om det i gruppen dessutom saknas andra vuxna som fungerar som 

modeller blir det ännu svårare. När eleverna befinner sig på olika nivåer kunskapsmässigt och 

socialt är det svårt att få givande samtal, där ingen ska känna sig utsatt, sämre eller inte våga.  

En lärare menar att vissa elever har svårt att förstå att det inte finns universella 

begreppsförklaringar utan kan fastna i irritation: 

”varför något kan vara så dumt när det borde kunna vara lätt” (lärarens tolkning av 
elevens uppfattning, förf. anm.) (L11) 

”t.ex. att rättigheter kan ha flera innebörder och betydelser beroende på vad man pratar 
om. Eller att flera länder tycker sig vara demokratiska fast vi med våra definitioner inte 
anser att det är demokratier” (L11) 

En utmaning är även att få eleverna att vilja läsa olika texttyper. L6 beskriver det som att 

elever ofta tappar motivationen att läsa vidare eftersom de inte kan föreställa sig vad texten 

beskriver. L1 uttrycker att det är svårt att ”få fram vissa elevers fantasi”. Det är även svårt att 

hitta elevens motivation till egen läsning om de t.ex. låser sig vid vissa specifika ord och/eller 

uttryck, samt att få elever att förstå att läsning är viktigt. Det kan även vara problem för elever att 

hålla kvar innehåll i minnet om det de läser/hör är för långt. Språkliga svårigheter innebär 
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utmaningar, om en elev har svårigheter med språket eller inte uttrycker sig muntligt alls är det en 

utmaning att finna sätt att kunna kommunicera, i ASD kan flera svårigheter finnas gömda, som 

språkstörning som påverkar läsförståelsen.  

 Vikten av att läraren skiljer på ordavkodning och förståelse nämns och beträffande 

läsförståelse ligger lärarens utmaning i att finna vägar att hjälpa eleven att läsa mellan och bortom 

raderna samt att tolka in sinnesstämningar, känslor och koppla till egna erfarenheter.  

”märks väldigt tydligt i nationella provet i läsförståelsedelen hoppar man över att svara på 
vissa frågor eftersom svaren inte kunde hittas i texten.” (L6) 

”svårt förstå underliggande betydelse // kunna återberätta texten”. (L13) 

Råd kring arbete med elever med autism och läsförståelse 

Återigen betonas vikten av att lyssna in och lära känna eleven och hens intressen, försöka hitta 

rätt ”tillfälle och timing” (L9) ”Ge eleven tid. ” (L2) samt utgå från att ”Eleven ska lyckas!” (L14).  

”Jag skulle säga att tid och förtroende är själva grunden till en lyckad undervisning när det 
gäller dessa elever.” (L2) 

Även här lyfts att personal ska agera modell för eleverna, men även att lärare bör ta stöd av 

elever som gärna pratar och berättar, att de får vara modeller. Betydelsen av trygghets- och 

tillitsskapande, flexibilitet, lyhördhet, prestigelöshet samt att ha backup-planer återkommer också. 

Andra råd var att vara väl förberedd och strukturerad men villig att ändra sig, vara beredd på att 

processer kan ta lång tid, pröva/träna många gånger och ”ge inte upp” (L7). Flera råd handlar om 

att ge lagom med arbete, anpassa uppgifter och att arbeta regelbundet med samma upplägg för 

elevens igenkännande och trygghet. Miljön bör innebära så få störningsmoment som möjligt och 

planerade regelbundna pauser ska finnas för elevens återhämtning.  

Beträffande själva textarbetet nämns vikten av att veta var i läsförståelsen eleven befinner sig, 

att nyttja bilder som förklarar text, dramatisering eller kortare filmer som introduktion till ett 

arbetsområde eller för intresseskapande. Några lärare poängterar att man bör erbjuda flera sätt att 

kommunicera svar på, som: 

 ”exempelvis i bild, samtal, text, tal till text alt. hjälp av dator/skrivplatta”.  (L.14) 

Omsorgsfullt val av text upprepas samt att inte ”lämna” eleven ensam med text utan att läsa 

och bearbeta texten gemensamt. Börja med korta texter, bygg vidare och utgå från det som fångar 

elevens intresse och är relevant. Likaså återkommer att faktatexter för vissa elever med 

specialintressen kan vara lättare att starta med. Vikten av att hjälpa elever att komma vidare och 

att kunna läsa skönlitteratur lyfts också.  

I ämnet samhällskunskap lyfter L11 att läraren måste veta att perspektivtagande är svårt för 

många elever med ASD eftersom viktiga begrepp som t.ex. normer, värderingar, majoritetsbeslut, 

likabehandling, rättigheter, skyldigheter, osv. ”behöver ses helt utifrån våra elevers ögon.” Läraren 
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behöver förstå betydelsen av detta för att kunna stötta eleverna på rätt sätt. Risk finns att texterna 

annars blir för komplicerade eller att det uppstår olika låsningar hos eleven. 

Ytterligare råd är att ”förklara syftet med uppgiften” (L6 & L 13). Börja med sådant som 

eleven redan kan och gå mot det mer avancerade samt att välja läromedel med rakare 

kommunikation. L14 tar upp att för somliga elever kan ett enkelt arbetsblad med text vara nog, 

medan andra elever kan uppskatta en bok med flera läsförståelseuppgifter uppbyggda efter 

samma modell. Medan L15 lyfter att man måste våga testa nya/andra sätt och metoder och L4 

påminner om att använda humor där det fungerar. 

Analys skriftlig intervju 

Utifrån en sociokulturell lärandeaspekt skapas förutsättningar för lärande av den sociala 

kontexten, den språkliga interaktionen mellan deltagarna och de olika stödstrukturer som erbjuds 

(Snow, 2002; Vygotsky, 1962). Lärarna uttrycker medvetenhet om detta då de gång på gång berör 

social kontext samt interaktion. Både när de talar om sin undervisning, när de reflekterar kring 

utmaningar eller vilka råd de skulle ge en ny kollega. De upprepar betydelsen av att bygga 

relationer, skapa förtroende och tillit som en grund för att lärande ska kunna åstadkommas för 

elever med ASD, likaså nämns ofta vikten av stödstrukturer.  

Nyttjas Libergs modell (Figur 2, s. 13) är det den sociala kontexten, ovalen kring textrutorna 

om läsare och text, som lärare oftast nämner utöver textarbetet. Utifrån detta skulle en tolkning 

kunna bli att elever med ASD ofta behöver mycket mer av stöttande strukturer för att klara att 

genomföra uppgifter och öka läsförståelsen. Både i den omgivande ”ovalen” som representerar 

den sociala kontexten och i mötet mellan läsare och text, i undervisningsmetoder. Detta kan 

sammankopplas med att talet kräver rörelse inifrån och ut medan förståelse förutsätter motsatt 

rörelse (Vygotskij, 2001). Ska eleverna öka sin förståelse behöver talet också utvecklas, en parallell 

process där det ena förstärker det andra. Lärarna visar tydlig insikt om att elever med autism är 

beroende av att läraren försöker förstå dem, hitta deras intresse, deras motivation, skapa tillit, ge 

strategier, arbeta med förförståelse. Finna arbetsformer som fungerar, som utgår från individens 

behov och motivation. Detta för att kunna jobba vidare, genomföra undervisning och stötta i 

elevens förståelse- och språkutveckling. Även betydelsen av att fånga elevens intresse påvisas 

upprepat. Utmaningen i och vikten av att hitta texter på rätt nivå och tillräckligt lockande för att 

eleverna skulle delta i arbetet var något som många lärare framhöll. Här blir stöd av 

skolbibliotekarier betydelsefullt. Vilken utgångspunkt läsaren har för läsandet påverkar mötet 

med texten, vilket påverkar läsarens självuppfattning samt hur läsaktivitet och olika typ av läsning 

värdesätts. Utgår vi från att kontexten handlar om lärarens undervisning, klassens lärmiljö, 

skolkultur, miljö, närmiljö och samhället som helhet (Bråten, 2008; Strømsø, 2008) har den 

enskilde läraren, skolan som helhet, men även samhället i stort, ett ansvar för att skapa stöttande 

strukturer på individ-, grupp- och organisationsnivå.  
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Utifrån läsningmodellen med tre beståndsdelar, läsare, text och syfte med medvetenhet om 

kopplingen som kan göras till de exekutiva förmågornas funktion gällande läsförståelse (Snow, 

2002) blir vetskap om förmågornas varierande i komplexitet viktig, men även i vilken grad de kan 

involvera elevens ”motivationsmässiga och sociala-emotionella processer” (Cartwright, 2017, s. 

33). Detta återspeglar en sociokulturell syn på lärande, där samspel på både makronivå och 

individuell kommunikativ aktivitet är förutsättningar för varandra (Säljö, 2014).  

