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Sammanfattning 
 

Skolämnet matematik syftar bland annat till att eleverna ska utveckla sin förmåga att följa och föra 

matematiska resonemang och att kunna redovisa sina tankegångar både muntligt och skriftligt. 

Förmågor som kan vara problematiska för elever inom autismspektrumtillståndet. Syftet med denna 

studie är att undersöka vad lärare erfarit och deras tankar om matematikundervisningen för elever 

inom autismspektrumtillståndet (AST), i en skola för alla. 

 

Följande frågeställningar kommer att behandlas: 

 

 Vilka erfarenheter och tankar har lärarna av undervisning för elever inom AST? 

 Hur tänker lärarna kring integreringen av elever inom AST, i en skola för alla? 

 Vilka erfarenheter har lärarna kring matematikundervisningen av elever inom AST, då det 

gäller eventuella hinder, viktiga verktyg, bedömning och undervisningsstrategier? 

 

 

Undersökningen är en intervjustudie där halvstrukturerade intervjuer har använts. Fyra 

matematiklärare, som alla arbetar i grundskolan, deltar i studien. 

 

Resultatet visar att elever inom autismspektrumtillståndet generellt inte har några 

matematiksvårigheter och att de intervjuade lärarna inte tycker att undervisningen för elever inom 

AST skiljer sig nämnvärt mot undervisningen för elever utan diagnoser. Med tillgång till resurser och 

anpassade undervisningsmiljöer säger sig lärarna att integreringen av elever inom AST i en skola för 

alla, fungerar bra. Den muntliga bedömningen fungerar oftast bättre än den skriftiga. Lärarna anser att 

informationen från hemmet är det viktigaste verktyget för att en integrering i den inkluderande 

undervisningen ska fungera. Det framkommer även att de intervjuade lärarna inte har någon specifik 

utbildning för att undervisa elever inom AST och att flera av dem eftersöker det.  

Nyckelord 

Autismspektrumtillståndet, ”en skola för alla”, integrering, inkludering, matematikundervisning, 

verktyg i undervisningen, bedömning. 
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Förord 

Jag har under mina yrkesverksamma år som lärare mött många kollegor som anser att det är svårt att 

möta elevers olikheter inom autismspektrumstillståndet (AST) och att lärarna, enligt dem själva, ofta 

saknar kompetens och utbildning inom AST. Enligt mig kan elever inom AST vara en pedagogisk 

utmaning att möta och även den mest lärorika utmaning jag som lärare kan få. Att möta elevers 

olikheter är en ynnest för mig som lärare och jag vill med denna studie ta reda på hur andra lärare 

tänker kring och har erfarit hur det är att möta elever inom AST och deras olikheter, främst i 

matematikundervisningen. 

Under tre års tid har jag jobbat nästintill heltid och studerat till speciallärare på deltid. Att arbeta och 

studera parallellt under sådan pass lång tid har först och främst varit givande. Jag har hela tiden varit 

nära eleverna och kollegor och haft verkligheten runt hörnet. Naturligtvis har dessa tre år varit 

uttömmande på kraft och tid. Kraft och tid som så här i slutet på utbildningen omvandlats till 

kunskaper i ett område som ligger mig varmt om hjärtat. 

Som sig bör vill jag tacka min handledare Anita Söderlund för att hon hela tiden avdramatiserat detta 

uppsatsskrivande med kloka och handfasta handledningstillfällen. 

Ett stort tack till er lärare som avsatte dyrbar tid och lät mig intervjua er. Utan er, ingen uppsats!  

Jag vill även tacka alla mina studiekamrater som funnits vid min sida i olika gruppkonstellationer 

under dessa tre år. Alla telefonsamtal, sms, mail och peppande samtal under våra träffar har varit 

otroligt givande och lärorikt.  

Tack även till mina fantastiska vänner som supportat under alla åren och som sett till att studierna 

ibland fått vila till fördel för middagar i ert sällskap och på så sätt gett mig ny energi. 

Att arbeta och studera parallellt under tre år skulle inte ha gått utan min familj. Tack till min mamma 

som rivit i åt mig flera gånger då orken trutit och sagt att ”du är väl ingen som ger upp?” Till mina 

vuxna barn Amanda och Frida, som visat stor förståelse då de kommit på besök på helgerna och jag 

varit tvungen att låsa in mig med studier i flera timmar. 

Sist men inte minst, ett djupt och innerligt tack till dig Göran, min sanslöst förstående sambo, som 

under dessa tre år fått ta en stor del av hemmets ”måsten”. Aldrig någonsin under dessa år har Du 

yppat ett negativt ord då jag suttit avskärmad från omvärlden med näsan i böckerna. Hemmet har varit 

skinande rent, kläderna tvättade och maten framdukad. Det har gett mig studiero och möjligheten att 

klara av dessa studier på ett tillfredsställande sätt. Du är fantastisk! 

Nu sätter jag punkt för dessa år i och med denna studie och ser fram emot att omsätta mina 

nyförvärvade kunskaper i praktiken, tillsammans med alla dessa fantastiska elever som jag har 

förmånen att träffa i mitt arbete varje dag. 
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Inledning 

Skolan har under de senaste 35 åren genomgått tre olika skolreformer. Den 1 juli 2011 trädde den 

senaste skollagen i kraft (SFS 2010:800) och slog då fast att elever inom autismspektrumtillståndet (i 

fortsättningen i denna studie förkortas det med AST) och som har en normalbegåvning inte längre ska 

ingå i särskolan som de gjort tidigare, utan tillgodogöra sig undervisningen i den obligatoriska 

grundskolan. Lärare i dagens skola bör ha kompetens för att möta alla elever egenskaper och behov 

och planera sin undervisning efter det. Undervisningen ska anpassas efter varje elevens behov och 

förutsättningar och skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårt att nå målen. I gällande 

läroplan Lgr 11 (Skolverket, 2011) finns kunskapskrav i årskurserna 3, 6 och 9, vilka alla elever i den 

ordinarie grundskolan ska uppnå, och även förmågor som eleverna ska utveckla. I matematiken ska 

eleverna idag kunna resonera och kommunicera matematikens tankegångar skriftligt, muntligt och i 

handling och kunna argumentera logiskt. Förmågor som kan vara mycket problematiska för elever 

inom AST. 

 

Den 16 oktober 2013 publicerades en artikel i Göteborgsposten där bland annat Marita Falkmer, 

specialist inom autismspektrumtillståndet, hävdar att inkluderingen i den ”vanliga” skolan för elever 

inom AST kan bli förödande. Författarna av artikeln menar att ”en skola för alla” blir det först då 

skolan ger alla elever förutsättningar till lärande och att den fysiska närvaron inte räcker för att kalla 

det integrering. Elever som ingår i de ordinarie klasserna och inte ges förutsättningar till lärandet, blir 

ofta socialt segregerade och kan uppleva skolan som övermäktig. Personalens bristande kompetens 

inom AST och låg anpassning för dessa elever hade bidragit till att år 2013, var 4500 elever inom AST 

inte närvarande i skolan utan valde att stanna hemma på dagarna. Detta påpekar författarna av ovan 

nämnda artikel.  

 

Det är alltså inte mer än 4 år sedan elever inom AST mer eller mindre var inskrivna i särskolan. Idag 

integreras de i stora klasser och lärarna förväntas ha kompetens att möta elevernas olikheter och 

behov. Jag vill därför i min studie undersöka hur lärare idag tänker om, och har erfarit, i 

undervisningen av elever inom AST, i en integrerad skolform med fokus på matematiken. 
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Bakgrund 

Autismspektrumtillståndet kan förkortas både som ASD och AST. Jag har genomgående valt 

förkortningen AST, då det är den svenska förkortningen på tillståndet. 

Autismspektrumtillståndet 
Autism beskrevs först av den amerikanska psykiatrikern Leo Kanner och den österrikiske barnläkaren 

Hans Asperger. Autismspektrumtillståndet är ett paraplybegrepp och samlingsnamn för olika 

diagnoser inom autismspektrat och betecknas lite olika beroende på vilken diagnosmanual vi använder 

oss av. Autismspektrumtillståndet skapar viss förvirring då det ingår fler diagnoser än förut (Frith & 

Hill, 2003). Sedan 2013 har autistiskt syndrom och Aspergers syndrom ersatts av samlingsnamnet 

Autismspektrumtillståndet i DSM-manualen. DSM-manualen används över hela världen för att 

diagnostisera psykiska sjukdomar och utvecklingsrelaterade tillstånd. I manualen nämns två 

huvudområden där personer inom AST kan vara begränsade i: 

 social kommunikation och socialt samspel 

 begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter (Frith & Hill, 2003, Falkmer, 2009, 

2013) 

Eleverna kan även ha svårt med att tolka ansiktsuttryck och barn inom AST fokuserar mer på munnen 

än på ögonen hos andra människor då de konverserar. Detta kan leda till personer inom AST missar 

ansiktsuttryck och de kan ha svårt att läsas av en annan människa vilket kan medföra att de missar 

viktiga delar i det sociala samspelet (Falkmer, 2013).  

Idag fokuseras forskningen kring AST kring fyra olika kognitiva funktioner: 

 

 Svårigheter med Theory of mind 

 Bristande exekutiva funktioner 

 Svag central koherens 

 Sinnesintryck (Falkmer 2009, 2013) 

Det krävs många och långa tester för att en person ska få diagnoser inom AST. Då blodprov inte kan 

ge svar måste beteenden observeras och bedömas (Falkmer, 2013). Det är viktigt att påpeka att graden 

av svårigheter för individer som befinner sig inom AST är stor. Det är inte helt ovanligt att personer 

inom AST har fler funktionsnedsättningar eller funktionsproblem, så som utvecklingsstörning, låg 

begåvningsprofil eller svag begåvning (Skolinspektionen, 2012; Falkmer, 2013). Ett barn inom AST 

uppfattar språket konkret och har svårt att ”läsa mellan raderna” (Fägerblad, 2011). 

Theory of mind 

Med Theory of mind menas att vi kan dra slutsatser av andra människors önskningar, fantasier, 

övertygelser och känslor (Baron-Cohen, 2001). Elever inom AST kan finna kommunikationen med 

andra människor totalt onödig. Det kan vara svårt för eleverna att förstå när de ska kommunicera och 

varför. De kan även ha svårt att sätta sig in i andras tankar och detta medför att personer inom AST 

kan ha svårt att sätta sig in i andra människors sätt att vara. I klassrummet kan detta medföra att eleven 

har svårt att komma in i det sociala sammanhanget och tolka de sociala regler som finns. Elever inom 

AST kan också tolka uttryck bokstavligen och kan ha svårt att tolka ironi. En utmaning för läraren kan 
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vara att de elever som befinner sig inom AST och har ett högt intellekt ändå har svårt med de 

grundläggande sociala aspekterna i kommunikation (Baron-Cohen, 2001; Falkmer 2009; 2013) 

Exekutiva funktioner  

Detta är ett samlingsnamn på kognitiva processer så som arbetsminne, planering och impulskontroll 

m.m. (Frith & Hill, 2003; Falkmer, 2013). Elever inom AST kan ha svårt att utvärdera händelser och 

dra slutsatser ifrån dessa och för att sedan kunna anpassa sig till en ny situation som uppstått. Om en 

elev har brister i de exekutiva funktionerna kan det medföra att de har svårt att planera sina 

arbetsuppgifter och ha svårt med tidsuppfattningen (Falkmer, 2013). 

Central koherens 

Att söka och tolka informationen från omvärlden är en kognitiv strategi och kallas central koherens. 

För en elev inom AST kan detta betyda att eleven fastnar vid detaljer och kan ha svårt att se 

sammanhang (Falkmer, 2009, 2013). En svag koherens kan innebära att eleven har svårt att 

kommunicera, trots att denne kan ha en god verbal förmåga. De kan fastna på enskilda ord och ha 

svårt att få ihop hela meningar (Falkmer, 2009). 

Sinnesintryck 

Att förstå och tolka omvärlden kan vara svårt för elever inom AST och dofter, ljud, ljus och 

konsistenser av vissa maträtter kan vara direkt obehagliga för eleverna (Falkmer, 2009). Deras 

motoriska förmåga kan vara nedsatt och detta kan leda till att eleverna har svag uthållighet då det 

gäller att skriva för hand, idrotta och vid måltider (Falkmer, a.a.). 

