
 

 

 

Självständigt arbete 1, 15 hp 

Den kommunikativa förmågan 
inom matematikämnet hos 
elever med 
autismspektrumtillstånd 
En intervjustudie med matematiklärare i 
grundskolans årkurser 4-6 
 

Författare: Max Richert &  
Simon Nilsson 
Handledare: John Örtendahl 
Examinator: Torsten Lindström 
Termin: HT15 
Ämne: Matematik och 
matematikdidaktik 
Nivå: Avancerad 
Kurskod: 4GN02E 



  
 

i 
 

Den kommunikativa förmågan i matematikämnet hos elever med autismspektrum-
tillstånd 
- En intervjustudie med matematiklärare i grundskolans årskurser 4-6 
 
The Mathematical Communicative Ability of Pupils with Autism Spectrum 
Disorder 
- An Interview Study with Mathematics Teachers in Swedish Compulsory Schools, 
Years 4-6 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med den här studien är att undersöka om de kommunikativa svårigheter som 
kännetecknar barn med autismspektrumtillstånd (AST) leder till svårigheter i den nu 
rådande kommunikationsinriktade matematikundervisningen. Efter att den senaste 
skollagen trädde i kraft har inte barn med AST längre samma rättighet som tidigare att 
gå i grundsärskolan (såvida de inte också har en utvecklingsstörning) utan i inkluderas i 
grundskolan.  Samtidigt som denna skollag började gälla fick grundskolan en ny 
läroplan med en ny kursplan i matematik. Denna kursplan lägger stort fokus på 
kommunikation. Detta kan bli problematiskt för elever med AST på grund av de 
kommunikationssvårigheter som ingår i diagnosen. I den här studien intervjuades fem 
lärare med erfarenhet av matematikundervisning av elever med AST i årskurs 4-6. I 
resultatet framkommer att samtliga lärare uppger att de elever med 
funktionsnedsättningen som de har erfarenhet av att undervisa uppvisar eller har 
uppvisat svårigheter med den kommunikativa förmågan i matematikundervisningen. Tre 
av de intervjuade lärarna uppgav även att de anser sig ha otillräckliga kunskaper om 
AST för att kunna tillgodose behoven hos eleverna med diagnosen i 
matematikundervisningen. 
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1 Inledning 
Psykiska funktionsnedsättningar är ett aktuellt ämne. Allt fler barn får vårdbidrag för 
psykiska diagnoser, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån från 2012 (Välfärd 
4/2012). Oavsett om detta beror på en faktisk ökning av fall där psykiska diagnoser är 
befogade eller endast en ökad medvetenhet, tyder det på att psykiska diagnoser kan 
spela en mer framträdande roll i skolan idag än förr. Den här studien fokuserar på en av 
dessa diagnoser – autismspektrumtillstånd (AST) – och dess koppling till matematik- 
ämnet, närmare bestämt den kommunikativa förmågan inom matematiken.  
 
År 2011 antog grundskolan en ny läroplan – Lgr 11 – med en ny kursplan i matematik. I 
denna kursplan har ett betydligt större fokus lagts på kommunikation och matematiken 
lyfts nu fram som ett kommunikativt ämne (Skolverket 2011b). I kursplanen anges fem 
förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla i matematikundervisningen. En av 
dessa är den kommunikativa förmågan. Den sammanfattas i kursplanen enligt följande: 
”använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 
för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket 2011a:48). Uttrycksformer 
kan beskrivas som de kanaler människor använder när de kommunicerar. Exempel på 
uttrycksformer som kan användas i matematik- undervisningen är att tala, skriva (siffror 
och/eller text), rita bilder och diagram, eller använda laborativt material (såsom klossar 
eller bråkstavar).  
 
AST är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som blev en diagnos först 2013 i 
samband med publikationen av den senaste versionen av den amerikanska 
diagnosmanualen DSM – DSM-5. Den nuvarande diagnosen AST motsvarar, bland 
andra, de tidigare diagnoserna autism och Aspergers syndrom. AST kännetecknas av 
begränsningar i socialt samspel och i kommunikation samt begränsade och repetitiva 
beteenden, intressen eller aktiviteter. Begränsningar i kommunikation och samspel kan 
yttra sig i oförmåga att föra en vanlig konversation och att inleda eller besvara sociala 
interaktioner. Exempel på begränsade och repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter 
kan vara upprepning av samma kroppsrörelser, upprepning av vad en annan person 
precis har sagt samt ett starkt behov av rutiner och oro vid ändring av dessa (American 
Psychiatric Association 2013).  
 
Samma år som Lgr 11 infördes trädde också den nya skollagen i kraft. Den innebär 
bland annat att barn med AST inte längre har samma rättigheter att gå i grundsärskolan 
som de tidigare har haft. Enligt den tidigare skollagen hade alla barn med AST rätt att 
gå i särskola (kap 1 § 16 och kap 6 § 1 SFS 1985:1100) men sedan den nya skollagens 
inträde är denna rättighet förbehållen barn med utvecklingsstörning eller en allvarlig 
och bestående begåvningsnedsättning orsakad av hjärnskada (kap 29 § 8 SFS 
2010:800).  
 
Samtidigt som matematiken blev ett mer kommunikativt ämne ändrades med andra ord 
skollagen så att barn med AST numera ska gå i den ordinarie grundskolan. Detta 
innebär att de omfattas av samma läroplan som övriga normalutvecklade barn samt att 
de förväntas nå de kunskapskrav och utveckla de matematiska förmågor som anges i 
grundskolans kursplan för matematik. Den nuvarande kursplanen i matematik med sin 
inriktning på kommunikation riskerar dock att missgynna elever med AST på grund av 
deras kommunikationssvårigheter.   

 
AST och den kommunikativa förmågan inom matematiken förefaller dock vara ett 
outforskat ämne; inga studier i ämnet hittades under teoriinsamlandet för denna studie. 
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Som konstaterades ovan, är det dock rimligt att anta att de kommunikationssvårigheter 
som kännetecknar personer med diagnosen även gör sig gällande i 
matematikundervisningen. Om detta stämmer har skolan en skyldighet att underlätta för 
dessa elever. I skollagen står det nämligen att skolan är skyldig att försöka ”uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (kap 
1 § 4 SFS 2010:800). I Lgr 11:s värdegrund betonas också skolans ansvar för de elever 
som har svårt att nå målen i de olika kursplanerna (Skolverket 2011a).  
 
Mot bakgrund av ovanstående, intervjuas, i den här studien, matematiklärare i 
grundskolan med erfarenhet av att undervisa elever med AST om hur de planerar och 
genomför lektioner för att ge elever med AST bästa möjliga chanser att utveckla sin 
kommunikationsförmåga. Förhoppningsvis kan den här studien bidra till att rikta 
uppmärksamhet mot och skapa debatt om hur de kommunikativa svårigheterna hos 
elever med AST kan yttra sig i matematikundervisningen och vad som kan göras för att 
underlätta för dessa elever att utveckla sin kommunikativa förmåga i 
matematikundervisningen.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Som nämndes i inledningen, förändrades förutsättningarna i matematikämnet väsentligt 
för elever med AST höstterminen 2011 när den nya skollagen och den nya läroplanen 
för grundskolan började gälla. Från och med denna tidpunkt inbegrips nu elever med 
AST i grundskolans läroplan och därmed även i dess kursplan i matematik, med sitt nya 
fokus på kommunikation. Syftet med den här studien är att undersöka huruvida de 
kommunikativa svårigheter som kännetecknar barn med AST leder till svårigheter i den 
nu rådande kommunikationsinriktade matematikundervisningen.   

Frågeställningarna för studien är:  

• Hur planerar och genomför ordinarie matematiklärare sina lektioner för att 
elever med AST ska få möjlighet att utveckla och visa prov på sin 
kommunikativa förmåga?  

• Upplever ordinarie matematiklärare några svårigheter i planerandet och 
genomförandet av matematiklektioner för elever med AST när det gäller den 
kommunikativa förmågan och i så fall vilka?  

 
2.1 Begreppsförklaring 

AST eller autismspektrumtillstånd är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den är 
en egen diagnos i den psykiatriska diagnosmanualen DSM-5. Före 2013 när DSM-5 
publicerades fanns inte diagnosen autismspektrumtillstånd. Då användes istället flera 
olika diagnoser (där autism och Aspergers syndrom troligen är de mest allmänt kända) 
med likvärdiga men inbördes varierande kriterier. Diagnoserna autism och Aspergers 
syndrom är med andra ord, numera borttagna i DSM och har ersatts med en enda 
diagnos. AST skulle därmed kunna sägas vara en samlingsdiagnos för de tidigare 
separata diagnoserna. Diagnoserna autism och Aspergers syndrom existerar dock 
fortfarande i WHO:s förteckning över sjukdomar och andra hälsoproblem ICD-10 som 
är en annan stor diagnosmanual. I denna studie har vi dock valt att utgå från DSM-5 och 
diagnosen AST, dels eftersom detta begrepp används i en stor del av den aktuella 
forskningen och dels av praktiska skäl då det är enklare att hänvisa till en 
samlingsdiagnos än flera olika smalare diagnoser. I sammanhanget bör även nämnas att 
den aktuella diagnosen i den engelskspråkiga versionen av DSM-5 benämns autism 
spectrum disorder medan samma diagnos i den svenska översättningen av 
diagnosmanualen har översatts till autism. I denna studie används dock istället det 
direktöversatta begreppet autismspektrumtillstånd (detta begrepp används även i ett 
flertal svenska studier). Detta val har gjorts för att undvika förväxling med de smalare 
diagnoserna autistiskt syndrom (från DSM-IV) och autism i barndomen (från ICD-10) 
som i vardagligt tal går under benämningen autism.  

Ordinarie matematiklärare definieras i denna studie som en grundskolelärare som har 
behörighet att undervisa i ämnet matematik i grundskolans årkurs 4-6. 

Uttrycksform definieras i den här studien som de kanaler man kommunicerar genom. De 
fyra som används i studien är den muntliga, skriftliga, konkreta och bildliga. Exempel 
på dessa ges i resultatdelen. 



  
 

4 

Med kommunikativ förmåga åsyftas i denna studie följande punkt från syftesdelen i 
kursplanen för matematik i Lgr11: ”använda matematikens uttrycksformer för att 
samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” 
(Skolverket 2011a:48). 
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3 Teoribakgrund 
 
3.1 Kommunikation och resonemang i matematiken 
 
I detta avsnitt behandlas olika synsätt på vad som utgör kommunikation i matematik-
ämnet. Först beskrivs Skolverkets syn på den kommunikativa förmågan och sedan 
behandlas de olika synsätten inom litteraturen. 
 
Enligt Skolverket innebär kommunikation inom matematik ”att utbyta information med 
andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika 
uttrycksformer” (Skolverket 2011b:11). En väl utvecklad kommunikativ förmåga är en 
grundförutsättning för att matematiken ska kunna vara ett användbart redskap i flera 
skilda sammanhang. En viktig del av den kommunikativa förmågan är att kunna skifta 
mellan olika uttrycksformer. Till exempel, kan man kommunicera talet åtta både genom 
att skriva det som siffran 8 eller visa upp åtta klossar. Eleverna ska, i undervisningen, 
utveckla färdigheten att uttrycka sig med ett matematiskt precist språk för att på så vis 
kunna anpassa hur de samtalar om och redogör för matematiska idéer och tankar 
beroende på vad de har för ändamål och vem som är mottagare. En viktig del av 
kommunikationen är också att kunna lyssna och ta in andras förklaringar och argument 
(Skolverket 2011b). 
 