Intressant är att det finns några områden som lärarna inte fokuserar, som arbete kring 

sammanfattning och återberättande. Något som heller inte framkommer är om/hur lärarna 

medvetet förhåller sig till utveckling av elevens kognitiva förmågor. Hur de konkret stöttar för att 

utveckla förmågan att bygga relevant mening och skapa en mental modell av texten samt klara att 

hålla flera presenterade föreställningar i huvudet, notera samband och förändra modellen när nya 

uppgifter tillkommer i läsandet. Eller hur de stöttar eleven att undvika att göra irrelevant 

kopplingar utifrån texten (Cartwright, 2017). 

Resultat samt analys systematisk litteraturstudie  

När det inte direkt hänvisas till ett specifikt resultat används studiens nummer. Resultaten 

redovisas utifrån olika temaområden med början kring de två medicinska artiklarna (nr: 13, 15) 

som utifrån en annan forskningsinriktning hade andra mätmetoder än övriga artiklar. Resultatet 

är intressant även för pedagoger. Hjärnans nätverk kan synbart påverkas och nya kopplingar 

skapas. Större kopplingsförmåga i både Broca’s och Wernicke’s områden var korrelerat med 

större förbättring av läsförståelse (Maximo, Murdaugh, O’Kelley, & Kana, 2017; Murdaugh, 

Maximo, & Kana, 2015). V/V- interventionen var intensiv och omfattande i tid, med träning 4 

tim/dag, 5 dagar/vecka i 10 veckor och omfattade elever i ålder ca 10-11 år. Hade interventionen 

genomförts när barnet var yngre, hur skulle förståelse då ha utvecklats, vilken betydelse har 

intensiviteten, och påverkar även andra läsinterventioner hjärnans plasticitet är frågor som kan 

ställas. I ett sociokulturellt perspektiv kan frågeställningar också kretsa kring betydelsen av miljö 

och relationer (Säljö, 2014). Interventionen utfördes vid ett center, i avskalad miljö, inte i elevens 

vardagliga miljö eller med personer som redan naturligt fanns i barnets liv. 

I några pedagogiska artiklar ses temat att beteende fokuserats parallellt med läsförståelsearbete, 

(Nr: 1, 2, 3, 12, 17, 18, 22). Kombinationer av läsförståelseintervention- och beteendemodell har 

gett gynnsamma resultat eller positiv trend (El Zein m.fl., 2016; Reutebuch m.fl., 2015; Singh 

m.fl., 2017; Solis m.fl., 2016). Vilket kan anses överensstämma med ett sociokulturellt perspektiv, 

som handlar om helhet (Vygotsky, 1962; Snow, 2002). Andra teman var att alla metoder oavsett 

texttyp utgår från en strategi, många med förståelsefrågefokus. Alla pedagogiska studier har även 

med någon form av grafisk organisatör eller visuellt stöd. Någon form av modellärande ingår i 

nästan alla interventioner. Stöd för hur mötet med texten kan ske torde också kunna ses i ett 

sociokulturellt perspektiv. Den som ”modellerar” blir stödstruktur i miljön, som i sig också kan 

vara olika stöttande, beroende på utformning och beroende elevens känslighet för avledning. 
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Beteendeinriktade metoder parallellt med läsinterventionen kan ha stöttande funktion liksom 

visuellt stöd eller grafiska organisatörer. 

Förförståelse och prediktion är områden som nämns som delar av interventionerna i de flesta 

studier, men ej delges i mätbara resultat. Troligen är det svårt att mäta förförståelses betydelse. 

Dock påvisades att involverade specialintressen i text, för enskilda elever, hade positiv påverkan 

(El Zein, Solis, Lang, m.fl., 2014; El Zein, Solis, Vaughn, m.fl., 2014). Arbete kring återberättande 

eller sammanfattning ingår som del av intervention i över hälften av studierna (Nr: 1, 4, 10, 16, 

17, 18, 19, 21). När det redovisas som separat resultat visas på ett mindre positiv effekt än i fråga 

om läsförståelse i sig (Howorth m.fl., 2016). Detta kan tolkas som att det handlar om en annan 

sorts förmåga som kanske behöver övas på ett annat sätt.  

En artikel, nr: 10, har ett annorlunda angreppssätt för läsförståelseutveckling, SKILL 

(Supporting Knowledge in Language and Literacy). Fokus under tre faser och 33 lektioner är att 

utveckla berättandeförmågan i syfte att öka lyssnandeförmåga, läsförståelse och förmåga till 

komposition. I slutet av varje fas genomförs ett ”exit test”. Vid behov av ytterligare stöd 

genomförs fler lektioner. I övrigt går eleven vidare till nästa fas. Metoden har genomförts i 

mindre grupper av barn med språkstörning eller som ska lära sig engelska som andraspråk och 

har även provats i klassrumsmiljö. Den har även använts i individuell undervisning med elever 

med språkstörning eller ASD. Resultaten visar måttlig till stor effekt, i arbete individuellt med 

elever med ASD stor effekt (Gillam & Gillam, 2016). Metoden utgår inledningsvis från 

bilderböcker. En reflektion blir om metoden skulle kunna användas på barn i början av sin 

läsinlärning, för att ge en god grund för att utveckla läsförståelse parallellt med läsinlärning. 

Artikeln beskriver mer ingående resultatet för en elev, men visar resultatsammanställning för flera 

elevgrupper. Metoden verkar ej vara genomförd av elevernas lärare. I fas två bygger metoden på 

kognitiva och språkliga strukturer som understödjer berättande. Vilket bör utveckla exekutiva 

funktioner, förmågorna för att använda kognitiva verktyg (Fleischer & From, 2016). I fas tre är 

fokus att utveckla metakognitiva förmågor som att övervaka sin egen förståelse (Gillam & 

Gillam, 2016). 

 Litteraturöversiktens studier är genomförda i små grupper eller på enskilda barn och 

generalisering bör göras med försiktighet. Endast nr: 10 är vid något tillfälle provad i helklass 

med måttlig effekt (Gillam & Gillam, 2016). Många studier är en-till en-interventioner, särskilt de 

tidsomfattande metoderna kan innebära svårigheter att implementera i skolan, utifrån skolans  

inkluderande uppdrag samt utifrån resurser, timplaner och kompetens. Studierna omfattar elever 

med olika begåvningsnivå och i olika åldrar, från 6-17 år. Det verkar emellertid finnas 

stöttningsfunktioner som fungerar väl generellt, när strukturen är anpassad till elevens nivå. 

Tillsammans som en helhet ger studierna en bild av vad som kan rekommenderas för 

undervisning av läsförståelse för elever med ASD. Tydligt är att ”modellering” och explicit 

undervisning, med tydlig struktur, visuellt stöd i olika former som exempelvis grafiska 

organisatörer, checklistor, berättelsekartor har god effekt. Inslag av detta finns i alla pedagogiska 
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studier. Anaforiska relationer påvisas som betydelsefulla i ett par studier (Roux, Dion, Barrette, 

Dupéré, & Fuchs, 2015; Solis, El Zein, Vaughn, McCulley, & Falcomata, 2016). Kausala samband 

likaså (Carnahan, Williamson, Birri, Swoboda, & Snyder, 2016; Gillam & Gillam, 2016) 

Positiva resultat har också påvisats i kombination läsförståelseundervisning med någon form 

av beteendeförstärkning (El Zein m.fl., 2016; Reutebuch m.fl., 2015; Singh m.fl., 2017; Solis m.fl., 

2016). Det positiva utfall som sågs i studier där man involverat elevs specialintresse i texterna 

verkar understödja motivation (El Zein, Solis, Lang, m.fl., 2014; Solis m.fl., 2016). Inslag av 

samarbetslärande verkar vanligast i arbete med lite äldre elever (Nr; 1, 2, 4, 19). I en studie visade 

det sig att för en elev blev det så överväldigande att en i forskarteamet istället fick ta på sig peer-

rollen (Nr: 2). Arbete med iPad eller e-texter hade svagt positiva effekter (El Zein m.fl., 2016; 

Knight, Wood, Spooner, Browder, & O’Brien, 2015) I jämförelse mellan iPad-assisterad 

undervisning eller lärarassisterad undervisning visade lärarstödd undervisning bättre effekt 

gällande läsförståelse, men färre utmannade beteenden sågs i arbete med iPad. Forskarna menade 

därför att det fanns delar i den iPad-stödda undervisningen som kan kombineras med 

lärarassisterad undervisningen för god effekt (El Zein m.fl., 2016). Kring e-texter uttryckte sig 

eleverna sig mer positiva till den typen av text än tryckta läromedel. Positivt var att det fanns 

länkar som ledde vidare samt elektroniska coacher (Knight m.fl., 2015).  

