
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 

Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap 
 
 
 

Att hålla handen eller släppa taget 

Inkluderande matematikundervisning för elever med ASD/Aspergers syndrom 
 

2016  
Henrik Wenngren 

 
 

Examensarbete, Avancerad nivå, 30 poäng 
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 – 3 

Examensarbete för grundlärare F-3: matematik med ämnesdidaktisk inriktning 
 

 Handledare: Iiris Attorps 
Examinator: Mirko Radic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 



 

  
 

 

Sammanfattning: Syftet med denna rapport är att belysa hur matematikundervisningen för 

elever med ASD/Aspergers syndrom och matematiksvårigheter organiseras. Dessutom 

undersöka hur elever med denna problematik kan inkluderas i matematikundervisningen 

utifrån relevant och aktuell forskning. Rapporten utgår från en kvalitativ grund där två lärare 

har intervjuats och observerats. Resultatet visar att lärarna använder aktuell forskning som de 

upptäcker genom kollegialt lärande och olika media som lärarforum på internet, forsknings-

rapporter samt böcker. Eleverna får arbeta med grupparbeten vilket skapar en social 

tillhörighet och eleverna har tidigt fått stödstrukturer för att hjälpa varandra. Eleverna arbetar 

utifrån sina förkunskaper och sin kunskapsnivå. Lärarna och eleverna ser olikheter som en 

tillgång och är positiva till alla elever oavsett om de har problematik eller inte och arbetar 

utifrån att eleverna ska få en social och kunskapstillägnande inkludering, inte bara en rumslig 

sådan. Detta gör att lärarna kan släppa taget istället för att hålla handen genom matematik-

undervisningen. 
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1 INLEDNING 
 

Skolverket (2011:47) skriver att ”kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att 

fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i 

samhällets beslutsprocesser”. Enligt en nyligen genomförd undersökning gjord av tidningen 

Skolvärlden (2016) saknas det speciallärare inom matematik vilket kan innebära att många 

elever missar denna viktiga och grundläggande kunskap som matematik innebär. Detta 

eftersom Skolverket (2009) visar i sin rapport att elever med ASD/Aspergers syndrom, eller 

liknande problematik, undervisas i vanlig klass eller i särskild undervisningsgrupp. Om inte 

denna särskilda undervisningsgrupp existerar, hur kan läraren organisera sin undervisning så 

att den även inkluderar elever med ASD/Aspergers syndrom som dessutom har matematik-

svårigheter? 

 

En elev med ASD/Aspergers syndrom eller liknande problematik har enligt Donaldson och 

Zager (2010) 25% risk att uppvisa matematiksvårigheter. Enligt en undersökning som 

Skolverket presenterade 2001 så var det endast 0,75% av alla elever i deras utredning på    

111 200 elever som har någon form av funktionsvariation inom ADHD, DAMP och/eller 

ASD/Aspergers syndrom (Skolverket, 2001). Att ha i åtanke med denna undersökning är att 

den endast gäller elever som genomgått utredning eller bedömts inom skolan samt att 

undersökningen gäller ett stort urval av elever från grundskolan upp till gymnasiet. Skolverket 

(2009) menar att definitionerna på denna funktionsvariation varierar beroende på vem som 

tillfrågas och i vilket sammanhang som frågan ställs, och dessutom är det inte alla elever som 

får en diagnos eller utredning.  

 

Med bakgrund från ovanstående anser jag därför att det är viktigt att undersöka hur lärare 

organiserar sin matematikundervisning för att inkludera elever med ASD/Aspergers syndrom 

och matematiksvårigheter.  

 

Aspergers syndrom, även kallat högfunktionell autism (Whitby, Travers & Harnik, 2009, 

Donaldson & Zager, 2010, Chiang & Lin, 2007), är sedan 2015 inte längre en egen diagnos 

utan går numera under en övergripande diagnos som heter Autism Spectrum Disorder (ASD) 

(DSM5, 2013). En svensk översättning blir, enligt Bejerot och Nordin (2014) autism-

spektrumsyndrom och blir förkortat AST. Symptomen för diagnosen kännetecknas av att 

eleven har ett nedsatt socialt samspel vilket kan försvåra elevens kontakt gentemot andra 

elever och att förstå och använda språket med andra elever. En elev med denna diagnos kan 