Pettersson (2013) menar att kommunikation, genom olika uttrycksformer, är en minst 
lika viktig matematisk färdighet som beräkningsförmågan. Vidare betonar hon vikten av 
förmågan att översätta olika omständigheter och mönster till matematiska 
uttrycksformer och symboler. Även Karlsson & Kilborn (2015) framhåller 
kommunikation och resonemang som de viktigaste delarna av matematikundervisning. 
De beskriver att färdigheter som att resonera sig fram till matematiska lösningar, 
beskriva dem och bedöma deras relevans är viktigare än förmågan att utföra 
beräkningar. Enligt författarna är en förutsättning för att eleverna ska kunna 
kommunicera matematik att de har tillägnat sig ett adekvat matematiskt språk och att de 
på ett korrekt sätt kan använda sig av de begrepp och definitioner som ingår i detta 
språk. Språket kan de bygga upp genom att föra matematiska resonemang. Enligt Boaler 
(2011) är matematik ett effektivt sätt att kommunicera olika förhållanden och idéer med 
hjälp av olika representationer. Utöver detta, skriver författaren att samarbete, och 
därigenom kommunikation, är en stor del av yrkesverksamma matematikers arbete, och 
att de på så sätt lär sig av varandra (Burton 1990, i Boaler 2011).  
 
Petterson (2011) och Kling Sackerud (2009) visar i sina studier att 
matematikundervisningen i Sverige oftast karaktäriseras av att eleverna arbetar enskilt i 
läromedel. Kling Sackerud (2009) drar slutsatsen att kommunikationen i 
matematikklassrummet därav främst sker mellan elev, läromedel och lärare istället för 
mellan eleverna. Vidare påstår hon att det finns flera didaktiska möjligheter med att 
organisera eleverna i grupp som därmed går förlorade. Pettersson (2011) framhåller att 
kommunikationen i matematikklasrummet är något som styrs av läraren. Vidare hävdar 
hon att några av de metoder som läraren kan använda för att gynna kommunikationen i 
klassrummet är att inspirera eleverna till att göra medvetna gissningar, att låta eleverna 
förklara hur de resonerar samt att kritisera sina egna och andras förslag till lösningar. 
Därigenom kan elevers matematiska utveckling främjas. 
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3.2 AST 
 
I detta avsnitt förklaras, utifrån DSM-5, hur autism och autismliknande syndrom har 
definierats på olika sätt. Samt vad som utgör definitionen AST idag. 
 
3.2.1 AST – Bakgrund 
 
Som nämndes i begreppsdelen används två diagnosmanualer då psykiatriska 
funktionsnedsättningar ska fastslås – DSM-5 och ICD-10 (Falkmer 2013). Definitionen 
av autism och autismliknande syndrom har dock inte alltid sett ut som idag. Enligt 
DSM-I och DSM-II beskrevs autism som en undergrupp till schizofreni (American 
Psychiatric Association 1952 & 1968). Denna koppling levde kvar, så sent som fram till 
1980 då DSM-III publicerades och autism blev en egen diagnos som inte längre 
förknippades med schizofreni (American Psychiatric Association 1980). Den nya 
diagnosen fick till slut beteckningen autistiskt syndrom. Efter ett antal textredigeringar 
publicerades DSM-IV år 2000, i vilken diagnosen utvecklades till ett antal olika 
autismdiagnoser såsom Aspbergers syndrom och Retts syndrom (American Psychiatric 
Association 2000).  
 
3.2.2 AST idag 
 
År 2013 publicerades den senaste versionen av diagnosmanualen – DSM-5 som är den 
version som används idag. Den tydligaste ändringen i DSM-5 jämfört med tidigare 
versioner är att autismspektrumtillstånd nu är ett samlingsbegrepp för alla diagnoser 
inom autismspektrumet. I DSM-5 finns två kriterier som definierar AST och dessa är 
”[v]araktiga brister i förmågan till social kommunikation och social interaktion i ett 
flertal olika sammanhang” (American Psychiatric Association 2013:22) och 
”[b]egränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter” (American 
Psychiatric Association 2013:23).  
 
Kriterierna är i sin tur uppdelade i ett flertal punkter och om en person ska bli 
diagnostiserad med autismspektrumtillstånd måste dennes symtom överensstämma med 
en eller flera punkter från båda kriterierna. Det första kriteriet är uppdelat i tre mindre 
punkter som förtydligar meningen med kriteriet: Bristande möjlighet till social 
ömsesidighet, bristande förmåga till icke-verbal kommunikation samt bristande förmåga 
att utveckla, bevara och förstå sociala relationer (American Psychiatric Association 
2013).  
 
Det andra kriteriet är uppdelat i fyra punkter. Den första punkten beskrivs som 
stereotypa eller repetitiva mönster i beteende, intressen och tal. Den andra punkten är att 
förändring i vardagen kan vara problematiskt. Den tredje punkten handlar om en 
fixering gällande specifika intressen och den fjärde punkten är hypo- alternativt 
hyperreaktivitet, vilket innebär abnormalt låg eller hög känslighet för sinnesintryck 
(American Psychiatric Association 2013). 
 
3.3 AST i undervisningen 
 
I detta avsnitt behandlas villkoren för elever med AST i den ordinarie undervisningen. 
Områden som behandlas är lärares kunskaper om AST och strategier för att så 
framgångsrikt som möjligt inkludera elever med funktionsnedsättningen i den ordinarie 
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undervisningen. Vidare behandlas villkoren inom matematikämnet för dessa elever. Här 
ligger fokus på svårigheter som dessa elever erfar i matematikundervisningen och hur 
undervisningen kan utformas för att gynna elevernas matematiska utveckling. 
 
Falkmer (2013) uttrycker att inkludering av elever med AST kan vara problematiskt 
eftersom de har begränsad möjlighet till socialt samspel och kommunikation med andra. 
Om läraren ska kunna utforma undervisning där inkludering är gynnsamt för elever med 
AST krävs, enligt författaren, inte bara kunskaper gällande just inkludering utan även 
tillräcklig kunskap om diagnosen AST. Hennes studie visar att lärares kunskaper om 
själva diagnosen samt om den enskilda individen med AST är de faktorer som har störst 
inverkan på huruvida inkludering fungerar eller inte. Kommunikationen mellan lärare 
och elev samt uppbyggnaden av tillit framkommer som minst lika viktiga faktorer.  
  
Skolinspektionen genomförde år 2012 en granskning av skolsituationen för elever med 
AST som visade att kunskapsnivån om AST i grundskolan är för låg för att eleverna 
med diagnosen ska få sina behov tillgodosedda. Det genomfördes 
klassrumsobservationer och intervjuer av såväl elever, lärare och rektorer. Flera av 
eleverna uttryckte ett missnöje med vissa lärares undervisning och att de inte har 
tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodose deras behov. Lärarna verkade i allmänhet 
vara intresserade av att få bättre kunskaper på området för att praktiskt kunna omsätta 
dessa i sin undervisning. Det framkom även att rektorerna efterlyser en högre 
kunskapsnivå bland skolans personal. Studien visar att elever med AST har svårt att nå 
målen i ett flertal ämnen, däribland matematik. Det diskuteras vidare i studien att detta 
troligtvis beror på lärarnas brist på kunskap om diagnosen (Skolinspektionen 2012). 
 
Alexandersson (2014) uttrycker en möjlig orsak till denna okunskap hos lärarna. Hon 
hävdar att anledningen kan vara att det endast är specialpedagoger som får extern 
grupphandledning i grundskolan. Vidare diskuterar hon att en lösning skulle kunna vara 
att all skolpersonal som är i kontakt med elever med AST får ta del av denna 
handledning. Detta skulle leda till att personalen tillsammans kan arbeta för en så 
välfungerande inkludering av dessa elever som möjligt. Även Lupart (1998) drar 
slutsatsen att det är oerhört viktigt att den expertis som finns inom specialpedagogiken 
görs tillgänglig för alla ordinarie lärare i grundskolan. Hon efterlyser att praktiska 
tillvägagångssätt som har visat sig vara framgångsrika i separat specialundervisning ska 
ingå i de ordinarie lärarnas undervisningsrepertoar.  
 
Humphrey (2008) redogör för ett flertal evidensbaserade strategier för att förenkla och 
förbättra inkluderingen av elever med AST i den ordinarie undervisningen. En strategi 
är att ifrågasätta stereotypa uppfattningar om hur personer med AST är och att höja 
förväntningarna på vad elever med AST kan åstadkomma. Författaren hävdar att de 
flesta har en alltför enkel bild av hur personer med diagnosen fungerar vilket gör att 
dessa personer blir stigmatiserade och sedda på ett fördomsfullt sätt. Som en 
konsekvens av detta kan omgivningens förväntningar på vad eleverna kan åstadkomma 
sänkas. Det kan i sin tur leda till att även elevernas egna förväntningar på sig själva blir 
lägre. Genom att utmana stereotyperna kan, med andra ord, självbilden och 
självförtroendet hos elever med AST stärkas. Humphrey (2008) hävdar att detta 
bekräftas av en studie (Humphrey & Lewis 2008) där elever med 
funktionsnedsättningen intervjuades och skrev dagböcker. Resultatet visade att eleverna 
med AST hade en negativ bild av sig själva och sin diagnos samt att de upplevde att 
omgivningen hade en negativ syn på dem. Humphrey och Lewis (2008) drar utifrån 
detta slutsatsen att elevernas negativa syn på sig själva beror på den negativa syn av 
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diagnosen som generellt råder i samhället och att de har blivit bemötta på ett avvisande 
sätt av sin omgivning. Humphrey (2008) betonar i detta sammanhang även vikten av att 
uppmärksamma individens specifika behov i samma grad som behoven hos den grupp 
(AST) som eleven tillhör. En annan strategi som nämns är att anpassa undervisningen i 
olika ämnen utifrån de behov som eleverna med AST har. Just matematikämnet kan 
vara både lätt och utmanande för elever med AST. Matematik förlitar sig på logik, 
vilket passar det typiska tankesättet hos personer med AST (Baron-Cohen 2003, i 
Humphrey 2008) men ämnet kräver också ibland att eleverna tänker abstrakt vilket kan 
vara en utmaning för dem. Denna svårighet kan dock överbryggas genom att göra 
matematiken mer konkret och greppbar (Betts, Betts & Gerber-Eckard 2007, i 
Humphrey 2008). 
 
3.3.1 AST i matematikundervisningen 
 
I en studie som undersökte IQ-nivåer och andelen personer med inlärningssvårigheter 
bland barn, i åldrarna 6-16, med olika funktionsnedsättningar visade det sig att 23 
procent av de barn som var diagnostiserade med autism (enligt DSM-IV) och hade en 
intelligenskvot inom spannet för det normala hade matematiksvårigheter (det vill säga 
högfungerande autism). Barnens IQ mättes med hjälp av ett IQ-test (WISC-III) och 
deras förmågor i områden som matematik, läsning och att uttrycka sig i skrift mättes i 
ett akademiskt färdighetstest (WIAT). Barnen definierades ha inlärningssvårigheter 
inom ett akademiskt område om de fick signifikant lägre resultat än väntat (utifrån deras 
resultat i IQ-testet) i det delprov som mätte just det området (Mayes & Calhoun 2006). 
Andra studier som använde samma metod, uppvisar liknande resultat vad gäller andelen 
barn med autism som har matematiksvårigheter – 22 % (Mayes & Calhoun 2003) och 
17 % (Mayes & Calhoun 2008). Chiang & Lins (2007) översikt av 18 studier om 
matematikförmågan hos individer med högfungerade autism och Aspergers syndrom 
tyder på att de flesta individer inom dessa grupper har en genomsnittlig 
matematikförmåga som dock är något lägre i proportion till deras intelligens i övrigt än 
för befolkningen i stort. I denna forskningsöversikt framgår även att en del individer 
med Aspergers syndrom och högfungerade autism uppvisade en matematikförmåga 
utöver det normala och därmed kan sägas vara särskilt begåvade i matematik. Detta 
överensstämmer i stort sett med Whitby & Mancils (2009) forskningsöversikt på samma 
område, vars resultat tyder på att de stora svårigheterna för barn med Aspergers 
syndrom och högfungerande autism inom matematik är skrivfärdigheter (bland annat 
motoriska skrivfärdigheter), uppmärksamhet samt komplex informationsbearbetning i 
områden som problemlösning, räkneoperationer och hör- och läsförståelse (Barnhill 
m.fl. 2000; Mayes & Calhoun 2003a, 2003b, 2008; Goldstein m.fl. 1994; Griswold m.fl. 
2002; Minshew m.fl. 1994, i Whitby & Mancil 2009). Dock verkar IQ-nivån hos dessa 
barn öka fram till åttaårs-åldern innan utvecklingen stannar (Mayes & Calhoun 2003b, i 
Whitby & Mancil 2009). Begränsningar i de akademiska förmågorna hos elever med 
Aspergers syndrom och högfungerande autism blir ofta inte märkbara förrän 
undervisningen skiftar fokus från utantill-lärande till mer abstrakt och konceptuellt 
lärande (Goldstein m.fl. 1994, i Whitby & Mancil 2009). Många studier mäter 
matematikförmågan hos elever med AST genom metoden som beskrivs ovan men det 
bör dock noteras att validiteten i att testa kognitiva förmågor hos elever med autism 
med verbalt baserade test kan ifrågasättas eftersom de har begränsningar i sin 
kommunikation (Edelson m.fl. 1998, i Chiang & Lin 2007). 
 