Likheter och skillnader mellan lärarnas erfarenheter och litteraturstudiens resultat 

Viss överensstämmelse ses i det litteraturstudien påvisar har effekt och det lärarna förordar. 

Exempelvis synliggörs att elever med ASD behöver explicit undervisning, om i lärarsvaren 

strukturerad/tydlig undervisning tolkas som explicit undervisning. Vikten av att nyttja elevintressen 

nämnde lärarna ofta, två studier i litteraturstudien infogade elevs specialintresse i texter med 

positivt resultat (El Zein, Solis, Lang, & Kim, 2014; Solis, El Zein, Vaughn, McCulley, & 

Falcomata, 2016). ”Modellering” menade lärarna var viktigt, vilket även finns som delmoment i 

nästan alla här redovisade interventioner och som kan ses som en stödstruktur i ett 

socialkulturellt perspektiv (Vygotsky, 1962). 

Något lärarna såg stora utmaningar i var samtalsskapande kring texterna med elever med ASD. 

Det kunde även vara svårt att väcka elevers motivation. Om/hur lärarna arbetar med beteende i 

undervisningen framgår ej i deras svar. I artiklarna används metoder som kombinerade 

läsförståelseintervention med beteendeinriktad metod och som kan anses som möjliga 

arbetsmetoder att prova och utvärdera (Nr: 1, 2, 3, 12, 18, 22). De är dock inriktade på arbete en-

till en, ingenstans påvisades metod för beteendestöd i grupp/stor klass, om inte ”modellering” 

räknas som ett beteendestöd. För elev med ASD i grupp/stora klasser behövs rimligtvis en plan 

för hur hen ska få sitt behov av explicit undervisning och beteendestöd tillgodosett. Allt detta kan 

ses i ett sociokulturellt perspektiv, där makronivå och individens kommunikativa verksamhet 

utgör förutsättningar för varandra i det som genomförs i skolan (Säljö, 2014).  
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I flera studier tas prompt (sufflering) upp som en del i arbetsmetoden (Nr; 1, 2, 3, 10, 18, 21, 

22). Ibland där omfattningen gradvis medvetet minskas. Metoden nämns inte av någon lärare. 

Frågan är om lärare gör detta utan att vara medveten om begreppet prompta.  

Lärarna påpekar värdet av att använda bilder, tre lärare benämner grafiska organisatörer, 

(Venndiagram, L4, VÖL, L11 och skrivutvecklingsmallar, L14) vilket enligt forskning har god effekt  

(Browder, Root, Wood, & Allison, 2017; Carnahan, Williamson, Birri, Swoboda, & Snyder, 2016; 

El Zein m.fl., 2016; El Zein, Solis, Vaughn, m.fl., 2014; Finnegan & Mazin, 2016). Det kan vara 

så att när lärare talar om strukturerad undervisning inkluderas grafiskt stöd. Vikten av arbete 

kring ordförråd och förförståelse återkommer i artiklar i litteraturstudien (Reutebuch, El Zein, 

Kim, Weinberg, & Vaughn, 2015; Turner, Remington, & Hill, 2017; Williamson, Carnahan, Birri, 

& Swoboda, 2015) och som något lärare menar är väsentligt. När lärare nämner ordförråd är det 

mer generellt, specifikt nämns centrala ord inför ett nytt område, ämnesbegrepp, specifika ämnesord, och ett 

par stycken nämner betydelsen av att observant på vanliga ord som kan vara svåra. Ingen lärare tar 

specifikt upp sambandsord eller anaforiska relationer, det senare gav positivt resultat i två studier 

(Roux, Dion, Barrette, Dupéré, & Fuchs, 2015; Solis m.fl., 2016). 

Fokus på självständigt arbete är något som ingår som del i några studier och något lärare inte 

specifikt nämner. Återberättande och sammanfattning är områden som ej lyfts av lärarna. Beror 

det på att lärarnas medvetenhet om vikten av att öva på sammanfattning/återberättande inte är 

lika stor, eller är elevernas svårigheter att kunna svara på frågor på olika nivåer i fokus så att 

arbete med att öva återberättande/sammanfattning inte prioriteras. Utveckling av kognitiva 

förmågor övas explicit i en studie, nr:10 SKILL,  en aspekt som lärarna inte tar upp. De exekutiva 

förmågornas funktion gällande läsförståelse anses påverka alla tre områden kring läsning  (Snow, 

2002) och  i vilken grad de kan involvera elevens ”motivationsmässiga och sociala-emotionella 

processer” (Cartwright, 2017, s. 33).  Arbete med att utveckla de exekutiva förmågorna kan därav 

anses vara av stor betydelse. 
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Diskussion   

Strävan har varit att utifrån lärarrespondenternas erfarenheter samt en systematisk litteraturstudie 

kring autism och läsförståelse ge kunskapsbidrag och förena vetenskaplighet och meningsfullhet 

(Nilholm, 2016). 

Lärarnas erfarenheter generellt var att Läslyftsutbildningen ökat deras medvetenhet kring 

läsförståelsearbete, emellertid önskades mer fokus på hur de specifikt kan arbeta med elever med 

ASD. Lärarna använder flera av de metoder som återfinns i litteraturöversikten, som explicit 

undervisning kring strategier och ordförråd, bygga på elevs intresse, använda ”modellering” som 

metod och nyttja bildstöd. 

Tydligt resultat i litteraturstudien är att explicit undervisning med tydlig struktur, 

”modellering” och visuellt stöd i olika former (som grafiska organisatörer, checklistor, 

berättelsekartor) har god effekt på läsförståelse. I ett par studier har arbete med anaforiska 

relationer påvisats betydelsefulla, likaså kring kausala samband. Positivt utfall sågs även kring 

kombination av läsförståelseundervisning och beteendeförstärkning  samt involverande av elevs 

specialintresse i text. Arbete med iPad eller e-texter hade svagt positiva effekter. 

Samarbetslärande verkar vanligast i arbete med lite äldre elever och visade varierat resultat. 

Metoder för utveckling av kognitiva förmågor visar på positiva resultat men verkar mer ovanliga. 

Utvecklande av förmåga att sammanfatta eller återberätta verkar inte lika utforskad och där det 

mätts visar det på på lägre effekt än läsförståelse i sig. Kanske behövs här andra angreppssätt.   

Utifrån tidigare litteraturöversikter ses några resultat återkomma, som användning av explicit 

undervisning, strategiundervisning, (El Zein, m.fl., 2014) samt grafiska organisatörer (El Zein, m.fl., 2014; 

Finnegan & Mazin, 2016; Senokossoff, 2016). Även metoder som kooperativ lärande och CWPT 

har gett positivt resultat (El Zein, m.fl., 2014; Senokossoff, 2016), metoder som bör kunna som 

ses innefattande av modellering. Det stärker trovärdigheten av liknande resultat i efterkommande 

studier men visar även att det återkommande forskas på samma områden. Metoder som inte var 

lika utforskade i tidigare översikter var kring anaforiska relationer, som påvisats ge positivt resultat i 

en översikt (Finnegan & Mazin, 2016) och undervisning i kognitiva strategier som visat sig vara en 

framgångsfaktor (Senokossoff, 2016). Här finns kanske områden som behöver studeras mer. 

Förutsättningar för evidensbeserad undervisning 

I svensk skola ska enligt skollagen undervisning baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet 

(SFS 2010:800,5§, 2012). Vilken arbetsform lärare utgår från får betydelse. För stärkt individuell 

utveckling för elever med ASD bör undervisning utgå från elevers individuella stödbehov, med 

mer flexibla individuellt tillåtande metoder samt nyttja styrkor eleverna kan uppvisa (Tutt, Powell, 

& Thornton, 2006). Forskningsstudier visar att elevgruppen ofta har lässvårigheter, med 

avkodning och/eller läsförståelse men att variationen mellan individer är stor (Åsberg m.fl., 

2008). Diagnos ASD i sig förutspår inte läsförståelsesvårigheter, individuella färdigheter, särskilt 
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språkförmåga bör först beaktas (Brown m.fl., 2013). Innebär det att forskningsbaserade metoder 

ej generellt är överförbara utan måste anpassas för den elev/de elever som ska undervisas? 

Svårigheter att göra inferenser har påvisats för elever med ASD och förklarats utifrån brister i 

förmåga till sociala samtal (Senokossoff, 2016). Samtalsskapande var också något som lärarna 

menade ofta var en stor utmaning. Bristande läsförståelse påverkar troligen skolresultat i de flesta 

ämnen för elever med ASD, men även kommunikativ och social utveckling och därigenom också 

inkluderingsförutsättningar. Som tidigare noterats uppnår mindre än hälften av svenska elever 

med ASD ej godkända betyg i s.k. kärnämnen (Autism- och Aspergerförbundet, 2018). 