 

Tidigare forskning 

Inkludering i ”en skola för alla” 

SIA-utredningen (SOU 1974:53) pågick under 1971-1974 och uppmärksammade skolans 

undervisningsformer och arbetsmetoder (Tinglev, 2005). SIA är en förkortning på ”Skolans inre 

arbete” och riktade sig på att skapa en ”skola för alla” (Groth, 2007). Det talades inte om barn med 

skolsvårigheter i SIA-utredningen utan det talades om skolor med undervisningssvårigheter. I 

utredningen påpekades att de specialpedagogiska insatserna skulle sättas in i förebyggande syfte och 

inte bara fokusera på elever med skolsvårigheter (Tinglev, 2005; Isaksson, 2009). Utredningen skulle 

bland annat syfta till att ha en samlad skoldag med fritidsaktiviteter där elevernas sociala kompetens 

och ansvarstagande skulle utvecklas (Tinglev, 2005). Inom specialpedagogiken finns tre framstående 

begrepp, integrering, inkludering och segregering, som varit centrala i planeringen och genomförandet 

av elever i behov av särskilt stöd (Groth, 2007). Salamancadeklarationen (UNESCO, 2006) utgår från 

FN:s barnkonvention och FN:s standardregler för barn med funktionshinder. Deklarationen uppmanar 

att alla barn ska, oavsett behov, inkluderas i den vanliga undervisningen i den vanliga skolan och en 

ledstjärna i den svenska skolan har varit: inkludering i en skola för alla (Tranqvist, 2006). Inkludering 

beskrivs på följande sätt av Skidmore (2004); 

 
Inclusion describes the process by which a school attempts to respond to all pupils as individuals by 

reconsidering its curricular organization and provision. Through the process, the school builds its 

capacity to accept all pupils from the local community who wish to attend and, in so doing, reduces the 

need to exclude pupils (Skidmore, 2004, s. 23) 

 

Inkludering är enligt Skidmore en utveckling där skolan anpassar planeringen och utformningen av 

undervisningen vilket leder till flera fördelar för alla elever. Genom utvecklingen bygger skolan upp 

beredskap att ta emot elever och reducerar behovet av att exkludera en del elever. Skidmore lyfter 

fram helhetsperspektivet och det holistiska synsättet vilket kräver samverkan mellan personalen i 
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skolan. Skidmore menar att detta förbättrar såväl den praktiska utformningen i undervisningen såväl 

till att ge fler dimensioner och lösningar utifrån elevers behov. Skidmores slutsats är att om varje 

människa ska kunna nå sin fulla potential, fordras det att alla utvecklas tillsammans på samma sätt 

som samhället i stort. Målet med inkludering är inte att ta bort mänskliga olikheter utan att låta 

personligheterna vara i sin mest gynnsamma utveckling (Skidmore, 2004). 

 

Skillnaden mellan integrering och inkludering menar Tranqvist (2006) är att då en elev integreras i en 

vanlig klass ska eleven anpassa sig efter den miljö som redan finns i klassrummet. Pratar skolan 

däremot om inkludering ska varje elevs behov tillfredsställas och skolan ska göra anpassningar för att 

alla elever ska känna sig som en del av en helhet. Även Nilholm (2006) beskriver skillnaden mellan 

integrering och inkludering på så sätt att integrering handlar om resurser till elever i behov av extra 

stöd i den ordinarie undervisningen, medan inkludering avser en omorganisation av 

skolverksamheterna för att bättre kunna uppmärksamma alla elevers behov och för att kunna undervisa 

alla elever inom ordinarie undervisning. I tidigare forskning angående inkludering och dess 

framgångsfaktorer poängteras gemensamma förhållningssätt, vikten av samsyn och gemensamma 

attityder för avvikande och funktionshinder (Assarson, 2007).  

 

Skolinspektionen (2012) menar att ett inkluderande förhållningssätt kan ses från två olika 

utgångspunkter, dels att se elevens olikheter i klassrummet som en tillgång och dels strävan efter att 

eleven ska undervisas så långt som möjligt i sin ordinarie klass. Falkmer (2009) hävdar att inkludering 

är ett begrepp som bör användas för att beskriva vad som händer mellan alla inblandade i den 

inkluderade gruppen.  

 

Begreppet ”en skola för alla” kan tolkas på olika sätt, men det har varit uppenbart att skolan inte fullt 

ut kunnat hävda att skolan varit till för alla (Nilholm, 2003). Haug (Citerad i Nilholm, 2006) tolkar ”en 

skola för alla” på följande sätt: 

 
En skola för alla är ett uttryck för en skola med en explicit värdegrund som på många sätt skiljer sig 

från den ”etablerade” och traditionella skolans. Den är öppen för alla, ingen avvisas eller pekas ut. Det 

är en skola där alla barn går i en vanlig klass eller grupp, en skola där undervisningen är anpassad efter 

individen och inom gemenskapen. Det är en skola där medbestämmande gäller, och där alla deltar i och 

bidrar till gemenskapen efter egna förutsättningar. Det är en skola som alla barn upplever som sin, en 

skola där alla ska få personligt utbyte i form av självförtroende, insikt, kompetens, attityder, kunskaper 

och inte minst ett socialt nätverk (2006, s. 7).  

 

Emanuelsson (2004) menar att begreppet ”en skola för alla” står för en sammanhållen och gemensam 

skola och eleverna fysiskt integreras i skolan. Falkmer (2013) påpekar att en integrerad skola ska vara 

anpassad så att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen och att eleverna känner sig delaktiga 

och accepterade i skolmiljön. Det är av yttersta vikt att lärarna är väl insatta i de olika diagnoserna 

inom AST och dess egenskaper, för att kunna tillgodose alla elever behov med väl fungerande 

undervisningsstrategier i ett inkluderande klassrum, för att på så sätt hjälpa alla elever att nå målen 

(Hayes et al., 2013). 

 

Under 1980-talet avskaffades nästan helt tanken om att specialundervisningen skulle ske i 

specialklasser och den nya läroplanen Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980), fanns uttrycket ”en skola för 

alla” (Egelund, Haug & Persson, 2006). Lärare förväntades att jobba specialpedagogiskt och lärarnas 

ansvar gentemot elever med särskilda behov betonades i den nya läroplanen (Groth, 2007).  Att 

lärarna, och inte bara speciallärarna, nu skulle arbeta specialpedagogiskt ledde till att lärare under 

1980-talet fick fortbildning för att klara av uppdraget (Ahlberg, 2007). De specialpedagogiskt 

utbildade lärarnas insatser skulle fördelas över alla elever på skolan och inte bara i mindre 

undervisningsgrupper. I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) påpekades att alla barn är olika och skolan 

ska inte sträva efter att alla barn ska bli lika men att det kunde vara nödvändigt att samla elever som 

behöver mer hjälp i små grupper. Det höjdes dock ett varnande finger för att elevernas 

självuppfattning skulle kunna påverkas av att placeras i mindre undervisningsgrupper och att 

anspråksnivån sänks och att eleverna därmed skulle få sämre kunskaper. Harrower och Dunlap (2001) 
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påpekar att det finns väldigt lite forskning angående elever med autism och inkluderingen i skolan 

men att den forskning som finns tyder på ett positivt resultat både då det gäller den sociala biten och 

själva inlärningsbiten.  

 

Även om det strider mot läroplanen har många skolor löst de specialpedagogiska insatserna med ”lilla 

gruppen”. Grupper som till en början var tänka som en kort specialpedagogisk lösning men som ofta 

blivit bestående. Dessa grupper kallas ofta vid ”noa-namn”, dvs. namn som inte bör omskrivas. Ofta 

kan namn som ”Delfinen”, ”X2000” och liknande hittas bland dessa små grupper för utsorterade 

elever, för att dölja den exkluderande funktionen (Blom, 2004).  

Elev i behov av särskilt stöd 

Bestämmelserna kring särskilt stöd ändrades till viss del i och med att de nya styrdokumenten för 

skolan kom 2011. Under 2013 gav Skolverket ut allmänna råd som stöd i skolpersonalens arbete kring 

elever i behov av särskilt stöd. I juli 2014 ändrades bestämmelserna kring stödinsatserna i skolan och 

Skolverket reviderade de allmänna råden 2014 (SKOLFS 2014:40). Traditionellt sätt har elever i 

behov av särskilt stöd oftast engagerat speciallärare och specialpedagoger (Isaksson, 2009). Isaksson 

menar vidare att när det idag pratas om elever i behov av särskilt stöd finns det ofta diagnos eller en 

medicinsk förklaring till varför eleven har skolsvårigheter och därför har rätt till olika stödinsatser i 

skolan.  

I skollagens § 3 står att läsa: 

 
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika 

kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska 

ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (SFS, 2014:458). 

 

Särskilt stöd är det stöd som inte kan ges av lärare inom ramen av den ordinarie undervisningen. Det 

är varaktigheten och/eller omfattningen av insatserna som skiljer särskilt stöd och stödet i extra 

anpassningarna. Utgångspunkten för att en elev ska få särskilt stöd är hur eleven utvecklas mot 

kunskapsmålen och kunskapskraven i de olika ämnena. I årkurserna 1-9 ställs eleverna mot hur de 

utvecklas mot de kunskapskrav som finns i årskurs 3,6 och 9 (SKOLFS 2014:40). 2008 genomförde 

Skolverket en enkätundersökning (SKOLFS 334:2009) om hur skolsituationen såg ut för elever med 

Aspergerdiagnos, en av diagnoser som ingår i AST. I rapporten framkom det att undervisningen för 

elever som hade Aspergerdiagnos eller andra funktionsnedsättningar förekom undervisning allt som 

oftast i mindre grupp men även i ordinarie klass och till viss del i form av hemundervisning. 

Föräldrarnas roll har kommit att bli en stor del av den pedagogiska forskningen, dock har inte 

forskningen tittat speciellt mycket på föräldrarnas roll i specialundervisningen (Fylling & Sandvin, 

1999). Fylling och Sandvin benämner föräldrarnas roller som två olika, genomförare och kunder. 

Genomförare menar författarna att det är föräldrarna som blir ansvariga för att följa upp åtgärder och 

mål som skolan beslutar om, men att föräldrarna har litet inflytande på hur saker och ting genomförs. 

Kunder menar Fylling och Sandvin är de föräldrar som lärarna ser som en del av barnets problem. 

Båda rollerna ger föräldrarna en underordnad och kraftlös relation till skolan. Lärarna ser sig själva 

som experter gentemot föräldrarna men då det kommer till ett beslut om specialundervisning ses 

föräldrarna som viktiga ”partners” och förväntas följa skolans riktlinjer. Föräldrars bristande 

engagemang kan ses som ett problem i elevens skolgång. Fylling och Sandvin menar att förhållandet 

mellan föräldrar och skolans personal måste bli mer balanserat och neutralt för att underlätta för 

elevens specialundervisning. Assarson (2007) beskriver att oron fanns hos föräldrar och lärare inom 

särskolan inför framtida samarbete mellan särskolan och den vanliga grundskolan och att detta 

präglades av en maktkamp mellan skolformerna. Detta uttrycktes i misstanke om grundskollärarnas 

acceptans inför elevernas funktionsnedsättningar och även att det skulle finnas negativa värderingar i 

grundskolan om funktionsnedsättningar. 2010 utförde Autism- och Aspergerförbundet en 
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undersökning där det framgick att 42 % av elever med autismliknande tillstånd och 59 % av eleverna 

med Aspergerdiagnos varit hemma kortare eller längre perioder från skolan (Fägerblad, 2011). 

Fägerblad menar att kontakten med hemmet är av yttersta vikt för att skolgången ska fungera för dessa 

elever. Många av eleverna inom AST är stresskänsliga och att anstränga sig under en hel skoldag med 

allt vad det innebär kan vara mycket ansträngande för eleverna. Flertalet föräldrar påpekar att deras 

barn är utmattade då de kommer hem från skolan. Vid sådana tillfällen bör en noggrann kartläggning 

av elevens skoldag göras, för att underlätta och spara på elevens krafter (Fägerblad, a.a.). 