Matematiksvårigheterna hos elever med AST visar sig dock inte alltid under de tidiga 
åren i skolan när matematiken handlar mer om att memorera och lära sig fakta och 
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metoder utantill (Chiang & Lin 2007, i Barnett & Cleary 2015). När dessa elever sedan 
kommer till mellanstadiet uppkommer svårigheter när matematikundervisningen ändras 
och blir mer abstrakt med fokus på exempelvis problemlösning och matematiska 
resonemang. Denna typ av undervisning är något som elever med AST har svårt för 
(Barnhill, Hagiwara, Myles, & Simpson 2000; Griswold, Barnhill, Myles, Hagiwara, & 
Simpson 2002, i Whitby 2015 och Whitby & Mancil 2009).  
 
Forskning tyder på att elever med autism gagnas av visuellt och konkret stöd i 
undervisningen (Darmody-Latham 2003; Janzen 1996; Broun, 2004; Kluth & Darmody-
Latham 2003, i Rao & Gagie 2006). Vad gäller matematikämnet, visar studier att 
visuella och konkreta material kan gynna utvecklingen för elever med AST inom flera 
områden såsom additionsproblem (Cihak & Foust 2008; Fletcher m.fl. 2010, i Barnett & 
Cleary 2015), subtraktionsproblem (Bouck m.fl. 2014; Waters & Boon 2011, i Barnett 
& Cleary 2015), uppskattning av pengar (Burton m fl. 2013, i Barnett & Cleary 2015) 
och läsuppgifter inriktade på subtraktion och addition (Rockwell m.fl. 2011) och att 
konkreta material kan gagna elevers utveckling i områden som bråk (Agrawal 2013) och 
subtraktion (Bouck m.fl. 2014). 
 
3.4 AST och kommunikation 
 
Som nämnts i tidigare avsnitt (se Inledning och AST idag) är svårigheter med 
kommunikation och socialt samspel ett av de två diagnoskriterierna för diagnosen AST 
(American Psychiatric Association 2013). I detta avsnitt behandlas några av de 
delområden inom kommunikation som utgör särskilda svårigheter för personer med 
funktionsnedsättningen. 
 
Mentalisering innebär en förståelse för att andra människor kan tänka och känna något 
helt annat än vad man själv gör. När ett barn har en sådan förståelse kan han/hon 
exempelvis börja visa hänsyn gentemot andra. Mentaliseringsförmågan är något 
normalutvecklade barn börjar utveckla vid fyra års ålder, ibland ännu tidigare (Gerland 
2014). I enlighet med föregående författare beskriver Howlin (2008, i Grossman 2013) 
att mentaliseringförmågan handlar för förståelsen om hur andra människor tänker och 
känner samt för att kunna ta in världen runt omkring oss. Om vi behärskar denna 
förmåga kan vi bedöma och förutse hur människor i vår omgivning beter sig i olika 
situationer. Enligt en studie av Baron-Cohen med flera (1985) utvecklar barn med AST 
mentaliseringsförmågan mycket senare. Studiens syfte var att kontrollera 
mentaliseringsförmågan hos barn med AST, Downs syndrom samt normalutvecklade 
barn. De blev introducerade för två dockor (Sally och Anne). Sally hade en korg framför 
sig och Anne hade en låda. Sally placerade en kula i sin korg och gick sedan ut ur 
rummet. Medan Sally var borta gömde Anne kulan i sin låda. När Sally sedan kom 
tillbaka in i rummet ställdes frågan: Var kommer Sally leta för att hitta kulan? Sedan 
ställdes också två kontrollfrågor: Var är kulan just nu? och Var var kulan från början?. 
Om barnet svarar att Sally kommer att leta efter kulan i sin egen korg visar det på en 
utvecklad mentaliseringsförmåga men om de däremot svarar att kulan ligger i Annes 
låda visar det på motsatsen. Resultatet visade att cirka 85 % av barnen med Downs 
syndrom och de normalutvecklade barnen svarade korrekt på frågorna. Flertalet av 
barnen med AST svarade korrekt på kontrollfrågorna men däremot svarade 80 % av 
barnen med AST fel på huvudfrågan. Detta visar tydligt att barnen med AST hade svårt 
att sätta sig in i hur andra människor tänker, det vill säga att de uppvisade en svag 
metaliseringsförmåga.  
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Dahlgren och Sandberg (2008) genomförde en studie gällande refererande 
kommunikation. Studien var en jämförande studie där barn med AST och 
normalutvecklade barn fick instruktionen att verbalt skilja ut ett objekt bland flera för en 
ovetande mottagare. I detta fall fick alla medverkande observera sexton olika kort för att 
sedan förklara för den ovetande mottagaren vilket av korten de tänkte på. Resultaten av 
studien visade tydligt att barnen med AST hade mycket svårare att beskriva hur just det 
kortet de tänkte på såg ut för mottagaren. I en liknande studie av Olivar-Parra m.fl. 
(2011, i Grossman 2013) fick forskarna fram resultatet att barn med AST har svårt för 
att generalisera sin inskaffade kunskap. Det betyder att dessa barn har svårt att applicera 
en nyfunnen kunskap på en liknade uppgift. De måste i många fall repetera den redan 
inlärda kunskapen innan de utför en ny liknande uppgift.  
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4 Metod 
 
4.1 Datainsamlingsmetoder 
 
Data för denna studie samlades in genom kvalitativa intervjuer med lärare. Potentiella 
metoder som valdes bort är observationer och elevintervjuer. Observationer valdes bort 
av både praktiska och etiska skäl. Tidigt under studiens gång visade sig antalet lärare i 
det, för studien, aktuella området som i nuläget undervisar elever med AST i matematik 
vara litet. Detta försvårade möjligheterna att genomföra observationer. Vidare var vi 
angelägna om att undvika att antingen utpeka eleverna med AST inför sina 
klasskamrater (genom att ange för alla elever att vi enbart skulle observera de elever 
som hade AST) eller att brista i informationen till eleverna med AST (genom att inte 
informera dem att det var de som skulle observeras). Elevintervjuer valdes bort eftersom 
det ansågs både oetiskt och ineffektivt att samla in data genom att intervjua elever med 
kommunikationssvårigheter. Utöver det, resulterade det faktum att två av de intervjuade 
lärarna vid tiden för studiens genomförande inte längre undervisade elever med AST, i 
att intervjuunderlaget (elever) var relativt litet. Detta eftersom de aktuella eleverna i 
vissa fall inte längre gick kvar i årskurs 4-6 eller inte bodde kvar på samma ort.  
 
4.1.1 Intervju 
 
Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade och personliga, det vill säga 
kvalitativa intervjuer. En semistrukturerad intervju kännetecknas av att forskaren utgår 
ifrån en färdig lista med ämnen och frågor men är flexibel vad gäller ordningen på 
frågorna och att intervjuobjektet får ge utvecklade och utförliga svar på 
intervjufrågorna. Dessutom är svaren öppna. En personlig intervju innebär att forskaren 
träffar ett intervjuobjekt öga mot öga (Dencombe 2009). Denna intervjutyp valdes för 
att erhålla mer djupgående svar än vad som kan erhållas vid strukturerade intervjuer 
men samtidigt ha en viss struktur för att styra intervjun i relevant riktning. Intervjuerna 
utgick från ett antal förberedda frågor. Frågorna var öppna eftersom studiens syfte var 
att undersöka hur lärare planerar och genomför sina lektioner och detta kan variera 
avsevärt beroende på lärare, elev och innehåll. Därför ansåg vi att slutna frågor med 
svarsalternativ var olämpliga. Denna typ av intervju används då syftet med forskningen 
är att få en djupare förståelse kring hur den intervjuade känner och tänker samt hur 
dennes erfarenheter ser ut (Trost 2010). Frågorna som ställdes till informanterna under 
intervjun (se Bilaga A) berörde, i huvudsak, deras erfarenheter av planering och 
utförande av matematikundervisning för elever med AST med fokus mot den 
kommunikativa förmågan och de svårigheter som de upplevt i detta arbete. Under 
intervjuns gång ställdes förutom de i förväg angivna frågorna dessutom följdfrågor 
beroende på informantens svar. 
 
4.2 Urval 
 
Urvalet i den här studien utgörs av fem lärare, från fem olika skolor, som alla undervisar 
eller har erfarenhet av att undervisa elever med AST i matematik i årskurs 4-6. Två av 
lärarna undervisade vid tiden för intervjuns genomförande inte någon elev med 
diagnosen men hade tidigare erfarenhet från höstterminen 2011 och framåt. Detta 
eftersom höstterminen 2011 var den första terminen som Lgr 11 gällde i grundskolan. 
En av informanterna har utöver sin grundlärarutbildning även en 
specialpedagogutbildning. Ytterligare en av informanterna har en speciallärarutbildning 
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i matematik.  Informanter söktes enbart i vårt närområde, det vill säga sydöstra Sverige, 
eftersom tiden för studien var begränsad. I början av arbetet med studien söktes enbart 
informanter som vid studiens genomförande undervisade elever med AST. Snart visade 
sig dock antalet tillgängliga lärare med denna beskrivning, i det aktuella området, vara 
för litet för att ge ett tillfredställande urval. Därför beslutades det att även lärare med 
tidigare erfarenhet av att undervisa elever med AST skulle ingå i studien. Tre av 
informanterna erhölls genom privata kontakter. De två resterande informanterna erhölls 
genom kontakt med grundskolor. En av informanterna (lärare B) arbetar på en 
grundskola särskilt avsedd för elever med AST och/eller ADHD.  
 
4.3 Procedur 
 
Som nämndes tidigare (se Urval) erhölls informanter på två sätt – dels utnyttjades 
privata kontakter och dels togs kontakt med skolor i närområdet. I de fall privata 
kontakter utnyttjades kontaktades de och det kontrollerades huruvida de uppfyllde 
urvalskriterierna för studien (se Urval) varefter de informerades om studiens syfte och 
villkor. Om de visade intresse för studien skickades intervjufrågorna (se Bilaga A) samt 
missivbrev, där studiens syfte och villkor förtydligas (se Bilaga B). Därefter tillfrågades 
lärarna om de var intresserade av att delta. Var de intresserade bestämdes tid och plats 
för intervjun. I de fall informanterna erhölls genom kontakt med skolor togs telefon- 
eller mejlkontakt först med rektorer som sedan förmedlade kontakter till tänkbara 
informanter. Därefter följdes samma procedur som för de informanter som erhölls via 
privata kontakter.  
 