Funktionsnedsättningens egenskaper, brist i; språkkompetens, föreställningsförmåga och i social 

interaktion, kan troligen ge viss förklaring men rimligt är att även brister inom skolan avspeglas, i 

kompetens och resurser som behövs för att utveckla god läsförståelse hos elever med ASD.  

Utifrån lärarnas deltagande i Läslyftet kan en frågeställning vara om de fått tillräcklig och rätt 

riktad kompetens och/eller förutsättningar för att stötta elever med ASD optimalt. Det verkar 

som lärarna har frågor de ej fått svar på. Läslyftet erbjöd ingen modul med fokus läsförståelse 

och elever med NPF-diagnos. Beror det på att behovet inte finns eller är tanken att de förslag till 

arbetssätt som finns i modulerna ska passa alla elever, eller är forskningsunderlaget för litet eller 

inte känt? Lärarnas Läslyftserfarenheter var i stort positiva men de menade att materialet inte 

alltid passade deras elevgrupp. De var kritiska till att filmerna var alltför tillrättalagda och inte 

visade på hur de kunde arbeta med några av de utmaningar som de erfarit i sin undervisning. De 

områden som lärarna inte påtalar att de arbetar med, är det något som saknas i Läslyftet och 

specifikt hade behövt tillföras för undervisning av läsförståelse för elever med ASD?  

Implikationer för undervisning 

Interventionsstudierna visar på varierade pedagogiska metoder som svar på hur 

läsförståelsearbete skulle kunna genomföras för ökad läsförståelseförmåga. En viss 

överenstämmelse mellan vad forskning påvisar ha effekt och vad lärarna gör kan ses. Som att 

arbeta med ordförråd, använda visuellt stöd, bygga på elevs intresse samt att använda modellering 

som en metod. Fokus på inferenser utifrån frågor på olika nivåer är en strategi som ingår i de 

flesta av litteraturstudiens artiklar och som även flera lärare använder i sitt arbete. Enligt 

forskning har personer med ASD sämre förståelse av text med högt socialt innehåll i kontrast till 

lågt socialt innehåll (Brown m.fl., 2013). Detta verkar flera lärare också ha uppmärksammat, de 

påpekar att faktatexter ofta är lättare för deras elever att utgå från i läsning. 

Arbete med språkliga strukturer som anaforiska relationer (Nr: 7, 12) samt i förklarande text 

kausala samband (Nr; 10,16) har haft god effekt. Likaså användande av grafiska organisatörer, 

som nästan alla granskade studier inbegrep. Resultat som även stöds av forskningsöversikter, 

grafiska organisatörer och strategiundervisning har påvisats ha god effekt. (El Zein, m.fl., 2014; 

Senokossoff, 2016). Anaforiska relationer, kausala samband och nyttjande av grafiska  

organisatörer är områden där det kanhända behövs metodutveckling bland lärarna. 
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Läsförståelse består av avancerade kognitiva processer som inkluderar tidigare kunskaper, 

färdigheter, strategier samt motivation (Snow, 2002). Undervisning i kognitiva strategier har visat 

betydande förbättringar i några aspekter av läsförståelse (Gillam & Gillam, 2016; Senokossoff, 

2016). Detta verkar vara ett område i behov av utveckling för lärarna och kanske även för 

forskning, att visa på metoder för hur man utvecklar kognitiva förmågor. Utifrån lärarnas 

gemensamma erfarenheter kring svårigheter att skapa samtal och hitta motivation hos många 

elever med ASD verkar det även finnas behov av mer forskning av arbete med beteendemodeller 

parallellt med läsförståelseundervisning. 

För vissa elever har samarbetslärande haft positiv effekt (Nr: 2, 19). Samundervisning, när 

EIBAS undervisas i ordinarie grundskoleklassrum, har visat på fördelar och nackdelar socialt, 

beteendemässigt, psykiskt samt neutrala resultat (Sundqvist & Lönnqvist, 2016). Artiklarna i 

denna studie saknar belägg på hur man arbetar med elever med ASD i stor klass. Ur en 

sociokulturell syn på lärande skapas förutsättningarna för lärandet i social kontext, i språkliga 

interaktion mellan deltagare samt genom de olika stödstrukturer som erbjuds (Vygotsky, 1962; 

Snow, 2002). De flesta metoder är utförda i en-till-en-kontex. Vad innebär det för skolans 

organisation och möjlighet att arbeta forskningsbaserat? Om det finns grundskoleelever som inte 

har kognitiva förutsättningar att klara de kunskapskrav läroplanen ställer (Lindblad, m.fl., 2018). 

finns det då även anledning undersöka vilka krav som kan ställas på undervisningen? 

Risker i undervisningen 

En risk är att god avkodning tas som tecken på god läsförståelse (Åsberg Johnels & 

Miniscalco, 2014). En annan risk är att läsförståelsen testas men inte undervisas i samt att 

förståelsesvårigheter, som högfungerande elever med ASD upplever, inte uppmärksammas om 

lärarna distraheras av sociala och känslomässiga problem eleverna uppvisar (Senokossoff, 2016). 

Lärarna efterfrågade i Läslyftet texter och filmer som behandlade elever med ASD och 

läsförståelse. Utifrån att lärarna i denna studie överlag såg elevernas svårigheter att kommunicera 

kring text som utmaningar i undervisningen finns risk att fokus hamnar på beteende och blir ett 

hinder för att komma vidare. Ett antal av litteraturstudiens forskningsartiklar påvisar metoder 

som i olika omfattning arbetat med läsförståelse parallellt med arbete med beteende (Browder 

m.fl., 2017; El Zein m.fl., 2016; El Zein, Solis, Lang, m.fl., 2014; El Zein, Solis, Vaughn, m.fl., 

2014; Howorth, Lopata, Thomeer, & Rodgers, 2016; Reutebuch m.fl., 2015; Singh m.fl., 2017). 

Detta kan tolkas som att det finns substans i att förorda att forskning oftare bör riktas mot det 

breda uppdrag lärare har för att i högre utsträckning reflektera nuläge för pedagoger (Nilholm, 

2016). Ytterligare en risk är att skolpersonal inte tar del av ny forskning. Eriksson Barajas et al 

(2013) menar att för att kunna ta del av aktuell forskning bör lärare och rektorer inneha kunskap 

om systematiska litteraturstudier. En problematik som en studie i USA synliggjorde var  att para-

professionella ofta ansvarade för stor del av undervisningen för elever med ASD (Spector & 

Cavanaugh, 2015). Är situationen densamma i Sverige, och vad får det för effekt på resultat?  
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Språklig kompetens hos barn med ASD är en prediktion för eventuella läsförståelseproblem 

mer än själva diagnosen i sig (Lucas & Norbury, 2015; Miller m.fl., 2017). Framtida forskning 

skulle kunna vara att undersöka om vi i Sverige har arbetsformer där både tillräckliga och rätt 

insatser sätts in på ett tidigt stadium för språkutveckling. Samverkar olika instanser tillräckligt och 

tillhandahålls och sätts rätt resurser in i rätt period av barnets liv? 

Reflektion över metod  

I de två metoderna finns styrkor och begränsningar. Skriftliga intervjuer innebar möjlighet att nå 

fler personer men begränsade samtidigt möjligheten att ställa uppföljande och/eller fördjupande 

frågor. Arbetet innehåller två studier som tillsammans ger en utvidgad bild av undervisning av 

läsförståelse för elever med ASD än om enbart en av studierna genomförts. Användandet av 

Claro Capture som verktyg var en god hjälp för att fånga teman. En efterhandsreflektion är att 

intervjufrågorna eventuellt hade utformats lite annorlunda om den systematiska litteraturstudien 

genomförts först. Det hade kunnat resultera i fler/andra insikter i lärarnas erfarenheter. Fortsatta 

studier skulle kunna vara att följa upp delar i litteraturstudien med hur det genomförs i praktiken. 

Den systematiska litteraturöversikten genomfördes i en flerstegsprocess (Petticrew & Roberts, 

2006, Appendix 1, s. 284-287) vilket inneburit en god stödstuktur och en fungerande metod. 

Checklistan (bilaga 4) inspirerad av Eriksson Barajas, et al (2013) var betydelsefull för att så långt 

som möjligt garantera likartad granskning av respektive artikel. Sammanställning av metoder och 

resultat (bilaga 6) i tabell gav hjälp att skapa översikt för  att utläsa likheter och olikheter, mönster 

eller trender. Strävan har varit att genomförande, analys och presentation ska minimera risk för 

partisk jämförelse av de interventioner som studeras (Esaiasson m.fl., 2017). 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, kan resultatet uppnås igen vid ny undersökning samt hur 

påverkat är resultatet av slump eller tillfällighet (Bryman & Nilsson, 2011). Då skriftliga frågor 

(bilaga 2), söklogg (bilaga 3), checklista (bilaga 4), artikelförteckning (bilaga 5) samt samman-

ställning av metoder och resultat (bilaga 6) tydlig redovisats ges möjlighet att återupprepa studien. 