Matematiken och elever inom AST 

Elever som befinner sig inom AST ska tillgodo se sig den ordinarie undervisningen i matematik då de 

följer den ordinarie läroplanen i den integrerade skolan, en skola för alla. Det finns mycket liten 

forskning kring just AST och matematiken och forskare hävdar bestämt att det behövs vidare 

forskning kring detta (Bouck et al., 2013; Chiang & Lin, 2007) Undervisningen idag, inte minst 

matematiken, handlar om kommunikation och sociala färdigheter (Bouck et al., a.a.), förmågor som 

kan vara problematiska för elever inom AST (Falkmer, 2013). Chiang och Lin (2007) diskuterar 

matematiksvårigheter kontra elever med Aspergers diagnos och högfungerande autism mot bakgrund 

av 18 forskningsrapporter, vilka är publicerade mellan år 1986-2006. Chiang och Lin nämner att 

huvudproblemet inom matematiken kan vara anpassningen av undervisningens tid och 

undervisningsmetoder. Det är viktigt att försöka ha så kort verbal information som möjligt, allra helst i 

jobbet med barn som har ADHD. Detta för att deras arbetsminne inte räcker till att lagra så mycket 

information i. Chiang och Lin påpekar att forskare (utan att nämna vilka dessa är, min anmärk) menar 

att miniräknare bidrar till att elever med ADHD bättre kan visa vad de kan i matematiken då räknaren 

hjälper dem att lagra information (Chiang & Lin, 2007). Vidare påpekar Chiang och Lin att själva 

diagnosen i sig inte berättar vad eleverna inom AST behöver för stöd i matematiken. En kartläggning 

bör göras för att se elevens starka och svaga sidor och kunna utgå från kartläggningen i planeringen av 

den fortsatta undervisningen. Chiang och Lin menar också att barn som befinner sig inom AST inte 

har större matematiksvårigheter i större utsträckning än andra barn utan att det finns en generell 

nedsatt matematisk färdighet som antagligen beror på att de inte tillgjort sig den ordinarie 

undervisningen. Det tyder även på att en del av dessa barn har ett stort matematikintresse och presterar 

ovanligt bra i matematiken. Fägerblad (2011) menar att de tre K: na är viktiga för lärare att tänka på då 

man undervisar elever inom AST: 

 Kognition- hur informationen tolkas 

 Kommunikation- hur informationen förmedlas och tas emot 

 Kreativitet- hur pedagog och elev hittar nya vägar för detta  

Bedömning 

Utifrån det sociokulturella perspektivet ska bedömning och undervisning inte separeras från varandra 

då undervisningen och bedömningen ska ses som en gemensam enhet, där de i symbios inte kan verka 

utan varandra (Giota, 2006). Det finns en tradition i bedömningen där eleverna skriver prov och 

lärarna rättar provet och bedömer resultatet (Ridderlind, 2010). Löwing och Kilborn (2002) menar att 

många lärare är stressade över att hinna med alla kursmål att de glömmer andra viktiga mål, som att 

göra eleverna medvetna över sitt egna lärande och deras förmåga att planera sitt lärande. Om en elev 

har ett särintresse kan det vara av stor vinning att låta eleven ta med det intresset i olika uppgifter. 

Ridderlind (2010) menar att det är upp till läraren att hitta sätt att bedöma de olika förmågorna som 

ska bedömas, till exempel resonemangsförmågan. Ridderlind (a.a.) påpekar att det finns olika 

frågeställningar att ta hänsyn till vid bedömningen av eleverna. Om en elev inte förstår matematiken 

kan det tolkas som att eleven har för svag förförståelse eller att undervisningen ligger på fel nivå för 

eleven. Svårigheterna kan även förklaras som att eleven inte får de rätta redskapen för att komma 

vidare i sitt lärande. Problemet ligger då både hos läraren och eleven och Ridderlind ställer sig frågan 

då det kommer till slutbetyget: Vilka möjligheter har getts till eleven för att denne ska nå målen som 

finns i styrdokumenten?  
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Teoretisk utgångspunkt 

Det sociokulturella perspektivet 

Lgr 11 (Skolverket, 2011) vilar på det sociokulturella perspektivet. Falkmer (2013) påpekar att elever 

inom AST går i vanliga skolor där det förväntas flexibilitet och förmågan att ingå i ett socialt samspel. 

Vygotskij menade, enligt Strandberg (2006), att funktionshindrade barn berövas en stor del av sin 

utveckling, att barnen bara får observera det konkreta och då går miste om det abstrakta tänkandet. Då 

det gäller mål och kriterier som eleverna ska uppnå kan det socio-kulturella-historiska perspektivet 

stödja målbilden för arbetet genom att ta hjälp av Vygotskijs fyra aspekter: kreativitet, rum, 

interaktioner och verktyg (Strandberg, 2006). Strandberg menar att det blir lättare för eleven att ta sig 

an uppgiften om målet för uppgiften är tillgängligt och tydligt. Det blir även enklare för pedagogen att 

fokusera på de kriterier (t.ex. betyg) som kan vara aktuella för en specifik elev. Kännedom och tillgång 

om kriterierna skapar då en utvecklingszon och blir ett verktyg i elevens lärande.  

 

Det sociokulturella perspektivet grundades av Vygotskij redan några år efter den ryska revolutionen 

under 1900-talets första hälft. Och Kozulin (2004) menar att pedagoger i Europa och USA inte har, 

förrän under 2000-talet, tagit perspektivet till sig. Det finns några ord och begrepp som mediering, 

sociala, situerade och kreativa som är dominerande i Vygotskijs teori enligt Strandberg (2006). Enligt 

Säljö (2010) är det sociokulturella perspektivet en värld av handlingar, föreställningar och 

förhållningssätt som existerar i och genom ett språkligt mångsidig och multimodal kommunikation där 

termerna verktyg och redskap har kommit att bli betydande. Redskap och verktyg innefattar de 

språkliga och fysiska resurser vi har då vi förstår vår omvärld och agerar i den menar Säljö (a.a.).  

 

Jakobsson (2012) beskriver begreppet mediering som en samverkan mellan människors handlande, 

tänkande och de kulturella produkterna, dvs. artefakterna. Cole i Jakobsson (a.a.) menar att artefakter 

är både materiella och begreppsmässiga då de, via interaktion mellan människor och den materiella 

världen, utvecklats och skapats.  

 

Vygotskij menade att människor lär sig genom att interagera med andra, det sociala lärandet 

(Strandberg, 2006). Säljö (2011) menar att kunskap inte är en neutral bild av verkligheten utan 

argument, och argument förutsätter kommunikation. Vygotskij (1978) menade att barn som får ta sig 

an t.ex. problemlösning tillsammans med mer erfarna kamrater möjliggör detta att barnen kan gå 

vidare in i nya områden, via den ”närmaste utvecklingszonen”. Det är människans sätt att agera, tänka 

och kommunicera som utmärker hennes sociokulturella omgivning.  

 

Situerat lärandet kan förklaras genom att påpeka att det är lättare att lära sig tyska i Tyskland än i 

Ryssland och det är lättare att lära sig att reparera bilar på en bilverkstad än på en öde ö. Lärandet sker 

alltså i specifika situationer (Strandberg, 2006). Vygotskij menade att lärandet i skolan är mycket mer 

abstrakt än lärandet utanför skolan (Säljö, 2010). Vygotskij (1978) påpekade att barn börjar lära långt 

innan de börjar skolan. Eleverna börjar läsa aritmetik i skolan men innan dess har de redan stött på 

operationer av addition, subtraktion, division och bestämning av storlek.   

 

Det kreativa lärandet kan förklaras det begrepp som överskrider gränser. Människor kan inte bara ta 

del av relationer, hjälpmedel och situationer, vi kan även omskapa dem (Strandberg, 2006) och när 

elever utvecklar sitt lärande och påverkar sina lärsituationer utvecklas de samtidigt.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka tankar och erfarenheter matematiklärare i grundskolan 

har kring undervisningen av elever inom autismspektrumtillståndet i ämnet matematik, i den 

integrerade skolan, ”en skola för alla”.  

 

Följande frågeställningar kommer att behandlas: 

 

 Vilka erfarenheter och tankar har lärarna av undervisning för elever inom AST? 

 Hur tänker lärarna kring integreringen av elever inom AST, i en skola för alla? 

 Vilka erfarenheter har lärarna kring matematikundervisningen av elever inom AST, då det 

gäller eventuella hinder, viktiga verktyg, bedömning och undervisningsstrategier? 
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Metod 

Val av undersökningsmetod 

I denna studie undersöker jag hur matematiklärare resonerar kring matematikundervisningen vad det 

gäller elever inom AST i en integrerad skola, en skola för alla. Studien är en kvalitativ studie med 

inspiration från fenomenografin. Fenomenografin riktar sig mot innebörden och inte förklaringar 

(Patel & Davidsson, 2003). En fenomenografisk studie innebär att forskaren vill undersöka hur 

fenomen uppfattas av människor och forskaren är inte ute efter samband, förklaringar och frekvenser 

(Larsson, 1986). En kvalitativ studie beskriver egenskaperna hos något och hur det karaktäriseras- hur 

det gestaltas.  Det centrala i en kvalitativ studie kan sammanfattas som att, jag i detta fall, försöker 

hitta kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver fenomen eller sammanhang i det jag 

vill undersöka (Larsson, a.a.). I denna studie har jag i första hand koncentrerat mig på fenomen (eller 

nyckelord) som Autismspektrumtillståndet, ”en skola för alla”, integrering, inkludering, 

matematikundervisning, bedömning och verktyg i undervisningen. 

 

En forskningsmetod utgör en teknik för insamling av data där ett flertal instrument kan vara aktuella 

för att få svar på forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Jag har valt att använda mig av halvstrukturerade 

intervjuer (Bilaga 2) och intervjuat fyra lärare vilka undervisar i matematik i grundskolan. Att 

genomföra halvstrukturerade intervjuer innebär att respondenterna kan definiera och utveckla 

relevanta sekundära frågor eller teman. Intervjuaren har en viss struktur på intervjun för att täcka in 

teman och ställa relevanta frågor så att svaren blir relevanta för intervjuarens forskning (Alvesson, 

2011). Då jag ville undersöka vad lärarna erfarit och vilka tankar de har kring matematikundervisning 

av en specifik elevgrupp, valdes metoder som observationer och enkäter bort då dessa inte hade 

kunnat, på ett tillfredsställande, sätt gett mig svar på mina frågeställningar.  

Studiens deltagare/urval 

Valet av respondenter utgör lärare i grundskolan som jobbar som matematiklärare. Respondenterna har 

olika utbildningar, olika erfarenheter och olika uppdrag på deras respektive arbetsplats och urvalet är 

ett bekvämlighetsurval då alla respondenter fanns tillgängliga för mig (Bryman, 2011). Antalet 

respondenter är 4 stycken enligt Trost (2005) rekommendationer på 4-8 respondenter. 

Presentation av lärarna 

Lärare 1 har arbetat i skolan i 18 år och är idag legitimerad grundskolelärare med svenska, idrott, SO 

och engelska i botten. Läraren har idag en anställning som grundskolelärare och jobbar sedan 

september 2014 som förstelärare. 

 

Lärare 2 har arbetat i skolan i 17 år och är utbildad grundskolelärare mot SV och SO. Läraren har idag 

en anställning som klasslärare i årkurs 5.  

 

Lärare 3 har arbetat i skolan i 8 år och är behörig i svenska till och med år 9 och i matematik, SO och 

NO till och med år 5. Läraren har idag en renodlad tjänst som matematiklärare och ansvarar för 

matematiken i årkurs 4 och 5.  

 

Lärare 4 har arbetet i skolan i 17 år och är utbildad grundskolelärare och är behörig i ämnena musik 

och matematik årskurs 4-9. Läraren har idag en renodlad matematiktjänst och undervisar elever i 

årskurs 6 till 9 och har även några elever i årskurs 5 och en elev i årskurs 4.  



10 

 

Genomförandet 

Tre av intervjuerna genomfördes på lärarnas respektive arbetsplatser och en intervju genomfördes, på 

grund av geografiskt avstånd, via videosamtal och funktionen Skype (Stukát, 2005). Då en av 

respondenterna ville ha frågorna i förväg valde jag att skicka frågorna till alla respondenter i god tid 

innan intervjuerna för att ge alla medverkande lärare samma förutsättningar att i lugn och ro läsa 

igenom mina frågor (Bilaga 2). För att få en bra ljudkvalité på inspelningarna valde jag att använda 

mig av en inspelningsenhet med ett bra ljudupptagningsområde, en så kallad ”digital field recorder”, 

vilken var lätt att koppla till datorn för att föra över filerna då jag skulle transkribera (Bryman, 2011). 