Platserna för intervjuerna varierade men i samtliga fall försökte vi i möjligaste mån 
förlägga intervjuerna till de skolor där informanterna var anställda, för att därigenom få 
en fördjupad bild av skolorna och dess förutsättningar; tre av intervjuerna genomfördes 
på detta sätt. De två resterande intervjuerna hölls i en universitetslokal (då detta passade 
informanten bäst) respektive i en informants hem (eftersom denne inte längre arbetade 
som grundskolelärare). Innan intervjuerna påbörjades tillfrågades informanterna om de 
godkände att intervjuerna spelades in (vilket genomfördes med hjälp av mobiltelefon). 
Samtliga informanter godkände detta. De informerades om att inspelningarna skulle 
raderas efter de transkriberats samt att även transkriptionerna skulle raderas efter 
avslutade studier. Intervjuerna pågick i 24-50 minuter vardera. Efter att varje intervju 
var genomförd transkriberades de på dator.  
 
Efter samtliga intervjuer var genomförda ansågs en kompletterande intervjufråga vara 
nödvändig. Eftersom tidigare forskning visar att kunskaperna hos lärare gällande AST 
är bristfälliga ville vi undersöka vad informanterna i den här studien ansåg om sina 
kunskaper inom området. Den nya intervjufrågan löd: ”Anser du att du har tillräckliga 
kunskaper om AST för att tillgodose behoven i matematikundervisningen hos de elever 
med diagnosen som du har undervisat/undervisar?” Den kompletterande frågan 
skickades via mejl till de lärare som inte redan under intervjun berättat om sina 
kunskaper.   
  
4.4 Databearbetningsmetoder 
 
Transkriptionerna av intervjuerna lästes sedan igenom noggrant och de svar som 
bedömdes vara relevanta utifrån syftet markerades och kodades utifrån vilken fråge- 
ställning (se Syfte och frågeställningar) och vilken underrubrik till denna den ansågs 
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besvara. Underrubrikerna formulerades både utifrån teori och de svar vi fick från 
informanterna och de överensstämmer med underrubrikerna i den kommande 
resultatdelen. De olika informanternas svar grupperades alltså utifrån studiens 
frågeställningar. I det färdiga arbetet benämns de olika lärarna med bokstäver (A-E) 
istället för sina riktiga namn för att inte avslöja deras identiteter för läsarna av den här 
studien. Under intervjuerna var det några elever som återkom i lärarnas svar och som 
bedömdes vara intressanta för studien. Dessa elever benämns i resultatet med siffror 
(elev 1-4). 
 
4.5 Etiska aspekter 
 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) ska all forskning följa 
individskyddskravet. Detta krav delas i sin tur in i fyra krav - informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan förklaras hur vi 
följt dem under studiens gång.  
 
I enlighet med informationskravet skickades ett missivbrev (se Bilaga B) ut till alla 
forskningsdeltagare som visat sitt samtycke att delta i studien. I brevet tydliggjordes 
syftet med studien och att deltagarna hade rätt att avbryta intervjun när som helst. Vi 
följde konfidentialitetskravet genom att i missivbrevet skriva att allt deltagande är 
anonymt och att all insamlad data tas hand om med största konfidentialitet. Detta var 
något vi även var tydliga med precis innan intervjun startade samt då intervjutillfället 
var över. När vi kodade all data användes inte de intervjuades namn utan istället en 
bokstav som tydliggör vilken lärare som sa vad. Avslutningsvis tillämpade vi 
nyttjandekravet genom att tydliggöra för alla forskningsdeltagare att den data som vi 
samlat in under intervjutillfället endast kommer användas i forskningssyfte 
(Vetenskapsrådet 2002).  
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5 Resultat 
 
5.1 Planering och genomförande av matematikundervisning för elever 
med AST utifrån den kommunikativa förmågan 
 
Under bearbetningen av intervjusvaren framkom tre huvudsakliga områden där 
kommunikation under matematiklektioner kan variera.  
 

• Mellan vilka personer kommunikationen sker 
• Genom vilka uttrycksformer och material kommunikationen sker 
• Hur den kommunikativa förmågan är kopplad till det centrala innehållet och övriga 

förmågor i läroplanen 
 
5.1.1 Kommunikation mellan lärare och elev samt elever emellan 
 
Samtliga lärare beskriver utifrån sina erfarenheter att en eller flera av de elever med 
AST som de undervisat har svårigheter med kommunikationen. Tre av de ordinarie 
lärarna uttrycker att detta resulterar i att kommunikationen i matematikämnet för dessa 
elever främst sker mellan lärare och elev istället för elever emellan.  
 

Många gånger har dessa elever svårt att göra detta [kommunicera] 
inför andra. Nu generaliserar jag mycket, jag menar, de är ju individer 
samtidigt. Det skiljer sig otroligt mycket på hur de är och hur de trivs i 
gruppen. Jag menar, klassklimatet och klasskamraterna påverkar 
mycket hur lätt de har för att kommunicera i gruppen. […] Men att det 
ofta kan bli lite kort kan jag känna. Att det blir väldigt korta svar och 
så. Det blir bättre om man tar dem enskilt. (lärare A) 
 
Det blir i så fall att man inte övar så mycket kommunikation mellan 
eleverna. Utan de pratar med mig i så fall och det kan man ju avsätta 
tid till ganska ofta. För just när man sitter med eleven så blir det ju 
kommunikation och då kan jag försöka driva det för att se om de 
utvecklas och om de har begrepp och hur de - ja hur de är bekväma 
med att prata kring hur de löser uppgifter eller vad de använder för 
begrepp. (lärare B) 
 
Ofta var det ju så att det fanns någon kompis de jobbade lite bättre 
med och då kunde man ibland få dem att visa eller förklara. Men 
ibland blev de väldigt störda av att det var andra som förklarade på ett 
annat sätt. De är ju ganska mycket så att det ska vara på ett sätt. (lärare 
E) 

 
Lärare D beskriver att för elever med AST sker kommunikation i 
matematikundervisningen både mellan lärare och elev samt elever emellan. Hon påtalar 
dock inte vilken typ av kommunikation hon upplever som mest förekommande.  
 

Det blir mycket samtal. Både samtal med mig men även samtal 
tillsammans med varandra. EPA - ensam, i par och alla. Det använder 
vi mycket sedan ett par år tillbaka (lärare D) 
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Lärare C förklarar hur en av hans elever med AST (elev 2) kan delta i diskussioner i 
helklass på samma villkor som de andra eleverna i klassen. 
 

Annars upplever jag att han är med vid muntliga genomgångar och 
diskussioner och hela den biten, så där är han väldigt kommunikativ 
muntligt. (lärare C) 

 
5.1.2 Uttrycksformer och material 
 
Under intervjuerna framkom fyra olika uttrycksformer – muntligt, skriftligt, bildligt och 
konkret – som elever med AST får möjlighet att använda i undervisningen. I vilken grad 
och av vilka lärare de olika uttrycksformerna tillämpas varierar. Lärarna beskriver också 
olika typer av material som eleverna får använda sig av vid undervisning där fokus 
ligger på den kommunikativa förmågan.  
 
5.1.2.1 Muntligt och skriftligt 
 
De uttrycksformer som samtliga lärare uppger att de tillämpar är muntligt och skriftligt. 
Dessa uttrycksformer är också de mest förekommande i undervisningen. Lärare B 
uppger att elever med AST i matematikundervisningen dels löser uppgifter skriftligt i 
läromedlet och dels muntligt genom att läraren och eleverna kommunicerar kring olika 
matematikuppgifter. Lärare B beskriver även att den muntliga uttrycksformen ofta är 
användbar då föregående matematiklektion innehållit uppgifter som varit problematiska 
och behöver förtydligas för eleven. Lärare C beskriver att en av hans elever (elev 2) 
deltar vid alla muntliga diskussioner, såväl i par som i helklass.  

 
Mycket diskussioner och mycket diskutera begreppen. För hans [elev 
2] del tror jag det är bra för han ger sig ofta in i diskussioner och han 
har ofta vettiga diskussioner och gillar att diskutera saker. Så jag kör 
ganska mycket muntligt gemensamt för hela klassen. […] De har ju 
sin bok också där de får jobba på egen hand. (lärare C) 

 
För den skriftliga uttrycksformen använder samtliga lärare sig av matematikläromedel.  
Lärare E berättar dock att endast tre av hennes fem elever använde läromedel. Lärare B 
och C använder sig av specialläromedel där eleverna får skriva direkt i boken istället för 
i ett separat räknehäfte. De förklarar att eleverna helt enkelt inte klarar av att läsa 
uppgiften i läromedlet för att sedan skriva svaret i räknehäftet.  
 
5.1.2.2 Bildligt 
 
Lärare B, C och D använder den bildliga uttrycksformen i matematikundervisningen. 
Lärare D låter eleverna göra matematiska ritberättelser och lärare C låter eleverna göra 
rituppgifter i läromedlet. Lärare B ritar själv och låter eleverna rita i de en-till-en-
diskussioner hon har med dem. Lärare D berättar att hon låter eleverna göra 
ritberättelser för att de ska få förtydliga sin kommunikation. Vidare beskriver hon att det 
blir mycket tydligare för både henne och eleverna vad de menar samt att hon får en 
klarare och mer fullständig bild av elevernas nuvarande kunskaper.  
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5.1.2.3 Konkret 
 
Lärare B, C och E låter eleverna använda konkreta uttrycksformer. Lärare C använder 
nästintill inget laborativt material för elev 2 men elev 1 får tillsammans med en 
resurslärare frekvent använda sig av laborativt material under 
matematikundervisningen, som exempelvis låtsaspengar och klossar. Lärare C berättar 
att han är av den uppfattningen att konkret material ska bort så fort som möjligt.  

 
Jag tycker att hela syftet med matematik, över huvud taget, är att du 
ska komma bort från det laborativa eller åtminstone det konkreta. Det 
fina med matematik är ju att du behöver inte ha en hög med massa 
duttar utan du kan lösa det logiskt och matematiskt istället. Jag är helt 
med på att laborativa material behövs i tidiga år när vi ska bygga 
centraluppfattning och ”Vad händer när vi subtraherar?” till exempel. 
Men sen tror jag att man så fort som möjligt ska gå bort från det 
laborativa och konkreta. (lärare C) 

 
Lärare B använder mycket olika laborativa material i sin undervisning. Exempelvis 
låtsaspengar, plockmaterial, geometriska former och bråkplattor. Hon berättar vidare att 
det skiljer sig mycket från individ till individ huruvida eleverna vill eller har behov av 
att använda sig av laborativa material eller inte. En del av eleverna använder sig inte alls 
av laborativa material medan andra använder sig nästan uteslutande av detta för att 
underlätta matematiklärandet. 
 
5.1.3 Kopplingar mellan den kommunikativa förmågan och det centrala innehållet 
samt övriga matematiska förmågor 
 
Lärare A, B och E anser att den kommunikativa förmågan vävs in i all 
matematikundervisning oavsett vilken del av det centrala innehållet som behandlas. De 
beskriver att det inte går att välja ut en särskild del av det centrala innehållet där 
undervisningens fokus ligger på den kommunikativa förmågan. Lärare B uppger dock 
att det kan bli mycket kommunikation när eleverna ska lära sig bråk eftersom de då 
arbetar med laborativt material i par vilket betyder att de måste kommunicera med 
varandra. Lärare A beskriver att det inte är det centrala innehållet som avgör hur mycket 
kommunikation det blir på matematiklektionerna utan istället arbetssättet. Ett arbetssätt 
hon använder sig av som leder till kommunikation mellan eleverna är när de förklarar 
sina matematiska resonemang och uträkningar för varandra. Lärare B och C uppger att 
den kommunikativa förmågan hamnar i centrum i de delar av det centrala innehållet där 
det förekommer mycket begrepp som eleverna ska lära sig, som exempelvis geometri 
och bråk.  