Det är ett kvalitetskrav för systematiska litteraturstudier vilket kan sägas ha uppfyllts här. 

Internationella översikter fanns till år 2015, därav granskades artiklar från 2015 och framåt. 

Det ger ett begränsat resultat gällande interventioner och begränsad extern validitet och 

trovärdighet. Extern validitet handlar om generaliserbarhet (Bryman & Nilsson, 2011; Esaiasson 

m.fl., 2017; Petticrew & Roberts, 2006). Flera resultat återkommer i tidigare refererade översikter 

vilket stärker extern trovärdighet. Intern validitet (Bryman, 2011, Esaiasson et al, 2017, Petticrew 

& Roberts, 2006) kan ses i att det finns resultat som är återkommande. I redovisade studier finns 

återkommande resultat, som påvisats i resultatdelen, därigenom stärks den interna validiteten.  

Begreppet reliabilitet är omdiskuterat i kvalitativa forskningssammanhang (Bryman & Nilsson, 

2011) och generaliserbarhet bör göras med försiktighet som alternativ kan överförbarhet användas 

(Denscombe, 2016). I resultatet visas på ett antal inslag i undervisning av läsförståelse för elever 

med ASD som bör vara överförbara för undervisning då de även stöds av tidigare forskning. 
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Konklusion 

Lärarna som deltagit åskådliggör att de använder mycket som är förankrat i forskning. De 

undervisar explicit kring strategier, ordförråd, nyttjar bildstöd, bygger på elevers intresse och 

använder ”modellering” som metod. Det finns också områden där det verkar som 

undervisningen kan utvecklas än mer om de fick bättre förutsättning för att ta del av metoder 

som är specifikt studerade för undervisning av elever med ASD. Kring exempelvis anaforiska 

relationer och kausala samband, hur man undervisar för att utveckla elevens kognitiva förmågor  

samt nyttjandet av grafiska organisatörer och användande av olika beteendemodeller parallellt 

med undervisningen.  

Forskningen behöver i större utsträckning genomföras i och kring den miljö där 

undervisningen sker samt bli bättre på att nå ut med resultat av studier till de yrkesgrupper som 

har behov av att få ta del av dem.  

Lärarna ansåg att det ibland var problematiskt att hitta rätt text och hade erfarit att de största 

utmaningarna fanns i att få eleverna delaktiga och intresserade av att läsa texter och samtala om 

dessa. Här finns områden intressanta att studera vidare. Intressant var att några 

läsförståelseinterventioner kombinerats med beteendeinriktade interventioner, hur många lärare 

känner till dessa metoder och vilka metoder finns som används men är ej studerade i tillräcklig 

omfattning. Hur man kan undervisa för att utveckla de kognitiva förmågorna hos elever med 

ASD verkar också vara ett område där mer forskning behövs. 

Viktigaste bidraget i detta arbete har varit att parallellt belysa vad lärarna redan gör och vad 

forskning påvisar ger resultat och därigenom hitta utvecklingsområden för både lärare och för 

forskning. Utvecklingsområden som kan vara av stor vikt att känna till för specialpedagoger samt 

speciallärare, med inriktning språk- läs- och skrivutveckling. Yrkesgrupper som bör ha en viktig 

roll i att handleda och implementera fler och nya metoder kring läsförståelseundervisning i alla 

ämnen. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Följebrev 

Uppsala 2018-02-20 

Hej! 

Jag ska under vårterminen skriva ett examensarbete inom speciallärarutbildningen, med inriktning 

på språk-, läs- och skrivutveckling, och jag har valt att skriva om läsförståelse och elever med 

autism. 

I arbetet kommer jag att göra en forskningsöversikt kring autism och läsförståelse. Jag vill 

även ställa några frågor till lärare som deltagit i Läslyftet och som arbetar med undervisning av 

elever med autism. 

Frågorna handlar om Läslyftet och läsförståelse och autism och ska besvaras skriftligt. 

Deltagarna kommer att vara anonyma och har möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande.   

Frågorna skickas i ett Word-dokument via mejl och besvaras skriftligt i dokumentet så att du 

kan besvara dem när det passar dig.  

När jag får ditt svar via mejl, kodas och sparas varje svarsdokument och mejlen raderas. Data 

samlas in för att sammanställas och analyseras. Ingen obehörig får ta del av insamlade data, som 

förvaras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. Insamlat material är avsedda för 

forskning och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

Beräknad tidsåtgång för att besvara frågorna: 20-40 minuter. 

 

Kan du tänka dig att delta?  

Svara på detta mejl.  

Väljer du att delta kommer frågeställningarna skickas dig inom ett par dagar och svar önskas 

senast tisdag den 6 mars. 

Tacksam för ditt deltagande  

och för snabbt svar 

Kersti Vikström 

 

Önskar du mer information kan du även kontakta min handledare Ingrid Olsson: 

xxx-xxx xx xx eller ingrid.olsson.xxx..xx.xx 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

Intervjufrågor: Läslyftet, autism och läsförståelse.   Responent: (här fyller Kersti i kod) 

Genom att besvara frågorna godkänner du ditt deltagande och att du har tagit del av 
informationen som fanns i följebrevet gällande studien. 

Bakgrund: (skriv svar i de vita fälten) 

Lärarexamen år:  

Arbetat antal år som lärare:  

Antal år i arbete med elever med autism:  

Arbetat huvudsakligen med elever i ålder:  

Undervisar i: (ämnen)  

 Har deltagit i Läslyftet ett läsår under de senaste tre åren (sätt kryss i rutan framför om ja) 

Intervjufrågor (skriv svar i de vita fälten) 
Generellt hur upplevde du Läslyftsutbildningen? 

 

Vad har du förändrat i din undervisning efter Läslyftet?   
(exempelvis gällande undervisningsmetoder, förhållningssätt, läromedel, material mm?) 

 

Var det något du saknade under Läslyftsutbildningen? Om ja - vad? 

 

Vad skulle du ha velat förändra i Läslyftet? 

 

Vad skulle du vilja tillfördes i Läslyftet? 

 

Vad ser du som största utmaningarna i arbetet med läsförståelse och elever med autism? 

 

Vilka möjligheter ser du i arbetet med läsförståelse och elever med autism? 

 

Ge exempel på hur du arbetat när det fungerat bra. 

 

Vad var det som gjorde att det fungerade tänker du? 

 

Vilka råd, kring läsförståelse, skulle du ge en ny kollega som ska börja undervisa elever med autism? 

 

Något övrigt du vill förmedla? 

 

Varm tack för ditt deltagande.  
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Bilaga 3. Datasökning  

12 mars 2018 via EBSCO host 

 Database  Limiters Applied 

 ERIC 
 Scholarly (Peer Reviewed) Journals; Published Date: 20150101 
 20180331 

 Education Source 
 Scholarly (Peer Reviewed) Journals; Published Date: 20150101-  
 20180331 

 PsycARTICLES 
 Scholarly (Peer Reviewed) Journals; Published Date: 20150101-   
 20180331; Age Groups: School Age (6-12 yrs), Adolescence (13 
 17 yrs); Population Group: Human 

 PsycINFO 
 Scholarly (Peer Reviewed) Journals; Published Date: 20150101- 
 20180331; Age Groups: School Age (6-12 yrs), Adolescence (13-     
 17 yrs); Population Group: Human 

 Teacher Reference  
 Center 

 Scholarly (Peer Reviewed) Journals; Published Date: 20150101- 
 20180331 

 

Search modes - Find all my search terms  

AB = abstract 

SU = subject 

 

Sökning 1) AB autis* AND AB read* AND AB comprehension AND AB intervention  

– Resultat: 25 (44 inledningsvis innan:  “Exact duplicates removed from the results”) 

Sökning 2) SU autis* AND SU read* AND SU comprehension AND SU intervention  

– Resultat: 21 varav 9 nya (22 inledningsvis innan: “Exact duplicates removed from the results”)  

Sökning 3) SU autis* AND SU read* AND SU literacy AND SU intervention  

- Resultat: 10 varav 8 nya 

Sökning 4) AB autis* AND AB read* AND AB literacy AND AB intervention  

- Resultat: 7 varav 1 ny 

 

25 + 9 + 8 + 1 = 43 artiklar  

43 abstrakt granskades. Utifrån abstrakten valdes 19 bort p.g.a. att det tydligt 
handlade om elever med utvecklingsstörning eller var fel åldersgrupp (förskolebarn 
eller vuxna). 
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Bilaga 4. Checklista 

 Inspirerad av Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 184 ff.  Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap 

Checklista för interventioner 
 

A. Syftet med studien? 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja  □  Nej  □ 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

Vilka är exklusionskriterierna? 