Även den intervju som skedde via Skype spelades in på samma sätt som de övriga intervjuerna och i 

detta fall lade jag inspelningsenheten bredvid datorn. Alla respondenter fick ett följebrev innan 

intervjuerna (Bilaga 1) där jag kort presenterade mig och syftet för intervjuerna. Innan jag startade 

inspelningsenheten var jag noga med att berätta för respondenterna att intervjun skulle spelas och 

sparas till den dag då min uppsats är opponerad på (Alvesson, 2011). Jag tackade var och en för att de 

tog sig tid för intervjun och berättade att uppsatsen kommer att skickas till dem via mail då den är klar. 

Jag ställde samma frågor till alla respondenter, men valde att kasta om frågorna vid de olika 

intervjuerna då respondenterna ibland så att säga ”gick händelserna i förväg” (Bryman, 2011). 

Intervjuerna tog ca: 40 minuter var att genomföra och ca: 5 timmar var att transkribera. Då tre av 

intervjuerna skedde på respektive respondents arbetsplats blev vi under några tillfällen störda av 

dörrknackningar, människor som kom in och vid ett tillfälle ringde en telefon. Jag har valt att inte ta 

med detta i transkriberingen. Jag har heller inte tagit med skratt, pauseringar eller då deltagarna vid 

några tillfällen kom på sidospår som inte var relevanta för min undersökning (Stukát, 2005).  

 

Analysmetoden 

Det finns inte några entydiga regler utformade hur en kvalitativ analys ska gå till väga (Bryman, 

2011). Jag valde att göra en tematisk analys där jag letade teman ur alla intervjuer. Jag letade efter 

återkommande teman och likheter och skillnader av informanterna svar. Jag sammanfattade alla 

intervjuer i ett nytt dokument. Detta för att dels få en övergripande bild av vad informanterna sagt och 

dels för att ha ett dokument att arbeta fram teman i. I de sammanfattande intervjuerna markerade jag 

sedan de återkommande teman jag hittat, med stöd av mina frågeställningar och valde sedan i mitt 

resultat att fokusera på de teman som återkom. 

Tillförlitlighet 

För att undersökningsmetoden, testet, mätinstrumentet, parametern ska vara tillförlitlig krävs att den är 

reabel och valid. Uppfylls inte dessa två krav har inte forskningen något vetenskapligt värde 

(Ejvegård, 2003). Reliabilitet kommer från det engelska verbet ”rely on”- lita på (Eliasson, 2006). 

Med reliabilitet menas att resultatet på den undersökning som gjorts skulle få samma resultat om den 

gjordes om på samma sätt, eller om den påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga grunder (Ejvegård 

2003; Eliasson, 2006; Bryman, 2011).  

 

Validitet hänger samman med ordet ”valid” som betyder giltig (Eliasson, 2006). Validitet är ett 

begrepp som går ut på att bedöma om slutsatserna som genereras i en undersökning hänger ihop eller 

inte, det vill säga mäts det som ämnas mätas? (Eliasson 2006; Bryman, 2011).  

 

För att denna undersökning ska ha en sådan hög validitet som möjligt valde jag att intervjua endast 

lärare som uppfyller kriterierna för min frågeställning, det vill säga matematiklärare som har 

erfarenhet av elever inom AST. Reliabiliteten i denna studie är hög då samma grundfrågor ställdes till 

respondenterna och följdfrågorna skiljde sig inte nämnvärt åt.  

 

Då denna studie endast innefattar 4 respondenter behövs det ytterligare undersökningar för att 

säkerställa resultaten från denna studie. 
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Forskningsetiska aspekter 

Det krävs en etisk respekt från forskarens sida gentemot respondenter integritet (Brinkman & Kvale, 

2009) Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de fyra 

etiska aspekter som jag som forskare måste ta hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet innebär att du som gör undersökningen måste informera respondenterna om 

undersökningens syfte, respondenternas villkor och att de får avbryta deras medverkan när dom vill 

(Vetenskapsrådet, 2002). Jag skickade ut ett informationsbrev via mail veckorna innan intervjun skulle 

ske (Bilaga 1). Där informerades respondenterna om syftet med min intervju, frågeställningen i min 

undersökning, att intervjun skulle spelas in osv.  

 

Samtyckeskravet innebär att respondenten kan avbryta sin medverka när som helst utan negativa 

följder för personen. Om respondenten väljer att avsluta sin medverkan kan jag som forskare göra små 

övertalningsförsök, utan att för den delen forcera fram ett fortsatt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). 

I mitt informationsbrev valde jag att påpeka att respondenten kunde avbryta sin medverkan om de så 

önskade. Jag hade inte för avsikt att i så fall försöka övertala till fortsatt medverkan. 

 

Nyttjandekravet innebär att all data som samlas in endast får använda inom forskningen om den är 

ämnad för. Materialet får således inte användas som något slags bevismaterial i någon form av 

utredning, anmälningar till socialmyndigheten eller liknande. De data jag samlat in kommer endast att 

användas till denna studie, vilket också framgick i mitt informationsbrev till någon annan av respekt 

för de som är med i studien, även om materialet skulle kunna leda till fördelar för både elever och 

mentorer (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla inblandade ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter ska förvaras så att ingen utomstående kommer åt dem. Här kommer även 

tystnadsplikten in. Att avidentifiera respondenterna i min undersökning är av yttersta vikt. Det ska 

absolut inte kunna utläsas vilka som deltagit i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Jag har därför 

namngett lärarna på följande vis: Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och slutligen Lärare 4. 
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Resultat 

Resultat av intervjuerna 

Resultaten redovisas utifrån de teman som framkommit under intervjuerna. Dessa teman är främst 

autismspektrumtillståndet, ”en skola för alla”, integrering, inkludering, matematikundervisning, 

bedömning och verktyg i undervisningen. 

Jag redovisar även kort om vilken fortbildning och erfarenheter lärarna eventuellt har av elever inom 

AST. De olika teman jag funnit går i vissa fall in i varandra.  

 

Lärarnas erfarenheter och tankar kring AST 

 … sedan är det ju i varje enskilt fall, i dialogen där, man gör utredningar och jobbar runt familjerna 

och så där, där blir det ju lite hands on utbildning här och nu (Lärare 1). 

 

Jag har varit på en del föreläsningar men det ligger i mitt eget intresse att gå på dem. Skolan erbjuder 

inte så där… men jag får säkert gå på föreläsningar om jag vill och hinner (Lärare 2). 

 

Nej, det kan jag inte säga. Möjligen något inom ADHD och ADD. Jag läste en specialpedagogisk 

kurs… något extra, men det är inget jag upplever att jag haft användning för (Lärare 3). 

 

Jag har fått det därför att jag varit mentor åt en pojke under tre år som hade Asperger. Då bad jag om 

att få olika utbildningar vid dåvarande Aspergercentrum … Och den pojken hade jätteengagerade och 

bra föräldrar så vi hade en fin kontakt … och mamman var alltid snabb på att leta upp kurser åt mig 

som jag kunde gå på. Typ kvällsföreläsningar (Lärare 4). 

 

 

På frågan om lärarna fått utbildning inom AST svarade samtliga lärare att de inte fått någon 

fortbildning av respektive arbetsplats inom AST utan att det ligger i deras eget intresse om 

fortbildning ska ske, vilket samtliga lärare i någon form valt att göra. Det har då varit i form av 

litteraturläsning, pedagogiska samtal inom arbetslaget, kvällskurser och enstaka föreläsningar. Tre av 

lärarna har ingen specialpedagogisk bakgrund i form av högskolepoäng, universitetsstudier eller 

liknande, förutom en av lärarna som läst 7,5 poäng specialpedagogik vid universitetet. Två av lärarna 

anser att föräldrarna är dem som bidragit med flest tips på fortbildning och råd om den enskilde 

elevens behov. 

 

En skola för alla 

… att vara med så mycket som möjligt, hela tiden. Så har jag jobbat hittills och så vill jag att det 

fortsätter. Det tror jag att dom flesta mår bäst av … man får ju inte alltid resurser för att klara av det så 

jag är lite kluven till vad det egentligen betyder och vad som menas med en skola för alla (Lärare 1). 

 

Tanken är väl att man ska integrera så långt man kan. Den elev jag har i klassen nu har integreringen 

gått jättebra. Han gick i särskola till trean ungefär sedan provade han att vara med i klassen och sedan 

jag fick honom så han har verkligen vuxit jättemycket (Lärare 2). 

 

… inkluderingstanken är lysande men där jag jobbade förut blev integreringen exkluderande eftersom 

jag inte hann ge alla elever det dom behövde … det var så påtagligt att det var exkluderade elever i 

klassen. Jag hade inga resurser och det var många barn med särskilda behov i just den klassen (Lärare 

3). 
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Det finns inte en skola för alla … man behöver utforma skolan på ett annat sätt, med både lokaler och 

upplägg … (Lärare 4). 

 

Två av lärarna nämner ordet ”integrering” i samband med begreppet ” en skola för alla” och att det bör 

ges förutsättningar för att begreppet och tanken kring ”en skola för alla” verkligen ska kunna 

genomföras. En av lärarna hävdar att ”en skola för alla” inte finns, då dagen skola är anpassat efter 

elever utan diagnoser. En av lärarna menar att ”en skola för alla” kan bli exkluderande om det inte 

finns förutsättningar och resurser för att inkludera elever inom AST.  
 

Integrering och inkludering 

Många, många gånger är dom ju väldigt klipska till exempel. De sitter på väldigt mycket kunskap som 

imponerar på dom andra eleverna … för går de en specialskola så är han ju förmodligen bara med, ja… 

dom söker ju sig till varandra de som har samma diagnos. … men ger man de andra barnen information 

om hur dom här barnen funkar då är det sällan det blir problem. Det pratas ju mycket om det 

sociokulturella lärandet idag och det tror jag dom får mer av i en större skola (Lärare 1). 

 

Lärare 2 ger ett exempel ur lärarens nuvarande klass: 

 

Kamrater! Han hade jättesvårt i början … med kamrater och det sociala spelet.… Han hade svårt för 

förändringar … nu så ibland så tänker jag inte ens på att han kan ha svårt för förändringar för det har 

funkat så himla bra här.  
 
Allt! Alla får vara som de är och blir accepterade. Det är så himla vanligt att elever som kommer hit är 

vana att känna sig misslyckade och utanför och på något sätt måste man ju få dom att vända …. Vi har 

jobbat jättemycket med värdegrundsfrågan … de måste få börja lyckas. Om de inte får börja lyckas så 

funkar det inte … (Lärare 3). 

 

… i yngre åldrar går det bättre, men sedan..när de blir äldre blir detta så tydligt för dem. På nått sätt, i 

lekstadiet funkar det ändå socialt, om man bortser från kunskapsmässigt. … samtidigt som vi har ett 

främlingsfientligt samhälle så är våra ungdomar idag mycket mer accepterande. De är mycket mer vana 

att se olika människor än vad vi var … rent kunskapsmässigt kan jag tycka att det är positivt med 

integreringen (Lärare 4). 

 

Lärarna anser att integreringen av elever inom AST fungerar mycket bra på många olika plan. Rent 

kunskapsmässigt är det oftast inga bekymmer, men att den sociala interaktionen kan vara svår. En av 

lärarna nämner att det är lättare att inkludera yngre barn inom AST då de ännu inte är medveten om att 

de kan ha avvikande beteenden. Informationen till de andra eleverna angående AST är viktigt, tycker 

två av lärarna och den ena av lärarna nämner värdegrunden som ett verktyg i integreringsarbetet. 

Lärarna menar att informationen till de andra eleverna behövs för att öka elevernas förståelse för 

eleverna inom AST och deras eventuella särskilda behov, så som att dessa elever i vissa fall behöver 

sina fasta platser i klassrum, matsal etc. 
 

Lärarna har även erfarit då integreringen inte fungerat lika bra. 