 
Nu håller vi ju på med geometri och där upplever man att det är 
oerhört mycket begrepp i årskurs 4 som kommer in, både ordförståelse 
och begrepp […] Där kör vi mycket muntligt och diskussionsbaserat 
så att man försöker bygga upp de här begreppen: ”Vad är det för 
skillnad på parallelltrapets och parallellogram?” Att de får sätta ord på 
det. (lärare C) 

 
Lärare D berättar att det blir extra fokus på den kommunikativa förmågan i samband 
med problemlösning. 
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När jag tittar och verkligen grottar ner mig i det centrala innehållet så 
kom jag fram till att just nu arbetar vi mest med den kommunikativa 
förmågan inom problemlösning. Att där krävs det än mer 
kommunikation på olika sätt. För man måste kommunicera med sig 
själv. ”Vad är det jag ska ta reda på här och varför?” Där gäller det att 
både kommunicera med sig själv och med andra. (lärare D) 

 
5.2 Svårigheter med planering och genomförande av 
matematiklektioner utifrån den kommunikativa förmågan för elever 
med AST 
 
Samtliga lärare beskriver en rad svårigheter i arbetet med planering och genomförande 
av matematikundervisningen för elever med AST. De mest återkommande var: 
 
• elevernas matematiksvårigheter 
• elevernas särskilda behov 
• kommunikationssvårigheter  
• brist på kunskap om AST 
 
5.2.1 AST och matematiksvårigheter 
 
Lärare C och E berättar att de har undervisat elever med AST som har uppvisat 
svårigheter i matematikämnet. Lärarna uppgav att eleverna hade svårt för det enkla 
matematikinnehållet som exempelvis additioner med ental och tiokompisar. Av de 
elever lärare E undervisat uppvisade två matematiksvårigheter. Lärare C berättade att en 
av de två elever med AST han undervisar (elev 1) ligger efter sina klasskamrater och 
fortfarande endast arbetar med talområdet 1-10.  
 

Men det har vi känt nu är att nu är det dags, nu sitter det här 
talområdet 1-10, tiokompisar och enkel addition och så där, så nu var 
det väl dags att ta talområdet 11-20 men det tog tvärstopp direkt. Hon 
kunde inte reda ut skillnaden mellan 13 och 31 eller sådana här saker 
och så fort man började tänka pengar och det var över tio kronor blev 
det väldigt svårt för henne att hänga med på det resonemanget. (lärare 
C) 

 
Lärare C uppgav även att den andra eleven (elev 2) har en ojämn kunskapsutveckling 
där denne ibland kan ha svårt för det enkla som exempelvis tiokompisar, men samtidigt 
klara det mer avancerade som exempelvis uppställningar med tresiffriga tal. Lärare C 
beskriver den här eleven som en av de svagaste i klassen när det gäller matematik men 
berättar samtidigt att han arbetar med samma område som övriga i klassen, delvis med 
hjälp av en resurslärare. 

 
Han kan missa ibland på tiokompisar som jag sa. 7+2 kan han få till 
10 helt plötsligt men han har samtidigt väldigt bra koll på hur han ska 
ställa upp lite mer avancerade tresiffriga tal och så där. Han är lite svår 
att förstå sig på […] och många av de här enkla sakerna är inte riktigt 
automatiserade som tiokompisar och så där. (lärare C) 
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En annan svårighet lärare C tar upp gällande samma elev är att han har svårt för att 
befästa kunskap. Eleven har svårt att applicera redan inlärd kunskap på en ny liknande 
matematikuppgift. 
 

Sen kan han ha svårt för att befästa saker och ting. Det kan vara så att 
han har gjort fem stycken uppgifter och gjort de helt rätt. Sen vänder 
han blad och så är det som att den förra sidan är bortblåst helt 
plötsligt. Det har inte befästs och kunskapen sitter inte där som den 
ska. Så där har han vissa sådana problem också. (lärare C) 

 
5.2.2 Individanpassning utifrån elevernas särskilda behov 
 
Alla fem intervjuade lärare anser att det är viktigt med individanpassning i planering 
och genomförande av matematiklektioner för elever med AST. De beskriver att alla 
elever med AST är individer med skiftande behov och förutsättningar. Detta innebär att 
en och samma planering och arbetssätt inte nödvändigtvis passar alla elever med 
funktionsnedsättningen utan att det ofta krävs individanpassning. Lärare B, C, D och E 
uppger att de gör individuella planeringar för elever med AST. Lärare B planerar 
individuellt för samtliga elever medan lärare D individplanerar för några av eleverna 
och lärare C planerar individuellt för en elev (elev 1) tillsammans med en resurslärare. 
Lärare E uppger också att hon utformar individuella planeringar.       
   

Men utmaningen är också att det du planerat är inte säkert att det går 
just den dagen. Utan du får ha plan A, B, C, D, E, F, G och så får man 
se vilken man kan göra. Man måste ha ett helt annat sätt att tänka. Det 
beror helt på dagsformen. Du får mer försöka summera – ”Vad är det 
för bitar?” och hela tiden hålla koll på kunskapskraven. Nästan 
tvärtom. Vad kan man checka av att man har gjort? Så får man hålla 
koll på vilka mål man har kvar som man måste försöka styra emot. 
Men att gå in med en färdig planering och tro att det kommer hända 
idag, it ain’t gonna happen, kan jag säga. Det är väl den erfarenheten 
jag har. (lärare E) 
 

Lärare D uppger att hon planerar in enskilda genomgångar för elever med AST som 
komplement till de muntliga helklassgenomgångarna. 

 
Om jag gör en planering som klasslärare så är det ju sällan att man 
sitter med en elev, utan du har ju en hel klass eller minst en halvklass. 
För vår del är det stora klasser. Det är 28 barn i genomsnitt. Och så 
sitter du med 14 barn ofta då om du inte har helklass. […] När jag har 
en genomgång även om jag tänker väldigt väl igenom att jag ska ha 
mycket tydliga bilder, ska inte prata för länge, jag ska verkligen tänka 
till vad jag ska göra så kanske det inte passar ”Kalle” här framme för 
då har jag en annan planering till ”Kalle”. Då får jag gå igenom med 
honom lite efteråt. (lärare D) 

 
Den lärare som inte gjorde individuella planeringar angav tidsbrist som anledning.           
 

Det är svårt att hinna med att se alla elever. Jag gör inte en speciell 
planering för en elev med autism för ofta är det många olika 
svårigheter som eleverna i klassen har. Vi ska ju individualisera så 
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mycket som möjligt men man hinner inte med att individualisera så 
mycket som man egentligen, enligt läroplanen ska. (lärare A) 

 
Lärare B och E upplever att elever med AST ofta har specialintressen. De uppger även 
att de som lärare planerar och genomför matematikundervisningen utifrån dessa. Lärare 
E uppger att hon gör detta ofta och anser att det är en bra undervisningsmetod. Lärare B 
uppger att hon gör det ibland men inte särskilt ofta då hon upplever att det finns flera 
svårigheter med det. Eleverna kan känna att läraren inkräktar på deras intresse och det 
kan ge upphov till irritation hos eleverna. Hon anser dessutom att det kan vara svårt att 
skapa meningsfulla matematikuppgifter inom ramen för specialintresset.  
 

Om någon elev, till exempel, är intresserad av något fotbollslag kan 
det bli svårt att göra uppgifter på det. Att räkna ut hur många, om det 
är nu är fotbollsarenor, hur många av dem får plats i den arenan. Det 
blir verkligen påhittade uppgifter som egentligen inte har en mening 
även att de handlar om deras specialintresse. […] Så jag kan känna att 
det blir lite krystat om man ska göra matteuppgifter om deras 
specialintressen. Hittills har det varit så i alla fall. (lärare B) 

 
Lärare B beskriver att hur hon utformar matematikuppgifterna spelar roll för om hon 
väljer att använda sig av elevens specialintresse eller inte. Hon uppger att det kan bli 
mer meningsfullt om läraren och eleven tillsammans forskar kring elevens 
specialintresse. 
  

Då skulle man ju mer forska tillsammans i så fall. ”Vi ska ta reda på 
hur lång eller stor den var. Vad den hade för volym” om man tar 
Titanic då. (lärare B) 
 

Lärare E berättar att hon i stor utsträckning planerar och genomför lektioner utifrån 
elevers specialintressen och att detta fungerar väl.  

 
När han [elev 3] gjorde matte jobbade han ofta med laborativt material 
och ofta dinosaurier som han tyckte väldigt mycket om. Många av de 
här [eleverna] har ju specialintressen och för många blir det 
dinosaurier. […] Men då jobbade vi naturligtvis utifrån dinosaurier. 
Vi försökte jobba utifrån hans specialintresse. Likadant med den andra 
[elev 4], att man försökte sända på hans kanal och det var också 
dinosaurier. (lärare E) 

 
Individanpassningen visar sig även under den muntliga delen av det nationella provet i 
matematik. Lärare B, D och E framhåller att de på olika sätt anpassar planeringen och 
genomförandet av det muntliga provtillfället. Exempelvis minskade de grupperna, 
anpassade gruppsammansättningen, förlängde provtiden eller satte sig själva som 
gruppmedlem.  
 

Ibland blir det ju nästan att man får sätta sig själv som en 
gruppmedlem. Om det är två sexor – förra året hade jag två sexor – 
alltså då blir det ju inte så där jättemycket diskussion. Om de säger så 
här: ”Jag tror att det är så här” och ”jag tror att det är så här” och sen 
tar det stopp. Då kanske jag får sätta mig som en gruppmedlem. ”Ja, 
men jag tror att det är så här” eller så. (lärare B) 
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Först anpassar man ju vilka barn man sätter ihop med de här eleverna. 
Det kan ju hända att ”Kalle” här passar mycket bättre ihop med ”Lisa” 
än med ”Stina” och då tänker vi på det. För att sitta i ett sådant forum 
där man ska ha kommunikation kring matematik så gäller det ju att de 
känner sig trygga, lugna och nöjda med situationen. Ibland får man 
även minska gruppstorlekarna. (lärare D) 
 
Man fick naturligtvis handplocka elever som man visste att de var 
trygga med när de skulle prata då men det fixade de alla tre. (lärare E) 

 
I samband med individanpassning tog flera lärare upp vikten av att bygga relationer. 
Lärare A, B och E uppger att man, som lärare, måste bygga upp en bra relation och lära 
känna eleven innan man kan identifiera dennes särskilda behov. Först därefter går det att 
anpassa matematikundervisningen för att tillgodose dessa. Lärare A uttrycker att 
behovet av att ha en trygg relation till sin lärare är extra stort för elever med AST. 
Lärare B beskriver att det kan uppstå svårigheter innan läraren har hunnit skapa en trygg 
relation. 
 

Man får oftast gå väldigt långsamt och varsamt fram. Nummer ett får 
vara att bygga relation och inte uppnå betyg eller bedömning […] Så 
har det varit med i stort sett alla som har börjat här. […] Det är 
jättejätteviktigt. Annars kommer man ingenstans och man ser inte 
deras fulla potential. De kanske visar någonting men oftast kanske inte 
allt det som de faktiskt kan. De har oftast lite försvarsmekanismer för 
sig. Antingen säger de att allt är för lätt eller så säger de att de är 
dumma i huvudet och att ”Det här kan inte jag”. De vågar inte visa 
vad de faktiskt kan eller vad de faktiskt inte kan. (lärare B) 

 
Lärare E anser att kurser och utbildningar om AST kan ge viktig kunskap till lärare men 
att alla individer med diagnosen är olika. Av den anledningen, är det viktigt att se till 
individens specifika behov i första hand och först därefter väga in de generella behov 
som tillkommer med diagnosen.  
 