även ha specialintressen som tar mycket av uppmärksamhet och tid, ett repetitivt beteende och 

kan även ha bristande motorik eller nedsatt kroppsspråk. Eleven kan även ha svårt för 

förändringar (Bejerot och Nordin, 2014). I detta examensarbete har jag valt att använda 

benämningen ASD/Aspergers syndrom eftersom den övergripande diagnosen ASD 

fortfarande är ny samt att diagnosen Aspergers syndrom benämns i det forskningsunderlag 

som detta examensarbete vilar på, och att många elever och lärare använder detta namn på 

diagnosen.  
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1.1 Bakgrund och litteraturgenomgång 

 

I denna del presenteras först vad som står i läroplanen för grundskolan samt rapporter från 

Skolverket och rekommendationer från Socialstyrelsen vad gäller inkludering. Därefter 

förklaras vilken problematik som kan finnas hos elever som har ASD/Aspergers syndrom och 

vad som menas med matematiksvårigheter för elever med denna diagnos samt inom vilka 

områden som problematiken anses uppkomma. Som avslutning på litteratur-genomgången 

behandlas strategier och instruktioner baserade på aktuell forskning för inkludering av elever 

med ASD/Aspergers syndrom och matematiksvårigheter.  

 

 

1.1.1 Vad säger Skolverket om undervisning och matematik? 
 

Enligt Skolverket (2011) ska skolan erbjuda alla elever en strukturerad undervisning både i 

helklass och enskilt. Dessutom ska lärarens undervisning utformas så att elever kan utveckla 

kunskaper inom matematiskt tänkande för framtida studier och i vardagslivet (ibid.). Vidare 

står det att läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter 

samt organisera undervisningen så att eleverna utvecklas efter sina förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Läraren ska även ge 

förutsättningar för eleverna att uppleva kunskapen som meningsfull och att den egna 

kunskapsutvecklingen går framåt. Dessutom ska läraren successivt ge eleverna fler och större 

självständiga uppgifter med ökat eget ansvar (ibid.).  

 

Under kapitlet om matematik i läroplanen för grundskolan står det att ”kunskaper i matematik 

ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer 

och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser”. Vidare står det att läsa att 

”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 

förmåga att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2011:47).  

 

Nilholm och Göransson (2013) menar att begreppet inkludering inte nämns överhuvudtaget i 

styrdokumenten för den svenska skolan.  

 

 

1.1.2 ASD/Aspergers syndrom och skolan 
 

Med dagens kunskap om ASD/Aspergers syndrom är det möjligt att upptäcka denna diagnos 

hos barn redan i de tidiga skolåren. En tidig utredning är viktig och en diagnos är bra att 

fastställa, men det får inte stanna där. En diagnos får inte ses som ett ändamål, diagnosen bör 

vara ett hjälpmedel för att förstå en individs problematik och behov (Nordin-Olson, 2010).  

 

När det kommer till att ge elever med funktionsvariationer olika diagnoser så finns det, enligt 

Gustafsson (2009), två olika grupper som har olika attityder till detta. Den ena gruppen är för 

att ge diagnoser och den andra är emot att ge diagnoser.  
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Fördelar Nackdelar 

 Kan hjälpa eleven att få 

utredning/behandling /extra 

resurser utifrån sina behov 

 En slags förklaring/bekräftelse 

 Skuldavlastande 

  

 Kan leda till tankar att det är en 

sjukdom 

 Kan leda till ett ”vi och dom”-

tänkande 

 Etiketten (diagnosen) kan 

hänga kvar på individen inför 

framtida arbete etcetera 

 Kan bli en stor del av en elevs 

identitet 
Tabell 1 Fördelar och nackdelar med diagnos enligt Gustafsson (2009) 

 

Gustafsson (2009) ger sina reflektioner på denna konflikt mellan de olika grupperna som 

ställer sig för och emot diagnoser och skriver att det viktigaste är att eleverna som har 

svårigheter blir bemötta med respekt och förståelse, att utredningen görs på bästa möjliga sätt 

och att eleven får det stöd som hen har rätt till. Vidare betonar Gustafsson (2009) vikten av att 

diagnoser endast är provisoriska och det kan mycket väl hända att eleven, som han beskriver 

det, kan växa ur sin diagnos även om det är vanligt att en del av problematiken blir kvar i 

vuxen ålder.  

 

Enligt en ny doktorsavhandling av Ann-Charlotte Linton (2015), där hon undersöker allmänt 

hur lärare inkluderar elever med autism, och därför även ASD/Aspergers syndrom, 

konstaterar hon att lärare med en senare lärarutbildning anpassar sin undervisning och 

skolmiljö till eleverna i högre grad jämfört med de med en tidigare genomförd lärarutbildning. 