 
… men dom där gångerna det inte funkar och dom sätter sig på tvären, nu pratar jag inte om barnen utan 

nu pratar jag om dom vuxna nu då, att man motsäger sig hjälp eller att man liksom inte ser det vi i 

skolan ser då blir det ju problem (Lärare 1). 

  

Nackdelen är väl att han får mindre stöd än i särskolan (Lärare 2). 

 

Det var 26 elever i den klassen då, i en årskurs tvåa. Sedan droppade flera av för att det var så jobbigt 

och jag hade inget stöd från skolledningen (Lärare 3). 

 

I vanliga skolor har man ju lagt mycket fokus på samarbeten, grupparbeten tillsammans med olika 

människor. Det kan vara dofter, ljus, ljud som gör att dom inte kan jobba tillsammans med … det jag 

har sett då jag undervisat elever nom AST är att ungefär i årskurs 8 blir dom väldigt medvetna om att 

dom inte är som alla andra och hamnar ofta i depression. Eller i en slags förvirring. Man kan inte läsa 
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mellan raderna-samspelet som finns. Bryta regler, testa gränser, det gör inte dessa barn. Dom vet ju att 

det är förbjudet. Det är nackdelen att dom känner sig annorlunda (Lärare 4). 

 

 

En av lärarna menar att bristen av information om eleverna kan medverka till att det blir motsättningar 

i vad lärarna ser och vad föräldrarna ser. En lärare har erfarit att eleverna får mindre stöd i ”den 

vanliga” skolan än då de gick i särskolan. En lärare önskar mer stöd av skolledningen för att få mer 

resurser då det ibland är så stora klasser som 26 elever och många elevers behov ska bemötas, och då 

inte bara eleverna inom AST. Lärare nummer 4 säger att grupparbeten kan vara svåra för elever inom 

AST. Dessutom kan de påverkas av dofter, ljud och ljus etc. Läraren menar även att under den senare 

delen av grundskolan kan eleverna bli medvetna om att de i vissa situationer inte är som alla andra och 

kan då hamna i depressioner.   

 

Bedömning och bedömningsmetoder 

Jag upplever inte att det är så stora problem, men det kanske är bara för att jag strukturerat upp det så 

mycket, exakt vad som ska hända …. Den elev som jag har just nu vill ofta ha det på ett och samma vis. 

Men om jag vill ändra något, alltså bara han vet om det så brukar det alltid gå bra … ibland får man 

presentera väldigt mycket kamratrespons, att man liksom får vara aktiv hela tiden, att man själv får 

resonera hur det har gått, självbedömande (Lärare 1).  

 

Lärare 2 ger ett konkret exempel: 

Han har svårt med handstilen, han håller pennan på ett väldigt konstigt sätt. Det tar tid att teckna 

bokstäver. Det är kämpigt. Och både han och jag har svårt att läsa hans handstil … Ibland har han en 

vuxen bredvid sig så han slipper skriva. Han kan säga vad han vill så skriver hon åt honom och han blir 

bedömd på innehållet. 

 

Jag tycker att det är samma sak i all bedömning bara jag har underlag. Det är väl just där det kan vara 

svår i bedömningen kring AST-eleverna, att det är svårt att få underlag skriftligt allra helst …. Man 

måste ju se till vad som ska bedömas. Då ska ju få de hjälpmedel de behöver för att kunna visa deras 

kunskaper. Jag menar, ska de bedömas på stavningen i svenskan kan de ju inte få hjälp med stavningen. 

Men ska man titta på annat kan man ju bortse från stavningen. Om det är den röda tråden som är viktig 

kan man bortse från stavningen. Jag tänker att man måste kunna göra så i matten också. Ska jag bedöma 

problemlösning så kan jag läsa upp det och de kan få ha miniräknare. De ska ju inte fallera på delar som 

inte ska bedömas liksom (Lärare 3). 
 

Vi ger alla elever en stor valfrihet hur de vill redovisa i bedömningssituationer. Det kan vara muntligt, 

skriftligt, på dator, på papper. Vad dom vill … då kan jag tycka att det nationella provet inte väger lika 

tungt för dom eleverna. Jag måste bedöma dem på annat sätt. Och är det problemlösningsförmågan som 

ska bedömas så måste jag se till att ge eleven rätt verktyg.  och på något sätt måste man ju tänka ibland 

att ”nä den här eleven har inte de rätta verktygen” och då blir det svårt att sätta högsta betyget (Lärare 

4). 

 

Då det gäller bedömningssituationerna för eleverna inom AST menar flera av lärarna att den muntliga 

bedömningen kan fungera bättre än den skriftliga. Detta kan, enligt en av lärarna, bero på att många 

elever inom AST kan ha problem med handstilen och motoriken och en av lärarna menar att eleverna 

kan ha svårt att leverera redovisningar skriftligt. En av lärarna nämner bedömningsmetoder som 

självbedömning och kamratrespons som metoder som fungerar utöver den muntliga. Två av lärarna är 

överens om att bedömningssituationerna ska anpassas för eleverna. Det som nämns som anpassningar 

är skrivhjälp och mer tid i bedömningstillfället, för att undvika stress. En av lärarna tar upp, som 

läraren själv benämner det, dilemmat i till exempel nationella proven, där alla ska bedömas på samma 

sätt och där det finns en del där miniräknare inte får användas, ett avsnitt läraren upplever att elever 

inom AST inte behärskar i lika stor omfattning som övriga elever. Eftersom eleverna inom AST följer 

den ordinarie läroplanen bedöms de efter samma kriterier som övriga elever och kan därför inte tillåtas 

använda hjälpmedel i de delar på nationella provet som inte tillåter det. Läraren menar också att 
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anpassningarna ibland kan vara så pass stora att det är svårt att sätta ett högt betyg om eleven inte kan 

visa sina färdigheter på ett självständigt sätt. 

 

Anpassningar i undervisningen 

Dom tar ju en på orden, ”nu sa du så och då gör jag så” … så tydlighet …. Och han har ibland fått jobba 

i en högre bok för att han ska få känna att ja dels för att han kan …. Han ligger flera år före i 

matematiken, även språkligt. Det syns bland annat i kartläggningar men det märks överlag när han 

pratar, när han formulerar sig, ja men när han löser problem (Lärare 1). 

 

Han måste få tiden. Och lugn och ro (Lärare 2). 

 

Jag har pratat med specialpedagogen om det där och nu har jag gjort så att dom har lathundar men vill 

att dom fortsätter att träna. Dom kan inte bara strunta i det. Jag tror att dom kan lära sig Ska jag bedöma 

problemlösning så kan jag läsa upp det och dom kan få ha miniräknare. Dom ska ju inte fallera på delar 

som inte ska bedömas liksom (Lärare 3). 

 

Att börja och sluta likaså. Vara tydlig när man startar en lektion. Att skriva upp på tavlan när lektionen 

börjar och slutar så slipper de fundera på det. Kanske även vara som alla har nytta av, väldigt tydlig med 

varför vi ska göra detta, vilka förmågor vi tränar, vad är målet med lektionen … Man måste stå för sitt 

ord. Säger jag att dom ska få tillbaka sitt prov nästa gång så måste dom få tillbaka det nästa gång. Det 

spelar ingen roll om jag legat i 40 graders feber och låg på sjukhus är det inte säkert att dom godtar det 

(Lärare 4). 

 

Lärarna nämner olika aspekter som är viktiga i matematikundervisningen: tydlighet, utmaningar, lugn 

och ro, trygghet, anpassningar och hjälpmedel. En av de intervjuade lärarna anser att hjälpmedel som 

till exempel lathundar för multiplikationstabellen kan vara en undervisningsstrategi för att de senare 

ska kunna automatisera tabellerna och läraren underlättar gärna för eleverna med att låta eleverna ha 

miniräknare. En av lärarna menar att det är mycket viktigt att hålla sitt ord. En av lärarna hävdar att 

inte ens ett sjukhusbesök godtas som ursäkt om läraren lovat att rätta provet till dagen efter. De båda 

lärarna har erfarit att elever inom AST tar de mesta bokstavligt. 

 

Undervisningsstrategier 

Korta genomgångar funkar bäst … vi har sådana där små whiteboardtavlor, eleverna har en varsin som 

dom älskar och en egen sån där penna, så det blir ganska varierande lektioner (Lärare 1). 

Dom gillar ofta att jobba i boken. Men de är ju ibland inte lika snabb som dom andra. Men det är ju 

inget hinder då de får göra muntligt vissa delar eftersom de tycker att det är jobbigt att skriva och då gör 

de ju en sida snabbt om de får säga svaren muntligt (Lärare 2). 

 

… sida upp och sida ner, det gillar många av dom … det handlar ju om att lära känna dom. Att stämma 

av. Hur kan jag nå dig? Det blir ju olika för olika barn. Jag tänker mycket på att vinna deras förtroende 

för att dom ska få förtroende för mig. Man får vara mer försiktig och inte så gåpåig. Man måste 

verkligen känna in dem. Jag vet inte hur jag gör. Det sitter i ryggraden (Lärare 3). 

 

Laborativa lektioner brukar fungera bra. Varför ser formler ut som de gör? Då kan de få testa att det 

verkligen stämmer …. Det kan vara möbler som står fel och då är det lättare att flytta möbeln än eleven. 

De kan ha otroligt känsliga ryggar! Det är inget som jag kan bevisa vetenskapligt utan det är kunskap 

genom min erfarenhet (Lärare 4).  

 

På frågan om lärarna funnit några framgångsrika undervisningsstrategier nämns bland annat 

laborationer, plockmaterial, läroboken, korta instruktioner och omväxlande undervisning som 

framgångsfaktorer. Två av lärarna nämner läroboken som en framgångsrik undervisningsstrategi då de 

upplever att elever inom AST då vet vad de ska göra och eleverna känner att de producerar något. En 

av lärarna menar att laborativa material fungerar bra i matematikundervisningen för elever inom AST 
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och att eleverna behöver laborera mer för att inte matematiken ska bli så abstrakt. En av lärarna menar 

att det kan finnas en viss vinst i undervisningen i och med att låta elever inom AST bestämma sin 

placering i klassrummet då de kan vara känsliga för t.ex. möbler som, enligt eleven, står ”fel”. 

 

Verktyg i undervisningen 

 
Jag har känt en specifik elev i 2,5 år och när han började på mellanstadiet blev det ju fler lärare 

involverade och då skrev han och hans mamma ett brev som sitter på väggen inne hos oss, där det står 

allt om att jag är inte sjuk, jag reagerar så här, jag tycker inte om beröring, jag vill bli tagen på allvar när 

jag säger si eller så. Läser man det där brevet och tänker efter då har du verktygen där, allihop (Lärare 

1) 

 

… jag har ju fått en del tips och så där av läraren som jobbade med honom tidigare (Lärare 2). 

 

… om jag inte får all information om eleven direkt så tar det så lång tid innan polletten trillar ner hos 

mig, vad det handlar om …. Några har ju gått kurser och delar med sig av strategier. Provar man det och 

det funkar är ju otroligt! Att se framgångarna hos eleverna. Det är det bästa (Lärare 3). 

 

Har man en öppen och god relation med föräldrarna så är hälften vunnet (Lärare 4). 

 

 

Informationen kring eleverna nämns av samtliga lärare som det viktigaste verktyget i undervisningen 

av elever inom AST. Tre av de intervjuade lärarna är överens om att informationen från föräldrarna 

var det absolut viktigaste verktyget. Även informationen från eventuella överlämnande skolor nämns 

av en lärare som ett viktigt verktyg för att kunna bemöta eleverna på rätt nivå. En av lärarna efterlyser 

mer utbildning för att kunna bemöta eleverna med olika undervisningsstrategier.  

 

Hinder i undervisningen 

 

Det han behöver bli bättre på är att visa hur han tänker. Han vet svaret men har svårt att visa hur han 

tänker. Han har svårt att uttrycka hur han kom fram till det (Lärare 2). 

 

Just bristen på informationen kring elev..man står blank (Lärare 3).  

Dom kan ha jättesvårt att förklara vägen fram till det rätta svaret och det är ju en av förmågorna i 

matematiken att kunna resonera … just det här med att skolan bygger på att man ska ta mycket eget 

ansvar för sina studier (Lärare 3). Dom ska gå enligt den vanliga läroplanen och de ska bedömas på 

samma sätt ... dom ingår ju också i ett samhälle med regler och struktur enligt läroplanen (Lärare 4). 