Vilken urvalsmetod användes? 

Är undersökningsgruppen representativ? Ja  □  Nej  □ 

Var genomfördes undersökningen? 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

C. Mätmetoder 

Var reliabiliteten beräknad? Ja  □  Nej  □ 

Var validiteten diskuterad? Ja  □  Nej  □ 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? Ja  □  Nej  □ 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

Hur stort var bortfallet? 

Fanns en bortfallsanalys? Ja  □  Nej  □ 

Vilka var huvudresultaten? 

Erhölls signifikanta skillnader? Ja  □  Nej  □ 

Om ja, vilka? 

Vilka slutsatser drar författaren? 

Instämmer du?  Ja  □  Nej  □ 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja  □  Nej  □ 
 
Kan resultaten ha betydelse för pedagogisk verksamhet? Ja  □  Nej  □ 
 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja  □  Nej  □ 
 
Motivera varför eller varför inte! 
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Bilaga 5. Lästa artiklar till systematisk forskningsöversikt 
N

r:
 

 

Artikelförfattare 
Titel på studien 

Publi-
cerad 

Kort om studien 
Deltagare, ålder 
kommentar 

Anv. 
 

1 

Sarah Howorth, Christopher Lopata, Marcus Thomeer & Jonathan Rodgers  
Effects of the TWA strategy on expository reading comprehension of students with autism 

2016 
TWA  Think before While and 
After they read  (åb, lf) 

4 ♂, 10-11 år, ASD 
Ja 

2
 Colleen K. Reutebuch, Farah El Zein, Min Kyung Kim, Aron N. Weinberg, & Sharon Vaughn  

Investigating a reading comprehension intervention for high school students with autism spectrum disorder: A pilot 
study 

2015 
CSR – HS Collaborative Strategy 
Reading, High School (CSR fr. 
kogn psyk.) (lf + bt) 

1 ♀, 2 ♂, 15-17 år, ASD 
Ja 

3
 Farah El Zein, Cindy Gevarter, Brian Bryant, Seung-Hyun Son, Diane Bryant, Min Kim & Michael Solis 

 A Comparison between iPad-Assisted and Teacher-Directed Reading Instruction for Students with Autism 
Spectrum Disorder (ASD) 

2016 
Jämförde iPad Assist  & 
Teacher-Directed Reading 
Instruction (lf + bt) 

3 ♂, 9-11 år, ASD 
Ja 

4
 

Horatio Turner, Anna Remington & Vivian Hill  
Developing an intervention to improve reading comprehension for children and young people with autism spectrum 
disorders 

2017 
Anpassad RT (Reciprocal 
Teaching) 4 färdigheter: 
förutsäga, tydligöra, ställa 
frågor, sammanfatta (lf) 

29 st, 11-15 år 
in-gr: 7 ♀ 8 ♂ ASD  
k-g: 2 ♀ 12 ♂TU 
 

Ja 

5
 

Edward T. Schwartzberg & Michael J. Silverman 
Effects of a music-based short story on short- and long-term readingcomprehension of individuals with Autism 
Spectrum Disorder: A cluster randomized study 

2016 
- - - 108 ♀♂, 9-21 år 

lägerverksamhet 
IQ-nivå osäker 

Nej 

6
 Lauren E. Miller, Jeffrey D. Burke, Eva Troyb, Kelley Knoch, Lauren E. Herlihy & Deborah A. Fein  

Preschool predictors of school-age academic achievement in autism spectrum disorder 
2016 

- - - Prediktorer i förskoleålder  
- skolprestation  Nej 

7
 Catherine Roux, Eric Dion, Anne Barrette, Véronique Dupéré & Douglas Fuchs  

Efficacy of an Intervention to Enhance Reading Comprehension of Students With High-Functioning Autism 
Spectrum Disorder 

2015 
42 lektioner samma rutin, 
vocabulary & text reading + 
6 lekt. anaphoric cueing (lf) 

39 ASD/PDD-NOS (88 % 
♂) 6-12 år 
2 gr: k-g o in-gr 

Ja 

8
 Catherine Roux, Eric Dion & Anne Barrette 

Enhancing Reading Comprehension Among Students With High-Functioning Autism Spectrum Disorder: A 
Randomized Pilot Study 

2015 
- - - Pilotstudie till nr. 7  

Nej  
 

9
 Rebecca Lucas and Courtenay Frazier Norburya  

Making Inferences From Text: It’s Vocabulary That Matters 
2015 

- - - Endast test,  
ej intervention,  
nyttjas i bakgrund 

Nej 

10
 Sandra Laing Gillam & Ronald B. Gillam 

Narrative Discourse Intervention for School-Aged Children With Language Impairment Supporting Knowledge in 
Language and Literacy 

2016 
Berättandeinterventioner 
SKILL - genomförts i flera 
olika grupper under olika år. 

Sammanfattar flera studiers 
resultat och redovisar 
beskrivande 1 ♂, 10 år 

Ja 

11
 Gary Woolley  

Reading comprehension intervention for high functioning children with autism spectrum disorders 
2016 

- - - Ingen intervention,  
översikt av forskning Nej 

lf – läsförståelse 
åb – återberättande 
bt – beteende 

 

k-g – kontrollgrupp 
in-gr – interventionsgrupp 
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12
 

Michael Solis, Farah El Zein, Sharon Vaughn, Lisa V. McCulley, & Terry S. Falcomata 
Reading Comprehension Interventions for Students With Autism Spectrum Disorders: An Alternating Treatments 
Comparison 

2016 
l-f: anaphoric cueing, question 
development  
b-t: med och utan ABA 
(applied behaviour analysis) 

text on preservative interest 

Studie 1: 2 ♂ 12-13 år 
ASD (1 +SI ,1 +ADHD, SI) 
Studie 2: 2 ♂ 10 år 
ASD/Asperger  (båda + SI 
= speech impairment) 

Ja 
13

 

Donna L. Murdaugh, Jose O. Maximo, & Rajesh K. Kana 
Changes in Intrinsic Connectivity of the Brain’s Reading Network following Intervention in Children With Autism 

2015 
Förändrade mönster i 
hjärnan eft. l-f-intervention 

 3. gr. 9-13 år (– 6 bortfall) 
ASD-EXP 4 ♀ 12 ♂ 
ASD-WLC 3 ♀ 12 ♂ 
TD 6 ♀ 16 ♂ 

Ja 

14
 Donna L. Murdaugh, Hrishikesh D. Deshpande, and Rajesh K. Kana  

The Impact of Reading Intervention on Brain Responses Underlying Language in Children With Autism 
2016 

- - - Samma studie som nr 13 
Nej 

15
 Jose O. Maximoa, Donna L. Murdaugha, Sarah O'Kelleya, Rajesh K. Kanaa  

Changes in intrinsic local connectivity after reading intervention in children with autism 
2017 

Förändrade mönster i 
hjärnan eft. l-f-intervention 

28 i två grupper 8-14 år 
ASD-EXP 2 ♀ 12 ♂ 
ASD-WLC 2 ♀ 12 ♂ 

Ja 

16
 

Christina R. Carnahan, Pamela Williamson, Nicole Birri, Christopher Swoboda, & Kate K. Snyder,  

Increasing Comprehension of Expository Science Text for Students With Autism Spectrum Disorder 
2016 

Textstruktur - science text  
5 explicita + 5 inferensfrågor 
organisatörsblad: analys, 
mönster, sammanfattning 

3 ♂ 16-17 år  ASD 
+ läraren Ja 

17
 Farah El Zein, Michael Solis, Russell Lang & Min Kyung Kim  

Embedding perseverative interest of a child with autism in text may result in improved reading 
comprehension: A pilot study 

2016 
Bäddar in preservative interest 
(elevens specialintresse) i 
texten) 

1 ♂ ASD 8 år 
Individuell undervisning 
fokus ökad läsförståelse. 