De lärare som har en äldre lärarutbildning har ett medicinskt förhållningssätt mot eleverna 

jämfört med senare utbildade lärare som har mindre fokus på funktionsvariationen. Med ett 
medicinskt förhållningssätt utgår läraren ifrån att det är eleven som ska anpassas efter skolan 

och inte vice versa. Dessutom framkommer det i hennes avhandling att lärare i lägre stadier 

än högstadiet och gymnasiet är mindre positiva till inkludering av elever med ASD/Aspergers 

syndrom. Dessa attityder relaterar enligt Linton (2015) till lärarnas kunskap om undervisning 

av elever med denna problematik samt lärarens inställning till individen. 

 

Skolverket (2009) har gjort en undersökning angående skolan och vad den gör för elever med 

ASD/Aspergers syndrom. I den står det att planeringen av undervisningen är väldigt viktigt 

för elever med denna form av problematik. Dessutom är det otroligt betydelsefullt för elever 

med ASD/Aspergers syndrom att en vuxen, exempelvis läraren eller någon annan 

skolpersonal, visar uppmärksamhet och är närvarande för en elev med sådan problematik 

(ibid.). Vidare skriver de att rutiner, så som schema med kortare arbetspass för att hålla 

motivationen uppe eller längre arbetspass för att undvika förändring är viktiga aspekter, men 

att både rutiner och närvaron av en vuxen är de viktigaste ingredienserna för en fungerande 

undervisning med elever med ASD/Aspergers syndrom (ibid.).  

 

Elever med ASD/Aspergers syndrom går, enligt Skolverkets undersökning (2009), antingen i 

vanlig klass eller i en särskild undervisningsgrupp i vanlig skola eller i särskola. Placeringen 

av eleven ska enligt Skolverket (2015) utgå från elevens specifika behov. Det är viktigt att ha 

i åtanke att ASD/Aspergers syndrom är en diagnos som sätts efter att svårigheterna tilltar 

(Skolverket, 2009). Med dagens kunskap är det möjligt att upptäcka ASD/Aspergers syndrom 

hos barn i 4–7 års ålder men det är fortfarande många elever med denna problematik som inte 

upptäcks förrän i 10-årsåldern eller i tonåren (Nordin-Olson, 2010). 
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Skolverket har gjort en sammanställning över forskning, utvärdering och inspektion mellan 

1994-2014 där de kommit fram till att skolor i många fall klarar av att, genom att anpassa 

undervisningen, låta elever med ASD/Aspergers syndrom vara kvar i sina vanliga klasser. 

Inkluderingen i dessa klasser kan däremot begränsas till att endast vara rumslig där eleverna 

inte är socialt delaktiga eller delaktiga i själva kunskapstillägnandet (Hammarberg, 2015). 

”Hur skolor organiserar utbildningen för eleverna har delvis att göra med variationerna i 

elevernas behov och förutsättningar, delvis med skolornas inställning och förmåga. Det finns 

på sina håll ett starkt tryck på särskiljande lösningar från både elever och vårdnadshavare, 

som vill slippa upprepade misslyckanden” (ibid. s 93). 

 

Utifrån sin sammanställning tolkar Hammarberg (2015) att elever med funktionsvariation som 

exempelvis ASD/Aspergers syndrom har stort utbyte av att veta vilken den precisa 

målsättningen för deras lärande är för att själva kunna se och följa sin progression. Lärare 

anser att det är viktigt att utveckla mål för och utvärdera elevernas undervisning tillsammans 

med resurspersoner, skolledare, psykologer och föräldrar (ibid.). 

 

Vad vi vet idag är att det finns elever i våra skolor som har problem med övergångar mellan 

olika delar av undervisningen. Denna problematik kan ha sin grund i att eleven har svårigheter 

att förstå vad läraren menar när hen använder ord som inte är exakta eller använder sig av 

öppna frågor. Det är viktigt att läraren har kunskap om, och förståelse för, att elever kan 

reagera på olika sätt efter att ha fått instruktioner inför de moment som ingår i dagens 

undervisning (Bejerot och Nordin, 2014).  