Utan man ska tänka att det här är Kalle och sen har han AST och hur 
påverkar det honom i matematiken och vad kan bli annorlunda där 
man måste stötta upp eller tänka annorlunda kring. Mer så tänker jag. 
Men det är klart att det krävs viss kunskap men bara man tänker att 
man lär känna barnet först så kommer det andra sen. (lärare E) 

 
5.2.3 AST och kommunikationssvårigheter 
 
Samtliga lärare uppger att de elever med AST som de har undervisat uppvisar 
kommunikationssvårigheter och att dessa resulterar i svårigheter med att utveckla och 
nå målen för den kommunikativa förmågan i matematikämnet. De anger att dessa 
svårigheter yttrar sig i olika grad och på olika sätt men att de ofta får till följd att det blir 
svårt att planera och genomföra undervisning där kommunikationen sker mellan 
eleverna. Lärare A uppger även att det kan uppkomma svårigheter i kommunikationen 
mellan lärare och elev.  
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De har ju svårt att kommunicera hur de reflekterar och analyserar och 
det är mycket sådant som står i läroplanen. Och då är det ju svårt att få 
till detta. Många gånger har dessa elever svårt att göra detta inför 
andra. Och de kan ofta ha svårt att förklara för mig hur de har tänkt. 
(lärare A) 
 
Nej, hon [elev 1] kan inte delta i diskussioner tillsammans med 
klassen utan då är det enskilt man får ta de diskussionerna och så är 
det mycket med henne, att resursläraren som jobbar med henne, tar 
många av momenten muntligt. (lärare C) 
 
Sen är han [elev 2] lite speciell för han kan låsa sig vid en tanke 
väldigt hårt. Om jag frågar ”Vad är 7+4?” så säger han 12. ”Nej” 
säger jag ”Det är det inte.” ”Jo, det är det.” ”Nej det är det inte” ”Jo, 
men det är det.” Då kan han låsa sig vid uppenbara felaktigheter. […] 
Men annars är det inga problem utan han deltar i diskussioner och så. 
(lärare C) 

 
Under intervjuerna kom vikten av relationer fram i samband med frågor om 
kommunikationssvårigheter. Lärare A, B och E identifierar detta som en viktig faktor 
för att underlätta för elevens kommunikativa förmåga. Lärare B uppger att relationerna 
med eleverna har väldigt stor betydelse för deras kommunikation. Vidare berättar hon 
att ju bättre relation man, som lärare, har till eleven desto lättare får eleven att 
kommunicera. Detta beror, enligt samma lärare, på att de måste känna sig trygga med 
personen innan de vågar öppna sig och kommunicera fullt ut. Innan man har hunnit 
bygga en bra relation med eleven kan det därför bli svårt att som lärare se dennes fulla 
matematikkunskaper. Även lärare A påtalar vikten av att bygga en relation till eleven 
för att främja kommunikationen. Hon anser att det är extra viktigt just för elever med 
AST. Lärare E beskrev att det är viktigt att lära känna eleven och förstå dennes 
tankemönster samt att detta kan underlätta för henne att kommunicera med sina elever. 
Hon uppger vidare att elever med AST ofta vill ha matematiskt innehåll förklarat på ett 
väldigt specifikt sätt som passar deras tankemönster. När hon, som lärare, vet vilken 
förklaring som passar elevens tankemönster bäst använder hon sig av den. 
 
5.2.4 Brist på kunskap om AST 
 
Lärare A, C och D uppger att de inte har tillräckliga kunskaper om AST för att kunna 
tillgodose behoven hos eleverna med diagnosen i matematikundervisningen. Lärare C 
och D berättar vidare att deras lärarutbildningar inte har gett dem de kunskaper de 
behöver för att göra detta. Lärare C förklarar att han känner att hans kunskaper inte är 
tillräckligt uppdaterade och att det kan bero på att han tog lärarexamen för relativt länge 
sen (1996). Han anser därför att han skulle behöva vidareutbilda sig i diagnosen. Lärare 
D anger att hon har inhämtat sina kunskaper efter avklarad lärarutbildning på andra sätt. 
 

Tillräcklig kunskap? Nej, utbildningen gav andra kunskaper men 
väldigt lite kring AST. […] Kunskaper skaffar man sig under resan 
genom kollegor, läromedel och egen sökning. (Lärare D) 

 
Lärare A beskriver ett behov av att vilja kunna mer om olika funktionsnedsättningar. 
Hon förklarar att även då hon är utbildad speciallärare och läst mycket om olika 
diagnoser känner hon sig aldrig fullärd. Hon anser att det är svårt att hålla sig 
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uppdaterad i ämnet men också att upprätthålla de kunskaper om olika diagnoser 
(däribland AST) hon en gång tagit till sig. Hon uttrycker vikten av att anpassa 
undervisningen så att innehållet når ut till alla elever. Vidare beskriver hon en känsla av 
dåligt samvete då kunskapen om AST inte alltid räcker till och att det påverkar 
undervisningen för dessa elever. Lärare A anser att alla lärare borde utbilda sig inom 
specialpedagogik för att skaffa sig en bra grund att stå på. Hon påtalar också vikten av 
att ständigt reflektera över sin undervisning och att delta vid lämplig 
kompetensutveckling som erbjuds av skolan.   
 
Lärare E och B hävdar däremot att deras kunskaper är tillräckliga för att kunna 
tillgodose behoven hos eleverna med AST i matematikundervisningen. Lärare E anger 
att hon har fått sina kunskaper om diagnosen genom att hon har gått 
specialpedagogprogrammet samt läst två kortare kurser inom området. Lärare B berättar 
att hennes kunskaper har utvecklats genom internutbildningar och egna erfarenheter. 
Hon uppger i likhet med lärare C och D att lärarutbildningen inte har gett henne 
tillräckliga kunskaper. 
 

Ja, jag tycker att jag har tillräckliga kunskaper om AST för att kunna 
undervisa elever med dessa diagnoser, men det är tack vare 
internutbildningar och erfarenhet. Det var inte mycket från 
lärarutbildningen. […] Vi får handledning ett par till tre gånger per 
termin av en psykolog som är särskilt inriktad på AST och det lär man 
sig mycket på. (Lärare B) 
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6 Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Vi har identifierat ett antal faktorer som begränsar den här studiens generaliserbarhet. 
Dessa behandlas i detta avsnitt.  
 
I denna studie användes endast en datainsamlingsmetod - kvalitativa intervjuer. Enbart 
lärare intervjuades vilket innebär att resultatet inte kontrollerades på elevnivå. Studien 
utgår med andra ord från lärarens perspektiv och inte elevens. Metoder som valdes bort 
är elevintervjuer och klassrumsobservationer.  
 
Elevintervjuer valdes bort av både praktiska och etiska skäl. Först och främst, bedömdes 
det rent praktiskt ineffektivt att samla in data genom intervjuer med barn med 
kommunikationssvårigheter. Dessutom var elevunderlaget relativt litet, dels på grund av 
att två av de intervjuade lärarna inte vid tiden för intervjuerna undervisade några elever 
med AST och dels för att de övriga lärarna endast undervisade en till två elever med 
diagnosen. Det bedömdes inte som troligt att mängden användbar data skulle rättfärdiga 
den extra tid (tiden för studien var begränsad) som det skulle ta att genomföra 
elevintervjuerna. Dessutom bedömdes det också oetiskt då en risk med att intervjua 
eleverna skulle kunna vara att få dem att känna sig negativt utpekade på grund av sin 
funktionsnedsättning. Deras kommunikationssvårigheter ställer också till problem 
gällande informationskravet. Frågor som vi ställde oss var om man verkligen kan 
förvänta sig att barn med kommunikationssvårigheter kan ta till sig informationen om 
studien på ett adekvat sätt för att utifrån denna information kunna bedöma om de vill 
delta eller inte.  
 
Klassrumsobservationer valdes bort av liknande etiska skäl. Det identifierades två risker 
med denna metod – antingen att peka ut eleverna med AST inför sina klasskamrater 
(genom att informera för alla eleverna i klassen att vi enbart skulle observera 
eleven/eleverna med AST) eller att brista i informationen, både till eleverna med AST 
och deras klasskamrater (genom att inte informera om att det enbart var eleverna med 
AST som skulle observeras). 
 
Ytterligare faktorer som begränsar generaliserbarheten i denna studies resultat är att det 
grundar sig på ett relativt litet urval (fem informanter) samt att informanterna som har 
erhållits alla har utbildat sig och undervisat i ett geografiskt begränsat område. Det 
faktum att antalet informanter inte var större beror på den begränsade tiden för studien 
men troligtvis också på att det antal tillgängliga lärare, som stämmer överens med 
studiens urvalskriterier, i det valda geografiska området är relativt litet.  
 
I motsats till de svårigheter och brister med den här studiens metod och 
tillvägagångssätt som nämns ovan bör också nämnas att det finns en viktig fördel med 
kvalitativa intervjuer. De kan ge en djupare förståelse för de intervjuades känslor och 
tankar som inte erhålls i kvantitativa intervjuer i samma utsträckning (Trost 2010). 
 
Sammanfattningsvis, gör de ovan nämnda begränsningar med studien att det kan vara 
svårt att dra alltför generella slutsatser utifrån resultatet. I korthet, behövs det mer 
forskning på området AST och den kommunikativa förmågan i matematik. 
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6.2 Resultatdiskussion 
 
6.2.1 Planering och genomförande av matematikundervisning för elever med AST 
utifrån den kommunikativa förmågan 
 
6.2.1.1 Mellan vilka parter sker kommunikationen? 
 
Den här studiens resultat visar att kommunikationen i ämnet matematik för elever med 
AST främst sker mellan lärare och elev och mer sällan eleverna emellan. I studien 
framträder olika anledningar till att kommunikationen sällan sker mellan elever. Den 
mest förekommande anledningen är att elever med AST har svårt att utförligt förklara 
hur de resonerar för sina klasskamrater. Två lärare uppger att eleverna generellt 
uttrycker sig kortfattat i elevdiskussioner. Lärare B beskriver hur hon försöker bidra till 
mer utvecklade samtal mellan eleverna genom att sätta sig själv som gruppmedlem i 
elevdiskussioner.  
 
En möjlig orsak till de kortfattade diskussionerna skulle kunna vara bristande förmåga 
till social ömsesidighet. Detta är något som kännetecknar personer med AST och som 
kan yttra sig bland annat genom bristande gensvar i samtal (American Psychiatric 
Association 2013). En annan orsak kan vara en mindre utvecklad 
mentaliseringsförmåga som är vanligt förekommande bland barn med AST. Dessa barn 
utvecklar generellt denna förmåga mycket senare än normalutvecklade barn (Baron-
Cohen m.fl. 1985). Mentalisering är förståelsen för hur andra människor tänker och 
känner (Gerland 2014). Om elever med AST har svårigheter med mentalisering skulle 
det i sin tur kunna leda till svårigheter med att förklara hur de själva resonerar kring 
matematiskt innehåll för sina klasskamrater. Detta eftersom de då inte helt kan sätta sig 
in i vad klasskamraten behöver veta för att han/hon ska förstå resonemanget.  
 
6.2.1.2 Uttrycksformer och material 
 
Den här studien visar att ordinarie matematiklärare låter elever med AST kommunicera 
genom flera olika uttrycksformer och med hjälp av flera olika material. Samtliga lärare 
uppger att eleverna kommunicerar muntligt och skriftligt samt att dessa två 
uttrycksformer är de mest förekommande i matematikundervisningen. Den skriftliga 
uttrycksformen som är den allra mest förekommande visar sig främst genom att 
eleverna arbetar enskilt i läromedlet.   
 