Ja 

18
 Binita D. Singh, Dennis W. Moore, Brett E. Furlonger, Angelika Anderson, 

Margherita L. Busacca & Derek L. English 
Teaching Reading Comprehension Skills to a Child with Autism Using Behaviour Skills Training 

2017 
b-t: BST (behaviour skills 
training) l-f: förutsäg, tydlig-

gör, ställ frågor, sammanfatta 

1 ♂ ASD 13 år 
Ja 

19
 

Pamela Williamson, Christina R. Carnahan, Nicole Birri & Christopher Swoboda 
Improving Comprehension of Narrative Using Character Event Maps for High School Students With Autism 
Spectrum Disorder 

2015 
Lyssnat CD + följt texten i 
Hunger game. Använt 10 
förståelsefråger/kapitel + 
character event map & ordlista 

3 ♂ ASD 16-17 år 
Ja 

2
0
 So Hyun Kim, Vanessa H. Bal & Catherine Lord  

Longitudinal follow-up of academic achievement in children with autism from age 2 to 18 
2018 

- - - 2-18 år långtidsstudie  
- ej focus läsförståelse Nej 

2
1 Victoria F. Knight, Charles L. Wood, Fred Spooner, Diane M. Browder & Christopher P. O’Brien.  

An Exploratory Study Using Science eTexts With Students With Autism Spectrum Disorder 
2015 

Använt science-e-texts i 
program BookBuidler  

1 ♀ 3 ♂ ASD 10-14 år 
Ja 

2
2
 Diane M. Browder, Jenny R. Root, Leah Wood & Caryn Allison 

Effects of a Story-Mapping Procedure Using the iPad on the Comprehension of Narrative Texts by Students With 
Autism Spectrum Disorder 

2017 
Använt berättelsekarta I 
Ipad som stöd för förståelse 
av narrativa texter 

2 ♂ & 1 ♀ 8 -10 år 
Ja 

2
3
 Effects of Reading Mastery as a Small Group Intervention for Young Children with ASD 

Debra Kamps, Linda Heitzman-Powell, Nancy Rosenberg, Rose Mason, Ilene Schwartz & Rebecca 
Swinburne Romine 

2016 
- - - Medelålder 5. 55 år 

Nej 

2
4
 Kyle E. Rowsey, Jordan Belisle, Caleb R. Stanley, Jacob H. Daar & Mark R. Dixon  
Principal Component Analysis of the PEAK Generalization Module 

2017 
- - - Ej fokus läsförståelse 

Nej 
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Bilaga 6. Sammanställning metoder och resultat   

Metoder Frågor 
och/el. 
strategi 

För-
förståelse 

Grafisk 
organi-
satör 

el visuellt 
stöd 

Åter- 
berätta, 

samman-
fatta 

Sam-
arbets- 
lärande 

Modell-
lärande 

Själv- 
ständigt 
arbete 

Promt 

(sufflera)  

Beteende- 
förstärkning 

e-tex
t 

 

T
eck

en
- 

ek
o

n
o

m
i 

 Resultat 

Studie Texttyp 

(nr:1) TWA 
Think before, 
while, after 
SRSD -  
A self regulated 
strategy 
development  

för-
klarande 

text 

(expo-
sitory) 

X  
frågor 
före 

under 
och efter 

X 

prediktion 

X 

check-
listor 

X X 

ett par 

lektioner 

X X 

i slutet av 
processen 

X X   Comprehension 
Questions: 
Effektiv - mycket 
effektiv 

Retell: 
Effektiv - mycket 
effektiv 

+ PR 

(nr:2) 
CSR-HS 
Collaborative 
Strategic Reading-
High School 
Strategi- och 
kamratlärande 

för-
klarande 

text 

(expo-
sitory) 

X  
strategi 
+ frågor 

före 
under 

och efter 

X 

förklara 
ord före 
läsning 

aktivera 
bakgrunds-

kunskap 

X 

check-
listor 

grafisk 
organi-
satör 

 X X 

peer 
En elev 

klarade ej 
peer, en ur 
forskar- 

teamet fick 
ta rollen. 

 X X 

minska 
utmanade 
beteende 

Belöning infördes 
för en elev - fick 5 

min speltid på iPad 
efter 15 min arbete. 

  Ökad nivå av 
förståelse och 
interaktioner. 
Minskning av 
utmanande 

beteenden.+ PR 
En elev behövde 
anpassning av 
intervention. 

(nr:3)  
IAI vs. TDI 
iPad – assisterad 
eller 
lärarassisterad 
undervisning 

för-
klarande 

text 

(expo-
sitory) 

X  
strategi + 
flervals-
frågor 

om 
huvudidé 

efter 
avsnitt 

X 

TDI  

aktivera 
bakgrunds-

kunskap 

IAI endast 
bild före 

X 

grafisk 
organi-
satör 

  X 

TDI med 
lärare 

X 

IAI 

Delvis i 
TDI  

X – TDI 

X – IAI 
(endast 
för att 

fortsätta) 

X X X IAI – färre upp-
giftsvägran. 

TDI - högre 
läsförståelse-poäng, 
+ trend minskande 
uppgiftsvägran. 

(nr:4)  
RT-baserad 
intervention 
reciprocal 
questioning 
approach 

berätt-
ande 
text  

(narrative) 

X  
strategi 
+ställa 

frågor om 
handling & 
karaktärer 

X  

förutsäga 
förtydliga 
okända 

termer & 
ord  

X 

visuella 
hjälp-
medel 

 

X X 

 

 X 
syftade  
till att 

använda 
strategierna 
självständigt 

    SE, av läs-
förståelse.  
I genomsnitt 3 års 
förbättring. 
+ PR 

 

SE = Signifikant effekt 
+ PR = Positiv Respons från deltagare 

Fet text betyder fler 
resultat i det omfånget. 
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Metoder Frågor 
och/el. 
strategi 

För-
förståelse 

Grafisk 
organi-
satör 

el visuellt 
stöd 

Åter- 
berätta, 

samman-
fatta 

Sam-
arbets- 
lärande 

Modell-
lärande 

Själv- 
ständigt 
arbete 

Promt 

(sufflera)  

Beteende- 
förstärkning 

e-tex
t 

 

T
eck

en
- 

ek
o

n
o

m
i 

 Resultat 

Studie Texttyp 

(Nr:7) 
Explicit 
undervisa 
lässtrategier 42 
pass ord- & 
textfokus 
6 pass fokus 
anaforiska 
relationer 

berätt-
ande  
text 

(narrative) 

X 

Svara på 
frågor +  

ordförråd, 
huvudidé-

identi- 
fiering, 
text-

struktur, 
anaforiska 
relationer 

X 

8 ord 
introdu-
cerades 

före varje 
läspass 

X 

board 

visuell 
ord-

förklaring 
utöver 

den 
skrivna  

 inte 
explicit 
uttryckt 

men 
lärande i 
grupp 

X 

lärande 
i grupp 

X 

delvis 
    Ökad läsförståelse. 

SE:anaforiska relationer. 
återberättande utan 
instruerande ordlista.  
Inte SE: återberättande 
med instruerade 
ordlista,  
ME: öka ordkunskaper, 
förmåga identifiera 
huvudidéer.  

(Nr:10) *1 
SKILL -
Supporting 
Knowledge in 
Language and 
Literacy 

Tre faser 
mot olika fokus 

berätt-
ande  

- för 
ökad 

 läsför-
ståelse 

(narrative) 

X 

Frågor + 
strategi 
Fas 1: 

kausalitet 
Fas 2: 

språklig 
struktur 
Fas 3:   
meta-

kognitiva 
förmågor 

X 

 

X 

grafiska 
organi-
satörer  

Story-
board 

 

X 

 

 X 

en till 
en med 
lärare 

X 

Fas 3 

X 

 
 

  Måttlig - stor effekt 
ökad berättande-
förmåga. Användn. av 
komplex syntax kan 
öka spontant. 

Potential för 
bestående effekter, 
nya berättelser & ny 
berättelseförståelse 
och produktions-
kontext (läsa, skriva) 

Nr:12 
Modifierad 
version av 
QAR -strategi 
Question Answer 
Relationship  
+ ABA Applied 

Behavior Analysis 

berätt-
ande, 

förklar-
ande  
text 

(narrative,
expository) 

(PI)spec.
intresse  

X 

frågor 
och ana-
foriska 

relationer 

med & 
utan 
ABA 

X 

visuellt 
stöd före 
läsning 

X 

fråge-
tabell och 
checklista 

 

  X 

en till 
en med 
lärare 

X 

 

 X 

 

 X 

 

Högre procent rätt svar, 
(frågetveckling & ana-
forisk referens). Positiv 
prestandatrend i båda 
alternerande metoder, 
möjligt ABA-kompo-
nenten kan ha genera-
liserats. Ev. möjligt att 
minska ABA över tid. 