 

Jarman och Rayner (2015) har skrivit en artikel i vilken det visar sig att det finns lärare som 

inte tror att flickor kan ha ASD/Aspergers syndrom och att det även i vissa fall behövs 

utbildning för lärare om denna problematik hos flickor. Författarna poängterar även att många 

föräldrar i deras studie känner att lärarna har en stereotypisk syn på ASD/Aspergers syndrom 

där läraren ifrågasätter om eleven har ASD/Aspergers syndrom om eleven inte uppvisar de 

klassiska symtomen som att inte ha ögonkontakt, skratta, visa empati eller interagera med sina 

klasskompisar. Enligt Linton (2015) är tre av fyra som får diagnosen ASD/Aspergers syndrom 

pojkar.  

 

 

1.1.3 Matematiksvårigheter 
 

Enligt Cihak och Foust (2008) är matematik ett viktigt ämne i grundskolan. Det som lärs ut i 

matematikundervisningen i grundskolan är ett fundament för ett fungerande liv där eleverna 

senare i livet exempelvis ska kunna förstå vad klockan är, kunna handla i en butik, göra 

budget, men även kunna hantera problemlösning och ha möjlighet till fortsatta akademiska 

studier. Därför är det viktigt att alla elever får en likvärdig grund att stå på. Skolan ska främja 

alla elevers utveckling, lärande och låta varje enskild elev hitta sin unika egenart samt en 

livslång lust att lära (Skolverket, 2011). Anledningen till att en elev har problematik behöver 

inte bero på bristande förmåga utan det kan finnas många olika orsaker till matematik-
svårigheter. Det är viktigt att ha i åtanke att några åtgärdsprogram kan vara helt inriktade mot 

ensidig färdighetsträning vilket gör att eleven inte ses i relation till den miljö hen befinner sig 

i och att eleven inte betraktas som en del av gruppen och skolans sociala praktik (Ahlberg, 

2001). Det kan ibland vara så att elever visar frustration, ångest eller beteendeproblem i 

anknytning till ämnesundervisning och detta kan vara en effekt av att eleven har inlärnings-

svårigheter inom just det ämnet som ska undervisas. Dessa inlärningssvårigheter kan ha ett 

samband med en neuropsykiatrisk funktionsvariation som exempelvis ASD/Aspergers 
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syndrom (Mayes & Calhoun, 2006). Var fjärde elev med denna problematik kan uppvisa 

matematiksvårigheter (Donaldson och Zager, 2010).  

 

När det kommer till att urskilja vilken problematik som elever med ASD/Aspergers syndrom 

kan ha inom matematik så har Chiang och Lin (2007) gjort en litteraturanalys för att 

undersöka den saken. I denna litteraturanalys upptäckte de att elever med denna problematik 

har ett likadant medelvärde på sina matematikkunskaper som övriga elever. Dessutom menar 

författarna att några elever med ASD/Aspergers syndrom även är begåvade inom matematik. 

Enligt en referens som Chiang och Lin (2007) gör till författarna Myles och Simpson menar 

de att problemlösning är det område som elever med ASD/Aspergers syndrom har matematik-

svårigheter inom. Men att eleverna inte uppvisar någon svårighet för övriga områden inom 

matematik.  

 

 

1.1.4 Inkludering i skolan 
 

Det finns olika sätt att definiera en inkluderande skola på men i detta examensarbete utgår jag 

från det som Nilholm och Göransson (2013) förklarar i sin forsknings- och utvecklings-

rapport. Där skriver de att i en inkluderande skola ska eleverna vara socialt delaktiga, i den 

mån de själva vill, samt att eleverna är delaktiga i själva kunskapstillägnandet. En sådan 

gemenskap kan innebära att det finns ett utbyte mellan eleverna genom grupparbeten och 

diskussioner, en demokratisk gemenskap, att olikheter ses som en tillgång och att eleverna är 

pedagogiskt och socialt delaktiga. Författarna förklarar vidare att det finns en problematik 

med ordet inkludering i den forskning som finns idag eftersom forskarna definierar ordet 

inkludering som att eleverna först och främst är med i den gemenskap som finns i 

klassrummet (socialt delaktiga) och att eleverna är delaktiga i kunskapstillägnandet. Men i 

löpande text använder forskarna definitionen av inkludering där det handlar om var eleven är 

rumsligt placerad (ibid.).  

 

Enligt Nilholm och Alm (2010) visar forskning på att det är svårt att skapa social och 

kunskapstillägnande inkludering trots att det finns mycket litteratur inom området. Dessa 

manualer i den litteratur som författarna hänvisar till i sin artikel är dessutom svåra att 

omvandla till kvalitativt arbete. Detta på grund av att manualerna ofta är i form av långa listor 

av tips och råd om hur undervisningen ska gå till. Författarna anser att det är svårt att avgöra 

om manualerna kommer från empiriska studier.  