 

Man får ju inte som skola lämna ut information om inte föräldrarna gett sitt medgivande. Jag tror att det 

brister ofta mellan hemmet och skolan. Man kanske inte från skolans håll, frågar föräldrarna om det är 

ok att dom ringer den skolan eleven ska börja i och informera om elevens specifika problem/behov. Är 

det engagerade föräldrar så får man ofta informationen utav dom …. Har man en öppen och god relation 

med föräldrarna så är hälften vunnet. Föräldrarna kommer ofta med en negativ inställning till skolan 

eftersom det kan ha varit stora svårigheter, då blir det först steget att skapa en relation till föräldrarna. 

När jag vunnit föräldrarna så kan jag koncentrera mig på barnet. Och saknas ett stabilt hemförhållande 

då är det extremt svårt. Då handlar det nästan bara om att skapa relation till barnet. När dom förstår att 

du vill hjälpa dom kunskapsmässigt så kan man börja jobba (Lärare 4). 

  

 

På frågan vilka hinder som kan finnas i matematikundervisningen återkommer flera av lärarna att 

bristen på informationen kring eleverna kan bli förödande. Även elevernas resonemangsförmåga 

nämner två av lärarna. Två av lärarna drar paralleller till dagens läroplan och påpekar att eleverna 



17 

 

inom AST ska bedömas på samma villkor som alla andra elever. En lärare nämner eget ansvar för 

studierna, som ett hinder. 

Sammanfattning av resultatet 

Ingen av de intervjuade lärarna har någon direkt utbildning för att undervisa elever inom AST utan de 

har varit upp till var och en att få den fortbildning de anser sig behöva. Lärarna påpekar att det är 

föräldrarna som är de som kan ge den bästa utbildningen på respektive elev då de känner sina barn 

bäst.  

Två av lärarna menar att begreppet ”en skola för alla” står för integrering, medan en av lärarna menar 

att det inte finns ”en skola för alla”. Att inkludera elever inom AST tycker alla lärare är bra, så länge 

det finns resurser för det och de har erfarit att eleverna får ett större socialt sammanhang i en 

integrerad miljö. Övriga elever bör informeras om de specifika behov elever inom AST kan ha. Detta 

för att öka förståelsen och acceptansen hos de övriga eleverna. En av lärarna menar att integreringen 

och inkluderingen kan komma att bli exkluderande om förutsättningar och resurser inte finns och att 

det i vissa fall funnits bristande stöd från skolledningen. Den sociala biten kan vara ett hinder i 

integreringen av elever inom AST, menar några av lärarna, då eleverna kan ha svårt att samarbete med 

övriga elever. Sinnesintryck som dofter, ljud och ljus kan också bli ett hinder i integreringen, menar en 

av lärarna. En lärare menar att ju äldre eleverna blir desto mer medvetna blir de om sina eventuella 

avvikande beteenden och läraren har erfarit att vissa elever hamnat i depression.   

Då det gäller bedömningen av elever inom AST menar flera av lärarna att den muntliga bedömningen 

kan fungera bäst, då många av eleverna kan ha problem med motoriken och då även handstilen. Det 

kan vara svårt att tyda vad de skrivit och eleven själv kan tycka att det är jobbigt att skriva menar en av 

lärarna. Flera av lärarna anser att bedömningssituationerna bör varieras och att de ska anpassas efter 

elevernas specifika behov. Tydlighet, utmaningar, lugn och ro, trygghet, anpassningar och hjälpmedel 

är några de ord som framkommer på frågan om vad som är viktigast i matematikundervisningen för 

elever inom AST.  

Laborationer, plockmaterial, läroboken, korta instruktioner och omväxlande undervisning nämner 

lärarna som framgångsrika undervisningsstrategier i matematikundervisningen. Plockmaterialet är bra 

för att få bort det abstrakta i matematiken, vilket några av lärarna erfarit att elever inom AST kan ha 

svårt att förstå. Med laborationer kan den abstrakta matematiken tydliggöras. Två av lärarna anser att 

läroboken är en trygghet för eleverna och det blir tydligt vad eleverna ska göra. Tydlighet är något 

som lärarna återkommer till under intervjuernas gång och även informationen från föräldrarna är 

återkommande svar från lärarna. Även då det gäller viktiga verktyg i matematikundervisningen menar 

lärarna att just informationen kring eleverna är viktig, då både från föräldrarna och eventuella 

överlämnande skolor. Flera av lärarna efterlyser även mer fortbildning för att kunna bemöta elever 

inom AST på ett bättre sätt. 

Lärarna menar även att bristen på information från föräldrarna kan bli ett hinder i undervisningen då 

en del föräldrar undviker att berätta om deras barns specifika behov. En av lärarna tror att det beror på 

att föräldrarna vill skydda sina barn från särbehandlingar och att barnen ska pekas ut som speciella. 

Hinder för undervisningen kan även vara elevernas eventuella brist på lokalsinne, deras glömska, lågt 

självförtroende och låg självkänsla. Även deras resonemangsförmåga kan bli ett stort hinder då det är 

en av förmågorna, enligt Lgr 11, som ska bedömas. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Trost (2005) menar att urvalet för kvalitativa intervjuer rekommenderas 4-8 deltagare. Trost påpekar 

att om urvalet överstiger 8 deltagare kan materialet bli för övermäktigt att bearbeta och forskaren kan 

missa viktiga detaljer i bearbetningen av intervjuerna. Trost poängterar att det är bättre med färre, väl 

utförd intervjuer, före flertalet mindre väl utförda intervjuer. Tanken från början var att intervjua 6 

lärare som arbetar med som matematikelever med elever inom AST. Två intervjuer föll bort på grund 

av sjukdom och tiden blev för knapp för att boka två nya intervjuer. Jag valde istället att hålla nere 

antalet deltagare för att tidsaspekten på arbetet var kort och kunde därför fokusera på analysen av 

intervjuerna istället för att leta två nya respondenter. Jag provade mina ursprungsfrågor på en före 

detta kollega och upptäckte då att vissa frågor påminde om varandra och att en del frågor var 

irrelevanta för mitt syfte. Jag omarbetade frågorna innan den första intervjun. Så här i efterhand inser 

jag att det hade varit klokt att göra en mer noggrann provintervju, dels för att jag är ovan intervjuare 

och hade behövt träna min intervjuteknik och dels för att få ut det mesta möjliga av alla frågor med 

hjälp av bättre följdfrågor. 

 

Att hitta lugna ställen på skolor för intervjuerna visade sig vara ett dilemma då intervjuerna utfördes 

på dagtid då verksamheterna var i full gång. Jag anser dock inte att inspelningarna blev påverkade 

speciellt mycket av detta då inspelningsenheten var av mycket god kvalité. Jag upplevde heller inte att 

någon av deltagarna blev störda av att det vid något tillfälle kom in kollegor som behövde hämta saker 

(Bryman, 2011). Att använda Skype vid en intervju var det som var mest problematiskt då 

internetuppkopplingen bröts vid några tillfällen och respondenten inte kunde höra mig. Dock sparade 

det tid att använda Skype, både för mig och respondenten, då resan för mig kunde sparas in och 

respondenten satt i sitt hem och behövde inte avsätta arbetstid för intervjun.  

 

I informationsbrevet till respondenterna borde jag förklarat att jag förkortade 

autismspektrumtillståndet med AST och även ge exempel på vilka diagnoser som kan ingå i uttrycket. 

Detta framgick inte utan jag fick frågan av en av respondenterna, vad AST egentligen betydde. Att ta 

för givet att lärare idag kan alla förkortningar på alla diagnoser och vilka diagnoser som ingår i AST är 

naturligtvis inte rättvist mot respondenterna. 

  



19 

 

 

Resultatdiskussion 
Mina frågeställningar som denna studie grundar sig på är följande: 

 

 Vilka erfarenheter och tankar har lärarna av undervisning för elever inom AST? 

 Hur tänker lärarna kring integreringen av elever inom AST, i en skola för alla? 

 Vilka erfarenheter har lärarna kring matematikundervisningen av elever inom AST, då det 

gäller eventuella hinder, viktiga verktyg, bedömning och undervisningsstrategier? 

 

 

Sedan Salamancadeklarationen (UNESCO, 2006), som utgår från FN:s standardregler kring 

funktionshindrade och FN:s barnkonvention, uppmanade skolorna att införa inkluderande 

undervisning för barn med funktionsnedsättningar har begreppet ”inkludering i en skola för alla” varit 

en viktig byggsten i den svenska skolan (Tranqvist, 2006). Sedan den 1 juli 2011 ska elever inom AST 

inkluderas i den obligatoriska skolan och inte längre i särskolan (SFS 2010:80). Tranqvist (2006) och 

Nilholm (2006) skiljer på begreppen integrering och inkludering och menar att integrering är då eleven 

ska anpassa sig till den befintliga miljön som redan finns i en klass, men med extra stöd om så behövs. 

Inkludering beskriver Tranqvist och Nilholm som ett led i skolans omorganisation för att tillgodose 

alla elevers behov i den ordinarie undervisningen, för att eleverna ska känns sig som en del i en helhet. 

I takt med att eleverna nu ska inkluderas i en skola för alla har även antalet elever som har svårt att 

anpassa sig i skolan, ökat (Egelund, Haug & Persson, 2006).  

Alla intervjuade lärare har arbetat som lärare 8- 18 år och har således upplevt denna övergång från att 

elever inom AST ingick i särskolan, till dagens integrering i den ordinarie grundskolan. 

Jag har valt att i resultatredovisningen kalla respondenterna för ”lärarna, ”de intervjuade lärarna och 

”lärare”. 

 

Lärarnas erfarenheter av elever inom AST 

Vilka erfarenheter och tankar har lärarna av undervisning för elever inom AST? 

 

Ingen av de intervjuade lärarna har någon specifik utbildning för att bemöta eleverna inom AST och 

elevernas eventuella behov av särskilt stöd. Falkmer (2013) menar att lärare som undervisar elever 

inom AST bör ha fördjupade kunskaper om diagnoserna för att kunna anpassa instruktioner, aktiviteter 

och kommunikation efter elevernas specifika behov. 2009 kom en rapport från Skolverket (334:2009) 

där Skolverket undersökt vad skolpersonal och forskare erfarit vad skolan gör för elever inom AST. I 

rapporten nämns kompetens och planering som två framstående faktorer i undervisningen kring 

eleverna. I Skolinspektionens rapport 2012:11 framkommer det att personalen i dagens skolor saknar 

kompetens var det gäller elevernas diagnoser och vilka särskilda behov dessa medför. Det i sin tur 

medför att adekvata åtgärder uteblir och insatserna blir mer av generell natur.  Harrow och Dunlop 

(2001) påpekar att antalet elever med t.ex. Aspergers syndrom ökar och detta medför större 

utmaningar för lärarna då elever inom AST kan ha olika beteendemönster. En av lärarna har erfarit att 

metaforer och sarkasm kan vara svårt för eleverna inom AST att förstå, vilket även Baron-Cohen 

(2001) nämner i sin artikel.  

Hayes (et al., 2013) menar att det finns kunskap bland lärarna angående själva diagnoserna inom AST 

men att lärarna står frågande hur de ska kunna tillgodose elevernas behov i integreringen i en 

inkluderad miljö och påpekar att detta kan bero på att lärare inte får tillräckligt med kunskap i 

grundutbildningen. Forskningen de senaste femtio åren påvisar att lärare inte har tillräckliga kunskaper 

för att undervisa elever med behov av särskilt stöd i inkluderande miljöer. Lärarna får ofta lära sig 
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vilka undervisningsmetoder som kan vara framgångsrika för elever inom AST, men inte hur man 

tillämpar dem. Hayes (et al., 2013) gör en liknelse med att få verktyg för att bygga en fågelholk, men 

inte hur man använder dessa verktyg för att genomföra bygget. Assarson (2007) menar att skolornas 

organisation kring lärandet sällan förändras vid integreringen och att det saknas forskning och kunskap 

om didaktik där lärandet fungerar socialt där elevernas förutsättningar och olikheter blir en resurs i 

lärandet. Flertalet av de intervjuade lärarna efterlyser mer utbildning kring elever inom AST och 

menar att det är upp till dem själva om utbildning ska erfaras då ingen av lärarna har blivit erbjudna 

utbildning av skolledningen. Falkmer (2009) hävdar att det är komplicerat att undervisa elever inom 

AST och påpekar vikten av att läraren ska få handledning och stöd av någon som har fördjupade 

kunskaper av elever inom AST, för att kunna utveckla goda inkluderande strategier. Hayes (et al., 

2013) efterlyser att lärarutbildningarna ska undervisa lärarstudenterna i hur de ska bemöta eleverna 

inom AST i klassrummet och således redan under deras lärarutbildning få ett kunnande i 

undervisningsstrategier för elever inom AST i ett inkluderande klassrum.  