   

                                                 

 
1 * - elever inom lägre nivå av IQ-skalan, kring 70 
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Metoder Frågor 
och/el. 
strategi 

För-
förståelse 

Grafisk 
organi-
satör 

el visuellt 
stöd 

Åter- 
berätta, 

samman-
fatta 

Sam-
arbets- 
lärande 

Modell-

lärande 
Själv- 

ständigt 
arbete 

Promt 

(sufflera)  

Beteende- 
förstärkning 

e-tex
t 

 

T
eck

en
- 

ek
o

n
o

m
i 

 Resultat 

Studie Texttyp 

(Nr:16) 
 

natur-
orienter
-ande 
(science, 
expo-
sitory) 

 

X  
5 st. 

uttryckliga 
frågor 

5st. 
inferens- 

frågor 
förutsäga & 

samman-
fattafrågor 

X 

prediktion 

X  
textstruktur 
organise-
ringsguide 

beskrivning,  
orsak/effekt 

jämför/ 
kontrast, 

& sekvens + 
Text: analys 
& summera-

formulär 

X  X 

en till en 
med 
lärare 

eller två 
elever 

och lärare 

X 

delvis 

    Mycket effektiv 
+ PR  

Uppåtgående trend i 
prestanda, ökad nivå 
av förståelse.  

+ läraren kunde 
genomföra 
interventionen med 
exakthet. 

(Nr:17) 
2 textertyper med 
eller utan inslag 
av elevens 
specialintresse 

berätt-
ande  

(narrative)  

 
(PI)spec.
intresse 

X  X 

PI 
tillfördes i 

illustrationer 

X  X 

en till en  

 
 X 

positiv 
feedback för 
genomförande 

  Preliminära resultat 
tyder på att 
involverande av PI 
kan resultera i mer 
exakta svar på 
läsförståelsefrågor 
och mer detaljerat 
återberättande 

(Nr:18) 
Öva läsförståelse 
genom spec. 
bemötande  
RT Reciprocal 
Teaching + 
BST Behaviour 
Skills Training  

Framgår 
ej 

troligen  

berätt-
ande  

 

X  
förutsäga, 
ifrågasätta, 
klargöra 

5 uttryckliga 
frågor 

5 inferens- 
frågor  

X 

elev fick 
information 
före pass om 

vilken 
färdighet de 

skulle 
fokusera 

X 

grafiska 
organi- 
satörer 

för frågor 
och 

samman-
fattning 

X 

 

 X 

en till en  

X 

delvis 

X 

i specifik 
del av 
BST 

X 

BST 4 steg: 

undervisning, 
modellering, 
repetition, 
feedback 

 

 

  BST som individuell 
undervisningsmetod 
främjar utveckling av 
RT-färdigheterna 
samt ökade mått av 
läsförståelse. 

Eleven behövde 
endast 12 pass av 
BST för att lära 4 
läsförståelse-
kompetenser, tyder 
på att relativt liten 
exponering kan ge 
snabba och 
betydande vinster i 
läsförståelse. 
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Metoder 
Frågor 

och/el. 

strategi 

För-
förståelse 

Grafisk 

organi-
satör 

el visuellt 
stöd 

Åter-
berätta, 

samman-
fatta 

Sam-
arbets- 
lärande 

Modell-
lärande 

Själv- 

ständigt 
arbete 

Promt 

(sufflera)  

Beteende- 
förstärkning 

e-tex
t 

 

T
eck

en
- 

ek
o

n
o

m
i 

 Resultat 

Studie Texttyp 

(Nr:19) 
Character 
Event Maps 

Lyssnade på text 
följde med i bok 

Berätt-
ande  

(narrative) 
Hunger 

Games vald 
för att 

intressera 

X  
10 

fråg/kap 
2 - huvud- 
karaktärs 
känslor & 
motiv. 2 - 
författaren
s använd. 

av litt. 
termer. 

X 

definierade 
nyckelord, 
lista över 
litterära 
termer  

+förutsäga 
nästa kap. 

X 

karaktärs- 
händelse- 

karta 
"Vem är 

involverad" 
"Vad hände"  

"Vad 
betyder det." 

X 

före-
gående 
kapitel 

X X      SE 

+ PR 

(Nr:21) *2 
Science 
eTexts  
Book Builder 

Natur-
orienterad 

(Science) 

X 

förutsäga, 

ställa 
frågor  

X 

electronic 

coach 

X 

bilder, 
länkar 

X 

samman-
fatta 

 X 

electronic 

coach 

X 

 

X 

SLP system 

of least 

prompts + 

electronic 
coach 

 X  Pilotstudie 
Genomförbarhet 
stöddes i hög nivå av 
genomförandetro-
värdighet samt 3 av 
4 elever tydligt ökat 
antal korrekta svar 
+PR. 

(Nr:22) *3 
Story-Mapping 
on iPad 
Lyssna på text 
följa text med 
finger ibland 
läsa med 
 

Berätt-
ande  

(narrative) 

X 

5 fokus 
problem-
lösning i 
berättelser 
karaktär, 
miljö, 
problem, 
lösning & 
resultat 

X 

varje pass 
inleddes 

med 
definition 

om 
berättelse 
-delarna  

X 

electronic 
touch-based 
story map  

  X 

en till en 
Inledningsvis 
för att lära 
metoden  

 

X 

De kunde 
svara 

genom tala 
in, skriva 

rita 

X 

kring 
stavning 

X 

I form av 
belöning efter 

genomfört 
moment, 2 min. 

spel på iPad  

 

  Kan vara effektiv för 
elever, ASD/lägre IQ 

när ytterligare stöd 
ges. Procent på rätt 
svar på förståelse-
frågor var högre än 
på att fylla i ”story-
map”som dock 
visade sig vara ett 
stöd för ökad 
förståelse 

   

                                                 

 
2 * - elever inom lägre nivå av IQ-skalan, kring 70 
3 * - elever inom lägre nivå av IQ-skalan, kring 70 
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Medicinska studier  

Studie Texttyp Visuellt 
stöd 

Beskrivning av metoden  Resultat 

(Nr: 13) 
Mätte 
aktivitets-
mönster i 
hjärnan före 
och efter 
V/V -
intervention 
(Visualiserin
g och 
verbalisering 
för språk-
förståelse 
och 
tänkande 
hjärnan) 

texttyp 
framgår 

ej  
Process: 

ord 
mening 
avsnitt 
sida 

 

X 
 en – till 

en 

Baserat på användning av icke-verbalt sensorisk ingång, i form av bildspråk. V/V-programmet 
är utformat för att lära barn att forma imaginära gestalter eller konceptbildspråk, när de läser 
och hör språk.  
Genom sekventiella undervisningsmetoder, hjälper den föreställda gestaltningen till att utveckla 
bildspråk och förbättra muntlig- och läsförståelse. Detta baseras på en dubbel kodningsteori där 
kognition involverar aktivitet hos två distinkta subsystem, ett verbalt system specialiserat på att 
hantera språk, och ett icke-verbalt system (bildspråk) specialiserat på att hantera icke-
lingvistiska föremål och händelser  
Eleven får börja med ord-bildspråk och sedan utvidga sin förståelse till mening, stycke och 
sidor. Slutgiltiga målet med interventionen är att tillämpa icke-verbala bilder för språkförståelse 
och förbättra barns färdigheter i läs- och lyssningsförståelse, kommunikationsförmåga samt 
kritiskt tänkande. Undervisningen är ett processbaserat tillvägagångssätt, "responding to the 
response,", syftande till att eleverna meta-kognitivt ska "se" meningen med vad de läser eller 
lyssnar på och sedan verbaliserar vad de har visualiserat.  
Den V/V intervention som barnen med ASD fick i den aktuella studien var intensiv, som ägde 
rum i 4-timmars sessioner per dag, 5 dagar i veckan i 10 veckor, en-till-en, i miljö fri från 
distraktion, och personal som skiftade varje timme. 

- Läsförståelse ökade signifikant.  
- Förstärkning av funktionell 
koppling inom nätverket  (Broca’s 
(LIFG) och Wernicke (LSTG)) 
- Ökad koppling mellan Brocas 
område och motorområden och 
supramarginal gyrus och mellan 
Wernicke s område och LH-
språkregioner. 
- Större kopplingsförmåga var 
korrelerat med större förbättring av 
läsförståelse 

(Nr: 15) 
Se Nr 13. 

texttyp 
framgår 

ej  
Process: 

ord 
mening 
avsnitt 
sida 

X 
 en – till 

en 

Se Nr 13. - signifikant förbättring i 
läsförståelseförmåga framgår av 
förändring i förståelsepoäng 
- ökad lokal hjärnanslutning i 
läsnätverksregioner 
- interventionsrelaterade 
förändringar i hjärnans anslutning 
observerades från före till efter 
intervention  
- förbättring av språkförståelsen, 
signifikanta förutsagda 
förändringar i lokal anslutning.  

Båda medicinska resultaten ger nya insikter i hjärnplasticitet och visar att riktade interventionsprogram, med verbalt sensorisk ingång, i form av bildspråk, för att utveckla muntlig och 
skriftlig språkförståelse, skapa ordförråd och utveckla högre order -tänkandefärdigheter kan ha effekt. 

 