 

I Nilholm och Alms (2010) artikel presenterar de i sitt resultat att det finns två teman hur 

lärare och elever ser på olikheter. Antingen ser man det som en tillgång eller ett problem. De 

flesta i undersökningen ansåg att det var en tillgång med olikheter. De elever som menade att 

det innebär problematik grundade detta på att de såg sig själva som eventuella problem-

skapare. Lärarna i undersökningen menade att elevernas olikheter var en tillgång men att 

elevernas brister som exempelvis svårigheter att tänka teoretiskt eller förstå instruktioner 

kunde vara problematiskt. Däremot var alla elever uppskattade av lärarna. I deras artikel 
skriver de även att en lärare inte kan benämna ett klassrum för inkluderat om det inte är så att 

det är eleverna som menar att det är ett inkluderat klassrum med sådan undervisning (Nilholm 

och Alm, 2010).  

 

Enligt de två lärare som Nilholm och Alm (2010) har med i sin studie är det viktigt med ett få 

antal elever i klassrummet för att kunna inkludera alla elever. Lärarna i undersökningen hade 
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tidigare klasser med många elever i, och då var det viktigt att befästa grundregler och 

arbetsmetoder tidigt för att kunna genomföra en inkluderande undervisning.  

 

 

1.1.5 Strategier för inkludering 
 

Nilholm och Alm (2010) har i sin studie undersökt vad lärare har använt för strategier för 

inkludering. De kom fram till sex stycken huvudpunkter för fungerande strategier där den 

första är att anpassa instruktionerna till den enskilda eleven och vad eleven har för behov 

inom det tänkta ämnesområdet. Nästa punkt innebär att läraren ska ge tydliga ramar som till 

exempel regler som gäller i klassrummet, tydligt schema för dagen och vad som förväntas av 

eleverna och att genast ta tag i de eventuella problem som kan uppstå. Under punkt nummer 

tre skriver författarna att läraren bör genomföra gruppaktiviteter för att stärka den sociala 

processen och lärandet. Generellt räknat är undervisningen i skolorna som författarna 

undersökt organiserad på ett sånt sätt att cirka 50% av tiden är gruppaktiviteter, 15% innebär 

helklassgenomgång och 30% är individuellt arbete. Författarna skriver även att ungefär 30-

40% av undervisningstiden i årskurs 1-6 sker utomhus. Nästa punkt är att skapa goda 

kontakter med föräldrarna och låta de ta del av undervisningsmål, vilket även Wilkinson 

(2005) anser vara viktigt för att öka elevens lärande i skolan. Nilholm och Alm (2010) skriver 

även att det är viktigt att ha en bra kommunikation med föräldrarna och då inte bara när det 

hänt något negativt. Under punkt nummer fem menar författarparet att det är viktigt att låta 

eleverna prata och diskutera innehållet i undervisningen. Den sista, men viktigaste, punkten 

handlar om att respektera eleverna och att vara positiv och aldrig håna eleverna på något sätt 

(ibid.). 

 

 

1.1.6 Instruktioner och undervisning 
 

Whitby, Travers och Harnik (2009) har skrivit en artikel om hur man hjälper elever med 

ASD/Aspergers syndrom att lyckas med problemlösning. De utgår då från en strategi som 

heter ”Solve It!” som Montague med flera presenterar i artikeln ”Solve It! Strategy Instruction 

to Improve Mathematical Problem Solving”. Detta är en strategi som riktar sig till alla elever 

som har matematiksvårigheter inom problemlösning (Montague, Warger och Morgan, 2000). 

Strategin går ut på att läsa det problem som ska lösas, stryka under de viktiga orden och sen 

att eleven använder sina egna ord för att öka förståelsen för problemet. Sedan ska eleven 

visualisera uppgiften med hjälp av en bild eller ett diagram för att därefter göra en hypotes, 

eller skapa en plan för att lösa problemet, och sedan med huvudräkning försöka uppskatta vad 

svaret ska bli. Därefter får eleven göra en uträkning på talet och som sista skede rätta sitt svar 

genom att gå igenom varje steg i strategin igen (Whitby et al, 2009).  