Egna reflektioner 

Att det finns många lärare i vårt land som undervisar elever inom AST trots att de inte har någon 

relevant utbildning för det, är ingen hemlighet. De lärare jag intervjuat har jobbat många år i skolan, 

allt från 8 år till 18 år och har under årens lopp lärt sig mycket av de elever de träffat och inte minst de 

föräldrar de mött. Men hur bemöter de nyexaminerade lärarna dessa elever? Lärarutbildningen idag 

innehåller inga obligatoriska specialpedagogiska poäng och eleverna inom AST har sedan 2011 ingått 

i den ordinarie undervisningen (Skolverket, 2011). Vi har gått från specialklasser till integrering i en 

inkluderande skola, utan att lärarna egentligen fått en ärlig chans att fördjupa sig i elevernas 

problematik. De intervjuade lärarnas svar tyder på att de har via deras egen erfarenhet och deras egna 

initiativ hittat strategier och verktyg för att bemöta eleverna på bästa sätt. Alla elever är unika, oavsett 

diagnos eller inte, och naturligtvis finns det inte bara ett sätt att möta eleverna på. Vi måste hitta allas 

unika behov och egenskaper och en stor förståelse för vad de olika diagnoserna kan medföra. 

 

En skola för alla 

Hur tänker lärarna kring integreringen av elever inom AST, i en skola för alla? 

 

Två av lärarna menar att begreppet en skola för alla står för integrering. Ideologin om en skola för alla 

började ta sin form under 1960-talet då det pratades om normalisering och integrering och det faktum 

att elever med funktionshinder inte skulle särskiljas utan ingå i en gemenskap (Nilholm, 2006). En av 

lärarna hävdar att det inte finns en skola för alla utan att skolan i så fall bör utformas på ett helt annat 

sätt vad det gäller både lokaler och upplägg. Läraren hävdar att dagens skola är uppbyggd för elever 

utan diagnoser. En av de intervjuade lärarna menar att elevernas lokalsinne kan vara ett hinder för 

inkluderingen och att även deras glömska. Läraren har erfarit att elever inom AST lättare glömmer att 

ta med böcker och annat material till lektionerna. Falkmer (2009) menar att skolor där det finns 

hemklassrum för alla elever troligen underlättar för inkluderingen och att lärarna kan underlätta både 

för dem själva och för eleverna genom att ha dubbla uppsättningar av böcker och övrigt material. 

Groth (2007) menar att det är intressant att ifrågasätta om eleven känner sig integrerad i en inkluderad 

miljö så att det inte bara handlar om att organisera verksamheten på ett korrekt sätt, utan större mening 

för eleven. Även Nilholm (2006) menar att inkluderingen måste ses (och därmed även 

segregeringen/exkluderingen) från olika dimensioner/nivåer inom hela utbildningssystemet. Nilholm 

påpekar att en avgörande dimension i inkluderingen är hur individen själv känner tillhörighet och 

erkännande. Harrower och Dunlop (2001) hävdar att integreringen för barn inom AST är mycket 

viktigt för elevernas socialisering och fortsatta utbildning men att samhället ofta misslyckas med 

denna integrering och att eleverna då blir fråntagna rätten till en högre utbildning. Harrower och 

Dunlop eftersöker mer forskning på själva skolsystemet för att finna goda strategier för att bemöta 

dessa elever och de höjer även ett varnade finger för att skolorna idag inte har tillräckliga resurser för 

att bemöta eleverna inom AST och deras behov och lärarna idag kan känna sig misslyckade och som 
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en följd till det kan bli utbrända lärare som känner sig otillräckliga. Detta påpekar även en av de 

intervjuade lärarna som stött på resursbristen och haft den känslan av att inte kunna tillfredsställa alla 

elevers behov av särskilt stöd. Ridderlind (2010) menar att i en skola för alla bör betygsnivån starta på 

en nivå där alla elever kan nå ett betyg och därmed också uppfylla kursmålen annars riskeras det att, 

från lärarnas sida, att det sätts så kallade ”glädjebetyg” för att hjälpa eleven att komma vidare i högre 

utbildningar. 

Flera av de intervjuade lärarna menar att informationen till övriga elever angående de specifika behov 

eleverna inom AST kan ha, är en viktig del i integreringen. Detta för att öka förståelsen för de 

anpassningar som ibland måste göras och det kan vara anpassningar i form av placeringar i 

klassrummet, att undvika dofter, ljus och ljud etc. (Falkmer, 2009). Skidmore (2004) menar att 

inkluderingen inte ska bidra till att forma alla elever på samma sätt utan att alla är välkomna med sina 

olikheter. Enligt grundskoleförordningen ska alla elevers speciella behov utredas (SKOLFS, 

334:2009). Utredningarna ska syfta till att ge så mycket information som möjligt för att det klart och 

tydligt ska framkomma vilka åtgärder skolan måste vidta för den enskilda eleven. En kartläggning av 

elevens förmågor, behov av särskilt stöd och styrkor är nödvändigt i en inkluderande skolmiljö. Flera 

av lärarna hävdar att informationen från föräldrar och överlämnande skolor är ovärderliga verktyg i 

undervisningen av elever inom AST. Lärarna har ofta inga verktyg för att utreda den kognitiva 

utvecklingen och de aspekter som kan påverkas av AST och det blir av yttersta vikt att elevens tidigare 

lärare och föräldrar medverkar i denna kartläggning (SKOLFS, 334:2009; Falkmer, 2009).  

Skolan är en social miljö och det krävs sociala färdigheter för att kunna delta i inlärningssituationer 

(Falkmer, 2013). Säljö (2010) sker lärandet inte främst genom undervisning utan framförallt genom 

deltagande i olika verksamheter och att individen förväntas att interagera med andra människor utifrån 

olika förutsättningar och inom olika sociala ramar. På frågan hur lärarna tänker kring integreringen av 

elever inom AST, i den inkluderade skolan, en skola för alla, svarade de flesta lärarna att integreringen 

är bra för elevernas sociala utveckling, men att det i mångt och mycket kan vara den sociala biten som 

blir ett hinder för integreringen. Frith och Hill (2003) påpekar att just oförmågan med den sociala 

interaktionen kan ställa till problem för elever inom AST. Falkmer (2013) menar att lärarna måste 

anpassa aktiviteterna i interaktionen mellan elever inom AST och elever utan diagnoser efter intressen 

och sociala förmågor som elever inom AST kan ha. Detta för att skapa en positiv interaktion och 

kamratskap mellan elevgrupperna i den integrerade skolan. En av lärarna nämner ett elevexempel där 

eleven tidigare var inskriven i särskolan men nu sedan den nya skollagen trädde i kraft, ingår i den 

ordinarie undervisningen, vilket varit en framgångssaga för berörd elev var det gäller den sociala 

interaktionen.  

 

En av de intervjuade lärarna menar att då elever med samma diagnoser går i samma grupp tyr dom sig 

gärna till varandra. Hayes (et. al., 2013) påpekar att inkluderande skolmiljöer inte alltid gynnar elever 

med funktionsnedsättningar, men att det kan hjälpa dem att bygga meningsfulla vänskapsband med 

elever som är olik dem själva. Harrower och Dunlop (2001) menar att forskning som gjorts på 

inkludering av elever inom autism pekar på att eleverna får större socialt nätverk och kan interagera på 

ett högre socialt plan, men även att deras studier når högre mål än de elever inom AST som studerar i 

segregerade miljöer. En av lärarna hävdar att integrering kan stöta på problem för enskild elev då 

läraren menar att eleven, ju äldre denne blir, kan bli mer och mer medveten om dennes eventuella 

avvikande beteenden. I lägre åldrar, menar läraren att eleverna inte är lika medvetna om dess olikheter 

utan problemen uppstår i högre ålder. 

En av lärarna menar att integreringen i en inkluderad miljö kan bli exkludering om resurser inte finns 

att tillgodose elevernas speciella behov. I Salamancadeklarationen står att läsa att det bästa sättet att 

bygga upp en solidarisk relation mellan elever i behov av särskilt stöd och deras kamrater är i en 

integrerad skolmiljö. Falkmer (2009) påpekar att om det finns strategier, anpassningar och hjälpmedel 

i klassrummet för eleverna inom AST kan dessa elever känna sig utpekade, men om anpassningarna 

gäller hela klassen undviker läraren att peka ut någon och menar att vissa anpassningar mår många 

elever utan diagnoser också bra av.  
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Bristen på information av föräldrarna kan vara ett hinder i integreringen menar en av de intervjuade 

lärarna. I Salamancadeklarationen (UNESCO, 2006) står det att för att ett framgångsrikt inkluderande 

av elever måste det vara ett samspel mellan alla instanser som är nära eleven och nämns gör bland 

annat skolan och hemmet. En av lärarna menar att föräldrarna ofta kommer till skolan med en negativ 

inställning då skolan tidigare kan ha varit problematisk för eleven och att föräldrar i vissa fall inte 

lämnat ut den information som lärarna behövt i arbetet att utröna elevens specifika behov. Fylling och 

Sandvin (1999) menar att det finns en viss distans mellan skolan och föräldrarna som försvårar 

utredningen av elevens behov av specialpedagogiska insatser. De menar att det finns en hierarki från 

skolans håll som försvårar föräldrarnas inblandning i elevens utredning av speciella behov. Fylling och 

Sandvin menar att föräldrar ibland tvekar att berätta om sina barns behov för att inte särskilja dem från 

övriga elever. Detta påpekar även en av de intervjuade lärarna då läraren menar att det kan finnas 

motsättningar i saker som skolan ser och saker föräldrarna ser. Föräldrarna kan i vissa fall motsätta sig 

viss specialpedagogisk hjälp och detta kan skapa problem för eleven. Blom (2004) menar att de finns 

familjer där man av olika anledningar inte pratar om barnets diagnos och kan därför påverka lärarens 

bemötande gentemot eleven då all information inte kommer fram. Isaksson (2009) menar dock att 

diagnostiseringen ökat och att detta kan ha med att göra att föräldrar och elever er detta som en chans 

till extra stöd i skolan. En av lärarna påpekar även bristen på information från föräldrarna som ett 

hinder hänvisar till den sekretess som finns skolor emellan och som bara föräldrar får bryta. Den 

informationen menar läraren är av yttersta vikt då vid ett eventuellt skolbyte.  

Egna reflektioner 

Att hemmet är en viktig informationskälla står fast under intervjuerna. Alla intervjuade lärare nämner 

någon gång under intervjun att hemmet är det viktigaste verktyget i undervisningen av elever inom 

AST. Det finns dock motsättningar mellan hem och skola som verkar vila i gamla traditioner sedan 

elever inom AST ingick i särskolan. Forskningen pekar på en skepsis från föräldrarnas sida då 

övergången mellan särskolan och den ordinarie undervisningen skulle ske. Föräldrarna ifrågasatte om 

lärarna var tillräckligt rustade för dessa elever och om lärarna hade en positiv syn på eleverna. 

(Assarson, 2007). Assarson påpekar att skolornas organisation sällan förändras vid integreringen. 

Skidmore (2004) menar att inkludering är skolor som anpassar planering och utformning som leder till 

fördel för fler elever än bara de elever som har diagnoser av olika slag. Detta menar Skidmore leder till 

att färre elever behöver exkluderas. Att integrera elever i en inkluderande skola utan att individanpassa 

både lokaler och undervisning blir bara ett fint ord på ett papper. Här krävs det en stor förståelse från 

både skolledning och lärare för att integreringen ska bli lyckad och inte exkluderande. 