Pettersson (2011) och Kling Sackerud (2009) visar i sina studier att den svenska 
matematikundervisningen främst kännetecknas av att elever arbetar enskilt i läromedlet. 
Detta skulle kunna förklara att den skriftliga uttrycksformen framträder som den 
vanligaste för elever med AST i vår studie. Kling Sackerud (2009) beskriver vidare att 
detta innebär att kommunikationen i matematikundervisningen till övervägande del sker 
mellan lärare, elev och läromedel. Därav drar vi slutsatsen att det faktum att eleverna 
med AST i vår studie till största delen får uttrycka sig muntligt och skriftligt, troligtvis 
inte är en anpassning just för dessa elever utan snarare en konsekvens av att 
matematikundervisningen generellt är uppbyggd på det sättet.  
 
En annan uttrycksform som framträder som vanligt förekommande i vår studie är den 
konkreta som i den här studien definieras som kommunikation med hjälp av laborativt 
material. Hur mycket den konkreta uttrycksformen används varierar kraftigt från elev 
till elev. Generellt uttrycker dock lärarna att de har en positiv syn på den konkreta 
uttrycksformen. Lärare C utmärker sig emellertid i detta avseende. Han uttrycker 
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visserligen att elever i lägre åldrar kan ha användning av laborativt material för att 
bygga upp en förståelse för den grundläggande matematiken men samtidigt tillägger han 
att de senare, i årskurs 4-6, ska komma bort från det så fort som möjligt. Han uttrycker 
vidare att poängen med matematik är att man kan lösa uppgifter logiskt utan laborativt 
material.  
 
Denna syn, som lärare C uppvisar, går emot forskning som visar att elever med AST 
kan gagnas av laborativt material i flera delar av matematikundervisningen, till exempel 
bråk (Agrawal 2013) och subtraktion (Bouck m.fl. 2014). Baron-Cohen (2003, i 
Humphrey 2008) beskriver att matematikämnet till stor del handlar om logik vilket 
stämmer bra överens med det typiska tankesätt personer med AST ofta har. Humphrey 
(2008) hävdar dock att matematiken även till viss del handlar om abstrakt tänkande 
vilket kan vara svårt för elever med AST. Utöver detta kan ett konkret och greppbart 
arbetssätt inom matematiken kan underlätta för dessa elever (Betts, Betts and Gerber-
Eckard 2007, i Humphrey 2008). Rimligtvis kan man anta att laborativt material kan 
vara en del av detta konkreta arbetssätt och att detta i sin tur skulle kunna leda till att det 
abstrakta i undervisningen blir mer logiskt och greppbart.  
 
6.2.2 Svårigheter med planering och genomförande av matematikundervisning för 
elever med AST utifrån den kommunikativa förmågan 
 
6.2.2.1 AST och matematiksvårigheter 
 
Två av de intervjuade lärarna nämner att de flesta elever med AST som de har 
undervisat har uppvisat svårigheter i matematikämnet. Detta är inte överraskande då det 
finns forskning som visar att en relativt stor andel av elever med AST har 
matematiksvårigheter. Mayes & Calhoun (2003, 2006, 2008) har gjort tre studier där 
syftet var att mäta hur stor andel av barn med AST (utan utvecklingsstörning) som hade 
matematiksvårigheter. Alla tre studier visar att runt en femtedel av barn med AST 
uppvisar dessa svårigheter. I vår studie fokuserar vi på den kommunikativa förmågan i 
matematik hos elever med AST men utifrån det som står skrivet ovan vill vi 
uppmärksamma att en relativt stor andel av de elever som har AST också har allmänna 
matematiksvårigheter. Dessa svårigheter skulle delvis kunna förklara de matematiska 
kommunikationssvårigheter hos elever med diagnosen som samtliga lärare i den här 
studien vittnar om. Lärare A berättar att de elever med AST som hon har undervisat har 
haft svårt för att kommunicera inför sina klasskamrater under matematiklektionerna. 
Samtidigt påpekar hon att det skiljer sig mycket åt från elev till elev och att klimatet i 
klassrummet påverkar hur lätt eleverna har för att kommunicera inför sina 
klasskamrater. Eftersom lärare A här beskriver att det kan variera hur lätt eller svårt 
eleverna har att kommunicera med sina klasskamrater, skulle dessa svårigheter med 
kommunikation delvis kunna bero på en osäkerhet som egentligen grundar sig i 
elevernas matematiksvårigheter. 
 
Lärare C uppger att en av hans elever (elev 2) har en ojämn kunskapsnivå i 
matematikämnet och har svårt att befästa kunskap. Läraren beskriver att eleven, utan 
problem, kan lösa en serie uppgifter i läromedlet men när denne sedan byter sida och 
ska genomföra en serie liknande uppgifter kan han inte lösa dem. Dessa svårigheter 
skulle kunna bero på att eleven har svårt att generalisera sin kunskap, vilket Olivar-
Parra m.fl. (2011, i Grossman 2013), i sin studie, visar att barn med AST har svårigheter 
med. 
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6.2.2.2 Behövs det mer kunskap om AST bland ordinarie matematiklärare för att 
möjliggöra individanpassning? 
 
Alla lärare i den här studien betonar vikten av individanpassning i planering och 
genomförande av matematiklektioner för elever med AST. Den bild som framkommer i 
intervjuerna är att de ser eleverna som individer med varierande behov och 
förutsättningar och att det ofta är nödvändigt att anpassa lektionerna efter dessa behov. 
Dessa lärares agerande överensstämmer med Humphreys (2008) forskning där det 
framkommer att en viktig strategi för att främja deltagandet och prestationerna hos 
elever med AST i ordinarie undervisning är att lärare i samma grad beaktar både de 
typiska behoven hos elever med diagnosen och de specifika behov som individen har.  
 
Tre av de intervjuade lärarna i denna studie uppger att de inte har tillräckliga kunskaper 
om AST för att utforma en matematikundervisning där elever med diagnosen får sina 
behov tillfredsställda. Vidare förklarar två av dessa lärare att lärarutbildningen inte 
bidragit med de kunskaper som är nödvändiga för att bemöta elever med AST i 
undervisningen på ett väl fungerande sätt. I kontrast till detta delger lärare B och E att 
de har de kunskaper som krävs för att möta elever med AST i 
matematikundervisningen. Lärare B påtalar dock att det inte är tack vare 
lärarutbildningen som hon besitter dessa kunskaper utan hon menar att hon har inhämtat 
dem genom internutbildningar och egna yrkeserfarenheter. Lärare E förklarar att hennes 
kunskaper kommer ifrån specialpedagogutbildningen och genom ett par kortare kurser.   
 
Att majoriteten av de intervjuade lärarna i den här studien uppger att de inte har 
tillräcklig kunskap om AST är beklämmande då Falkmer (2013) visar i sin studie att 
lärares kunskaper om AST och om de enskilda behoven hos elever med diagnosen är de 
faktorer som är mest avgörande för om dessa elever ska kunna inkluderas i den 
ordinarie undervisningen. Med andra ord skulle eleverna (med AST) till informanterna i 
vår studie kunna missgynnas på grund av deras lärares kunskapsbrist. Det bör dock 
nämnas att resultatet ovan inte är särskilt förvånande med tanke på Skolinspektionens 
(2012) och Alexanderssons (2014) studier som även de påvisar en låg kunskapsnivå om 
AST hos lärare. Det är även uppseendeväckande att majoriteten av lärarna i vår studie 
hävdar att deras lärarutbildningar inte har gett dem den kunskap om AST de skulle 
behöva för att kunna tillgodose behoven hos de elever som har diagnosen. Är det inte 
lärarutbildningens uppgift att förse blivande lärare med den kunskap som de behöver för 
att tillgodose alla elevers behov? 
 
Om lärarutbildningen inte ger de blivande lärarna den kunskap om AST som krävs för 
att de ska kunna möta elever med diagnosen är det möjligt att de blir kvar i förenklade 
förutfattade föreställningar om AST som Humphrey (2008) hävdar att de flesta 
människor bär på. Vidare drar han slutsatsen att om inte omgivningen kan se förbi den 
stereotypa bilden av AST är det oundvikligt att förväntningarna på vad dessa elever kan 
åstadkomma sänks. Det kan även leda till att elevernas egna förväntningar på sig själva 
blir lägre. Humphrey (2008) hänvisar till en tidigare studie (Humphrey & Lewis 2008) 
där det påvisas hur omgivningens stereotypa bild av AST smittar av sig på eleverna med 
funktionsnedsättningen. Därav drar Humphrey (2008) slutsatsen att man genom att 
utmana de förutfattade meningarna om AST i skolan kan höja förväntningarna på 
eleverna med diagnosen. Forskningen visar här på ytterligare en viktig anledning till att 
lärare bör ha god kunskap om AST – inte bara elevernas lärande riskerar att påverkas 
negativt utan även deras självbild. Om detta är fallet för de elever med AST som 
undervisats av informanterna i den här studien har vi inte kunnat dra någon slutsats om 
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eftersom studien endast är genomförd på lärarnivå. Det vore dock intressant att 
genomföra vidare forskning på området.   
 
Alexandersson (2014) uttrycker en möjlig anledning till denna okunskap hos lärarna. 
Hon hävdar att anledningen kan vara att det endast är specialpedagoger som får extern 
grupphandledning i grundskolan. Vidare diskuterar hon att en lösning skulle kunna vara 
att all skolpersonal som är i kontakt med eleverna med AST får ta del av denna 
handledning. Detta skulle leda till att personalen tillsammans kan arbeta för en så 
välfungerande inkludering av dessa elever som möjligt. Även Lupart (1998) drar 
slutsatsen att det är oerhört viktigt att den expertis som finns inom specialpedagogiken 
görs tillgänglig för alla ordinarie lärare i grundskolan. Hon efterlyser att praktiska 
tillvägagångssätt som har visat sig vara framgångsrika i separat specialundervisning ska 
ingå i de ordinarie lärarnas undervisningsrepertoar.  
 
Mot bakgrund av ovanstående, framstår Skollagens ord om att grundskolan är skyldig 
att försöka ”uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra 
sig utbildningen” (kap 1 § 4 SFS 2010:800) som en verklig utmaning att leva upp till. 
Detta är onekligen väldigt tydligt när det gäller just elever med AST i 
matematikundervisningen. Forskning (Skolinspektionen 2012, Alexandersson 2014) 
visar att grundskolelärarnas kunskaper om diagnosen är bristfälliga. Som konstaterades i 
inledningen av denna studie skulle de svårigheter som elever med AST ställs inför inom 
matematikundervisningen kunna vara särskilt stora. Matematiken har blivit ett mer 
kommunikativt ämne (Skolverket 2011b) och kommunikationssvårigheter är något som 
definierar diagnosen AST. Det torde därför vara en stor utmaning att inkludera dessa 
elever i matematikundervisningen. Resultatet i den här studien tyder på det som övrig 
forskning (Alexandersson 2014, Skolinspektionen 2012) visar – nämligen att 
kunskapsnivån bland ordinarie lärare måste höjas. Glädjande är dock att lärare, enligt 
Skolinspektionens (2012) granskning, allmänt uttrycker en vilja att lära sig mer. Detta 
var även något som framkom i vår studie.  
 
6.3 Vidare forskning och avslutande diskussion 
 
Efter genomförd studie framkommer det att det behövs mer forskning inom AST och 
den matematiska kommunikativa förmågan och om betydelsen av de olika 
uttrycksformerna. Humphrey (2008) hävdar att en mer konkret matematikundervisning 
kan göra det lättare för elever med AST att överkomma svårigheterna med de abstrakta 
delarna av matematiken. Detta har stöd i övrig forskning (exempelvis Agrawal 2013; 
Bouck m.fl. 2014) som visar att laborativt material kan hjälpa elever med AST inom 
olika områden i matematiken. Möjligtvis skulle laborativt material även kunna 
underlätta för elever med AST att utveckla och visa prov på sin kommunikativa 
förmåga inom matematiken. Matematikens abstrakta karaktär skulle kunna vara ett 
kommunikationshinder för elever med AST. Eftersom de får lättare att lösa matematiska 
uppgifter med hjälp av laborativt material kan man tänka sig att de även får lättare att 
kommunicera med den konkreta uttrycksformen. Detta är emellertid inget som går att 
dra någon entydig slutsats om eftersom det behövs mer forskning på området.  
 