Jag har under arbetets gång upptäckt att begreppen ”integrering” och ”inkludering” ibland definieras 

olika, beroende på vem som beskriver begreppen och jag har även upptäckt att jag själv inte är helt 

klar med skillnaden på begreppens innebörd. Även de intervjuade lärarna använde båda begreppen 

under intervjuerna och så här i efterhand undrar jag om även de kanske var osäkra av begreppens 

definition? Salamancadeklarationen (UNESCO 1994), har haft stor betydelse då det gäller lanseringen 

av begreppet inclusion. Det intressanta här är att översättaren av Salamancadeklarationen använde sig 

av ”integration” som svensk översättning av ”inclusion” och ”inclusive schooling” (Nilholm, 2006).  

 

Matematikundervisningen 

Vilka erfarenheter har lärarna kring matematikundervisningen av elever inom AST, då det gäller 

eventuella hinder, viktiga verktyg och undervisningsstrategier? 

 

Tydlighet, läroboken, utmaningar, korta instruktioner, lugn och ro, trygghet, omväxlande undervisning 

och anpassningar är ord som de intervjuade lärarna återkommer till då de svarar på frågan om vad som 

är viktigt i matematikundervisningen för elever inom AST. Falkmer (2009) påpekar att tydlig 

lektionsplanering, tydliga scheman, information om vem som ska undervisa just idag och i vilken 

eventuell grupp eleven ska jobba tillsammans med, kan vara viktiga verktyg i undervisningen och 

underlätta för elever inom AST. 
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Chiang och Lin (2007) hävdar att elever inom AST inte har specifika matematiksvårigheter utan att 

eleverna kan ha svårt att tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen. De intervjuade lärarna anser 

inte att det är några större hinder i undervisningen, bedömningsarbetet eller bedömningsmetoderna 

kring eleverna inom AST och att varierande bedömningsmetoder underlättar. Jakobsson (2012) hävdar 

att det sociokulturella perspektivet kan hjälpa till att utvärdera människors kunskaper, förståelser och 

förmågor och menar det vanligaste sättet att ta reda på vad elever lärt sig är fortfarande än idag 

skriftliga prov. Vid skriftliga prov är eleverna isolerade från varandra och avskärmade från de resurser 

de normalt använder sig av. Då det gäller bedömningen av elever inom AST anser de flesta av de 

intervjuade lärarna att den muntliga bedömningen fungerar bäst då många av eleverna kan ha problem 

med motoriken och således även handstilen. En av lärarna ger ett elevexempel där eleven själv har 

svårt att tyda sin egen handstil och har därför svårt att skriva ner hur eleven resonerat. Nedsatt motorik 

ingår inte i diagnoskriterierna för AST men är ganska vanligt. Eleverna kan ha svårt med 

automatiseringsförmågan vilket gör att enkla motoriska saker kan ta väldigt lång tid för dem att utföra 

(Fägerblad, 2011).  

Två av lärarna nämner just förmågan att resonera som ett hinder i matematikutvecklingen hos eleverna 

inom AST. De kan oftast räkna ut talen på ett korrekt sätt men ha svårt för att visa hur de kom fram till 

rätt svar. Alla elever är likvärdiga och alla ska nå samma kunskapsmål för att nå godkända betyg 

(Ahlberg, 2007). Elever inom AST kännetecknas av begränsningar inom tre områden: kommunikation, 

socialt samspel och föreställningsförmåga (Falkmer, 2013). Dessa tre områden kan omsättas till 

förmågor som eleven ska utveckla enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011). I Lgr 11 står det bland annat att 

eleverna ska utveckla förmågor så som att kunna argumentera logiskt och föra matematiska 

resonemang. En av lärarna menar att anpassningarna i undervisningen ibland blir så pass stora att det 

kan påverka betygssättningen, då eleverna inte kan visa sina färdigheter på ett självständigt sätt. 

Chiang och Lin (2007) menar att lärare som undervisar elever inom AST bör ha en ålderanpassad 

läroplan och att noggranna kartläggningar måste utföras på alla elever, för att hitta elevens styrkor och 

svagheter och att läraren måste hitta undervisningsmetoder som passar eleven. En av de intervjuade 

lärarna nämner att överlämningar från tidigare skolor kan ha stor betydelse för att hitta rätt nivå hos 

eleven, vilket Vygotskij (1978) kallar den proximala zonen, alltså den nivå där eleven befinner sig och 

för sedan ta sig till nästa nivå. Giota (2006) menar att bedömningen spelar stor roll i elevens 

utveckling för att de ska veta var de befinner sig just nu och var de är på väg. 

Laborationer och plockmaterial nämner flera av lärarna som framgångsrika undervisningsstrategier för 

elever inom AST. Detta för att göra den abstrakta matematiken mer förståelig då elever inom AST kan 

ha svårt för det abstrakta. Löwing och Kilborn (2003) menar att laborativt material är ett hjälpmedel 

när eleverna skall öka sin förståelse men att det inte är materialet i sig som leder till förståelsen utan att 

det är själva tillvägagångssättet. Vygotskij (1978) menar att eleverna lär sig räkna redan innan de 

börjar skolan. I skolan lär de sig aritmetik men att de redan innan de kommer till skolan, mött 

matematiken, men på sitt egna språk. I det sociokulturella lärandet förespråkas artefakter av olika slag 

och Strandberg (2006) menar att det som inte ryms i huvudet kan vi låna från verktygen. En av de 

intervjuade lärarna nämner ”lathundar” för multiplikationstabellen och miniräknare som viktiga 

verktyg i en hållbar undervisningsstrategi, men menar samtidigt att eleverna inte får sluta träna 

huvudräkning. Hjälpmedlen ska ses som en väg till ett automatiserande av till exempel 

multiplikationstabellen, anser läraren. Säljö (2011) nämner miniräknaren som ett exempel på en 

artefakt. En artefakt som i sig inte är av större nytta, men tillsammans med människan gör den nytta 

vis till exempel uträkningar av olika slag. Han menar att det är i tänkandet och handlandet i sociala 

kontexter miniräknarens funktioner och minne blir intressanta. Vygotskij (1978) menar att 

lärandeprocesserna sker i två olika steg, först som yttre aktivitet och sedan som inre aktivitet och att 

tänkandet är en aktivitet som nyttjar hjälpmedel och som i sin tur leder till kunskap.  

 

Läroboken i matematik nämnde två av lärarna som ett redskap som fungerar i undervisningen av 

elever inom AST och lärarna menar att boken blir en trygghet för eleverna, de vet vad de ska göra och 

känner att de producerar något. Falkmer (2009) menar att det kan bli överväldigande för en elev inom 

AST att se en hel lärobok framför sig och eleven kan känna att det blir en ouppnåelig uppgift att ta sig 

an och det blir därför mycket viktigt att läraren tydliggör för vad som ska göras vid varje lektionsstart. 

En av lärarna nämner en specifik elev som behöver utmanas i matematiken och använder en lärobok 
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till eleven för en högre årskurs än eleven går i, för att eleven på så sätt ska utmanas och få känna sig 

”duktig”. Chiang och Lin (2007) menar att det kan finnas elever inom AST som är mycket duktiga 

inom matematik och menar på att lärare ofta glömmer bort att fokusera på elevernas talanger och 

istället fokuserar på deras funktionsnedsättningar. En av lärarna benämner vissa elever inom AST som 

”klipska” och menar att dessa elever ibland kan imponera på sina klasskamrater med sina kunskaper.  

Egna reflektioner 

 

Forskningen påvisar elever inom AST inte har generella matematiksvårigheter, vilket även de 

intervjuade lärarna påpekar, men att det krävs kunskap och förståelse inom AST och 

undervisningsstrategier som är anpassade efter elevernas eventuella särskilda behov. En av lärarna 

nämnde att det görs så stora anpassningar för eleverna inom AST att det kan bidra till att betyg inom 

den högre skalan inte kan komma på tal. I Skollagens § 3 står det att läsa att skolan är skyldiga att ge 

elever med funktionsnedsättningar stöd för att i sådan stor utsträckning som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Ingen av de intervjuade lärarna nämner den så kallade 

undantagsbestämmelsen (SFS, 2010:800). Bestämmelsen gör det möjligt för en lärare att borste från 

vissa kunskapskrav om det finns specifika skäl till det så som en funktionsnedsättning eller andra 

svårigheter av personliga förhållanden. Funktionsnedsättningen får inte vara av tillfällig natur. På 

grund av att funktionsnedsättningar kan se så olika ut går det inte att exakt definiera i vilka fall 

bestämmelsen är lämplig att använda eller vad enstaka delar av kunskapskraven innebär. Detta är 

något som måste diskuteras och avgöras lokalt, från situation till situation. I rapporten från 

Skolinspektionen (2012) menar en del lärare att det är synd att vissa elever inte fått sin diagnos för då 

kunde de använda sig av undantagsbestämmelsen. Detta är helt fel, då det i Lgr 11 (Skolverket, 2011) 

står att det inte är nödvändigt med en diagnos för att läraren ska kunna bortse från vissa kunskapsmål. 

Bestämmelsen gäller dessutom för hela betygsskalan.  

 

Fortsatt forskning 

Att vi har en integrerad miljö i en inkluderande skola kräver kunskap om alla elevers olikheter, vilket 

kan vara en utopi att alla lärare ska kunna. Alla elever är olika, liksom alla elevers särskilda behov. 

Elever inom AST är sedan 2011 inkluderade i den ordinarie grundskolan och skolan ligger efter i att 

kunna bemöta dem på ett adekvat sätt. Som Chiang och Lin (2007) nämner så saknas det forskning 

kring elever inom AST och deras matematikinlärning och lärares undervisningsstrategier. Något som 

inte framkommer i denna studie är hur eleverna mår i en skola för alla, då studien är ur ett 

lärarperspektiv. En av lärarna nämner att elever inom AST kan hamna i depressioner i högre åldrar. Är 

detta en konsekvens av att lärare av idag inte får adekvat utbildning kring elever inom AST? Eller är 

det bristen på resurser i skolorna? Kan det bero på skolledningens okunskap? 

En fråga att ställa i detta sammanhang är: Finns det några tydliga konsekvenser av olika 

undervisningsstrategier av elever inom AST i matematiken? 
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Bilaga 1 

Brev till respondenter 

 

     Stockholm 2015-01-21 

Hej! 

 

Jag heter Susanne Olsson och läser min sista termin på Speciallärarprogrammet vid 

Stockholms universitet med inriktning mot matematik. Jag ska under våren skriva mitt 

examensarbete på avancerad nivå. 

 

Syftet med mitt arbete är att skriva en uppsats som kan bidra till att underlätta för lärare i 

undervisningen och bedömningen av elever inom autismspektrumtillståndet. 

 

Intervjun kommer att ta ca: 1 timme och innehåller frågor om matematikundervisningen för 

elever inom autismspektrumtillståndet. Jag kommer att spela in intervjun för att kunna 

analysera det i efterhand. Materialet kommer att raderas så fort studien är presenterad och 

opponerad på. Ditt namn kommer inte att förekomma någonstans i skrift eller på inspelningen 

och du kan när som helst avbryta intervjun och din medverkan i denna undersökning. 

Intervjumaterialet kommer inte att användas i annat syfte än till denna studie.  

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Olsson 

xxx-xxxxxxx 

susanne_eco@hotmail.com 



 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Vad är din befattning idag? 

3. Hur många år har du jobbat som lärare? 

4. Jobbar du i helklass eller i mindre undervisningsgrupp? 

5. Har du fått fortbildning inom AST? 

6. Har du någon erfarenhet kring undervisning av elever inom AST? 

7. Hur tänker du kring begreppet ”en skola för alla”? 

8. Vilka fördelar finns det med integreringen av AST-elever? 

9. Vilka nackdelar finns det med integreringen av AST-elever? 

10. Hur tänker du kring bedömningen av dessa elever? 

11. Finns det någon bedömningsmetod, enligt dig, som fungerar särskilt väl i 

bedömningen i matematik av elever inom AST? 

12. Vad anser du är viktigast i matematikundervisningen av elever inom AST? 

13. Har du funnit undervisningsstrategier inom matematiken som fungerar särskilt väl på 

elever inom AST?  

14. Vilka verktyg behöver du som lärare i undervisningen av elever inom AST?  

15. Vilka hinder kan finnas i undervisningen och bedömningen av elever inom AST anser 

du? 
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