Avslutningsvis, vill vi problematisera inkludering av elever med AST i den svenska 
grundskolan i stort. Målet med denna inkludering torde vara att gynna barnen med 
funktionsnedsättningen. Detta är onekligen ett eftersträvansvärt mål men om 
grundskolan inte har den kompetens som krävs för att möta dessa elever riskerar 
inkluderingen istället att missgynna dem. Inkluderingen utvecklas därigenom till en 
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paradox, där den uttalade avsikten inte återspeglas i de faktiska konsekvenserna. 
Inkludering måste ytterst vara en fråga om dessa barns lärande och välmående och inte 
en fråga om politisk korrekthet. Det räcker inte att inkluderingen ser bra ut på pappret 
utan den ska även fungera i praktiken. Forskning (Falkmer 2013; Humphrey 2008) visar 
att en högre kunskapsnivå bland skolpersonalen skulle kunna bidra till en välfungerande 
och framgångsrik inkludering där elever med AST både trivs i miljön och främjas i sitt 
lärande. Omvänt kan bristfälliga kunskaper om AST bland lärarna få till följd att de får 
en stereotyp och generaliserande bild av eleverna med diagnosen. För att förhindra detta 
måste lärarutbildningen utvecklas i samma takt som läroplanen och forskningen. Denna 
studies resultat samt tidigare forskning (Skolinspektionen 2012) tyder på att detta hittills 
inte har skett. Alla lärarstudenter och alla lärare borde utrustas med tillräckliga 
kunskaper så att de kan verka för dessa elevers bästa. Viljan finns bevisligen hos 
lärarkåren – nu behöver bara kunskapen adderas för att ekvationen ska bli fullständig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

29 

Referenser 
 
Alexandersson, Ulla (2014) Stödjande strukturer. En fallstudie om hur skolan möter 
elever inom autism. Göteborg: Specialpedagogiska myndigheten 
 
Agrawal, J (2013). The Effects of Explicit Instruction with Manipulatives on the 
Fraction Skills of Students with Autism, Proquest LLC  
 
American Psychiatric Association. (1952). Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders.1. uppl. Washington, DC: American Psychiatric Association.  
 
American Psychiatric Association. (1968). Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders. 2. uppl. Washington, DC: American Psychiatric Association. 
 
American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders. 3. uppl. Arlington, VA: Author.  
 
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders. 4. uppl. Arlington, VA: Author. 
 
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders. 5. uppl. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. 
 
Baron-Cohen, S., Leslie, A., & Frith, U. (1985), Does the autistic child have a 'theory 
of mind’? Cognition, 21, 1, ss 37-46 
 
Boaler, Jo (2011). Elefanten i klassrummet: att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i 
matematik. 1. uppl. Stockholm: Liber. 
 
Bouck, E., Satsangi, R., Doughty, T., & Courtney, W. (2014). Virtual and Concrete 
Manipulatives: A Comparison of Approaches for Solving Mathematics Problems for 
Students with Autism Spectrum Disorder, Journal Of Autism And Developmental 
Disorders, 44, 1, ss 180-193 
 
Chiang, H., & Lin, Y. (2007) Mathematical Ability of Students with Asperger 
Syndrome and High-Functioning Autism : A Review of Literature, Autism: The 
International Journal Of Research And Practice, 11, 6, ss 547-556 
 
Dahlgren, S., & Sandberg, A. (2008). Referential Communication in Children with 
Autism Spectrum Disorder, Autism: The International Journal Of Research And 
Practice, 12, 4, ss 335-348 
 
Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Falkmer, Marita (2013). From Eye to Us [Elektronisk resurs] : Prerequisites for and 
levels of participation in mainstream school of persons with Autism Spectrum 
Conditions. Diss. (sammanfattning) Jönköping : Högskolan i Jönköping, 2013 
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-20169 
 



  
 

30 

Gerland, Gunilla (2010). Arbeta med Aspergers syndrom: hantverket och den 
professionella rollen. Enskededalen: Pavus utbildning 
 
Grossman, M., Peskin, J., & San Juan, V. (2013). Thinking about a Reader's Mind: 
Fostering Communicative Clarity in the Compositions of Youth with Autism Spectrum 
Disorders, Journal Of Autism And Developmental Disorders, 43, 10, ss 2376-2392. 
 
Hart Barnett, J., & Cleary, S. (2015). Review of Evidence-Based Mathematics 
Interventions for Students with Autism Spectrum Disorders, Education And Training In 
Autism And Developmental Disabilities, 50, 2, ss 172-185. 
 
Humphrey, N. (2008). Autistic Spectrum and Inclusion: Including Pupils with Autistic 
Spectrum Disorders in Mainstream Schools, Support For Learning, 23, 1, ss 41-47. 
 
Humphrey, N. & Lewis, S. (2008). ‘Make me normal’: the views and 
experiences of pupils on the autistic spectrum in mainstream secondary 
schools. Autism: An International Journal of Research and Practice, 
12, ss 23–46. 
 
"Inte enligt mallen": om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom 
autismspektrumtillstånd. Stockholm: Skolinspektionen. 
Tillgänglig på Internet: 
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/ast/kvalgr-ast-
slutrapport.pdf 
 
Karlsson, Natalia & Kilborn, Wiggo (2015). Konkretisering och undervisning i 
matematik: matematikdidaktik för lärare. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kling Sackerud, Lili-Ann (2009). Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i 
matematik: en skolstudie i postmodern tid. Diss. Umeå : Univ., 2009 
Tillgänglig på internet: http://umu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:272715/FULLTEXT02 
 
Lupart, J. (1998) Setting right the delusion of inclusion: Implications for Canadian 
schools. Canadian Journal of Education 23, no. 3, ss 251–64. 
 
Mayes, S., & Calhoun, S. L. (2003). Analysis of the WISC-III, Stanford-Binet: IV, and 
academic achievement test scores in children with autism. Journal of Autism and 
Developmental Disorders, 33, ss 65– 80. 
 
Mayes, S., & Calhoun, S. (2006). Frequency of Reading, Math, and Writing Disabilities 
in Children with Clinical Disorders, Learning & Individual Differences, 16, 2, ss 145-
157. 
 
Mayes, S., & Calhoun, S. L. (2008). WISC-IV and WIAT-II profiles in children with 
high functioning autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38, ss 428 – 
439.

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/ast/kvalgr-ast-slutrapport.pdf
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/ast/kvalgr-ast-slutrapport.pdf
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:272715/FULLTEXT02
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:272715/FULLTEXT02


  
  

31 
 

  
Pettersson, Astrid (2013). Bedömning av kunskap – för lärande och undervisning i 
matematik. Bedömarträning – matematik årskurs 6. Skolverket. Tillgänglig på internet: 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.159128!/Menu/article/attachment/Om%20bed% 
C3%B6mning%20i%20matematik_Astrid%20Pettersson.pdf  
 
Pettersson, Eva (2011). Studiesituationen för elever med särskild matematisk 
begåvning. Diss. Linnéuniversitetet Växjö. 
 
Rockwell S., Griffin C., & Jones H. (2011). Schema-based Strategy Instructions 
Mathematics and the Word Problem-Solving Performance of a Student with Autism. 
Focus On Autism And Other Developmental Disabilities, 26, 2, ss 87-95.  
 
Rao, S, & Gagie, B (2006) Learning through Seeing and Doing: Visual Supports for 
Children with Autism. TEACHING Exceptional Children, 38, 6, ss 26-33. 
 
Schaefer Whitby, PJ . (2009). The Effects of a Modified Learning Strategy on the 
Multiple Step Mathematical Word Problem Solving Ability of Middle School Students 
with High-Functioning Autism or Asperger's Syndrome', Proquest LLC, ERIC, 
EBSCOhost, hämtad 9 December 
 
SFS 1985:1100. Skollag.  
 
SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
Skolverket (2011a) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet. Lgr 11. Stockholm: Skolverket/Fritzes 
 
Skolverket (2011b). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik.  
Tillgänglig på internet: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-
enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2
Fskolb ok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2608.pdf%3Fk%3D2608 [Hämtad 
2015- 05-04] 
 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom 
humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
von Granitz, Heléne (2012). Psykisk sjukdom: Allt fler barn får bidrag. Välfärd vol. 
4/2012 ss 8-9. 
 
Whitby, P., & Mancil, G. (2009). Academic Achievement Profiles of Children with 
High Functioning Autism and Asperger Syndrome: A Review of the Literature, 
Education And Training In Developmental Disabilities, 44, 4, ss 551-560. 
 
 
 



  
 

II 

Bilagor 
Bilaga A  
Intervjufrågor 
 
Öppningsfråga 
 
• Vilken typ av lärarutbildning har du? 
• Hur länge har du varit verksam lärare? 
• Vilken erfarenhet har du av att undervisa elever med AST i ämnet matematik? 

(Tilläggsfråga: Hur många elever med AST har du undervisat? Undervisar du någon 
nu?) 

 
Syftesfrågor 
 
• Finns det några svårigheter när det gäller att planera matematikundervisningen för att 

elever med AST ska få möjlighet att utveckla och visa prov på sin kommunikativa 
förmåga? (Tilläggsfråga: Vilka svårigheter?) 

• Vilka uttrycksformer får eleverna med AST möjlighet att använda i undervisningen? 
(Tilläggsfråga: Varför just dessa?) 

• Vilka material använder du när eleverna med AST ska få möjlighet att utveckla den 
kommunikativa förmågan? (Tilläggsfråga: Varför just dessa material?) 

• Hur planerar du för att få underlag för bedömning av den kommunikativa förmågan 
hos elever med AST? 

• I vilka delar av det centrala innehållet har undervisningens fokus legat på den 
kommunikativa förmågan? (Tilläggsfråga: Varför just dessa delar?) 

 
Avslutningsfrågor 
 
• Finns det något vi inte tog upp i intervjun som du vill lägga till? 
• Är det någon del av intervjun som du vill ändra eller ta bort? 
• Får vi kontakta dig om vi vill ställa kompletterande frågor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 

Bilagor 
Bilaga B  
 
Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi heter Simon Nilsson och Max Richert och vi läser grundlärarprogrammet med 
inriktning mot årskurserna 4-6 på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi går näst sista terminen 
och skriver just nu ett självständigt arbete inom matematikdidaktik. Vårt självständiga 
arbete är en intervjustudie där vi kommer intervjua ordinarie matematiklärare som 
undervisar eller har erfarenhet av att undervisa elever med autismspektrumtillstånd 
(AST) i årskurserna 4-6. Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare planerar och 
förbereder sin matematikundervisning för att dessa elever ska få utveckla och visa prov 
på sin kommunikativa förmåga i ämnet matematik. Studiens syfte är relevant eftersom 
personer med AST har begränsade möjligheter till kommunikation och socialt samspel 
(enligt diagnosmanualen DSM-5). Vi vill därför undersöka hur lärare planerar 
matematikundervisningen för att dessa elever, trots dessa svårigheter, ska nå målen för 
den kommunikativa förmågan i kursplanen för matematik. 
 
Vi undrar om du har möjlighet att ta emot oss för en intervju? Intervjuerna kommer äga 
rum vecka 49 och 50. Det är endast ett intervjutillfälle som beräknas ta cirka 45 
minuter. Du deltar frivilligt och kan när som helst under intervjuns gång avbryta. All 
insamlad data kommer behandlas med anonymitet och kommer inte få tas del av någon 
obehörig. 
 
Hör av dig via telefon eller mail om du vill delta eller har frågor. 
 
Mail: sn222ia@student.lnu.se 
 
Vår handledares mail: john.ortendahl@lnu.se 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Simon Nilsson & Max Richert 
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