 

I en artikel av Donaldson och Zager (2010) presenterar författarna fem olika instruktions-

strategier för elever med ASD/Aspergers syndrom som har matematiksvårigheter. Den första 

strategin de rekommenderar till elever med matematiksvårigheter är självreglering vilket 

innebär att eleverna själva ska färdigställa uppgifter med hjälp av en checklista. Den andra 

strategin innebär att eleverna följer direkta instruktioner på en manual som visar hur olika 

slags uppgifter kan lösas. Den tredje strategin har författarna benämnt ”Goal structure” och 

innebär att eleven helt enkelt ska få en utmärkelse för varje fullgjord uppgift. ”Concrete-

representational-abstract” (CRA, eller konkret-representativ-abstrakt) används ofta för att 

lära elever division och multiplikation men ger, enligt en referens i Donaldson och Zagers 

(2010) artikel, även bra resultat när eleverna arbetar med problemlösning. Denna strategi 
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innebär exempelvis att eleverna först får se ett tudelat äpple (konkret form), därefter får 

eleverna se en bild av två halvor av en fyrkant (representativ form) och i det sista skedet 

presenteras divisionen ½ för eleverna (abstrakt form). Enligt författarna är denna strategi extra 

användbar för elever med ASD/Aspergers syndrom eftersom elever med denna problematik 

har svårigheter att arbeta med abstrakta koncept. Den femte och sista strategin heter 

”Integrated Behavioral Experiential Teaching” (IBET) och är en kombination av direkta 

instruktioner (strategi nummer två) och CRA (strategi nummer fyra) där målet är att eleverna 

ska få en levande konkret erfarenhet genom att ha en manual till hjälp för uppgiften samt även 

få tillgång till visuella hjälpmedel för att lösa uppgiften.  

 

Författarna Su, Lai och Rivera (2012) tar oss ännu ett steg ut i det konkreta området inom 

matematiken när de presenterar olika sätt att lära ut tio-basen med hjälp av lekar. Tio-basen  

(tiokompisarna) är en av grunderna till addition, subtraktion, multiplikation och division med 

mera (ibid.). Författarna utgår från ett projekt som heter ”Project MIND” (Math Is Not 

Difficult) som har utgångspunkt i att göra elever, lärare med flera nyfikna på matematik 

genom matematiska spel, lekar, berättelser, dikter, sånger, konst, pussel med mera. De elever 

som Su et al. (2012) skriver om i sin artikel går i förskola. Några av de lekar som presenteras i 

denna artikel beskriver hur läraren kan använda plattor med siffrorna 0-10 på, som även är 

färgkodade för att matcha sin respektive tiokompis. Dessa plattor kan användas antingen på 

stolar i klassrummet eller genom att en sätter snöre på plattorna och hänger de runt halsen på 

eleverna så att eleverna blir ”levande nummer”. Med hjälp av dessa plattor kan läraren 

diskutera med eleverna vilka plattor som hör ihop och varför de hör ihop samt få eleverna att 

para ihop sig med sin tiokompis antingen med hjälp av att läsa av plattans nummer eller 

färgkodningen.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna rapport är att belysa hur matematikundervisningen för elever med 

ASD/Aspergers syndrom och matematiksvårigheter organiseras. Dessutom undersöka hur 

elever med denna problematik kan inkluderas i matematikundervisningen.  

 

Denna rapport vill ge svar på dessa frågeställningar: 

 Hur organiserar lärare sin matematikundervisning för att inkludera elever med 
ASD/Aspergers syndrom som har matematiksvårigheter? 

 Hur organiserar läraren sin undervisning utifrån aktuell forskning för att inkludera 
elever med sådan problematik? 
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2 METOD 

 

För att få fram den information som behövdes för att besvara de frågeställningar som detta 

examensarbete tar upp krävdes både en analys av den forskning som finns inom området samt 

intervjuer och observationer av lärare för att se hur de undervisar elever med ASD/Aspergers 

syndrom. I detta examensarbete har jag valt att arbeta med kvalitativa insamlingsmetoder 

eftersom syftet med min undersökning är att karaktärisera något: hur lärare arbetar med 

inkludering av elever med ASD/Aspergers syndrom och matematiksvårigheter. I kvalitativa 

insamlingsmetoder ingår exempelvis intervju och observationer (Olsson och Sörensen, 2011).  

 

Här nedan kommer intervjuer och observationer att presenteras och metoderna för dessa att 

förklaras.  

 

2.1 Urval 

 

I denna undersökning har två lärare intervjuats samt observerats för att tydliggöra hur lärarna 

har utfört sin undervisning på de skolor som de är verksamma i för att inkludera elever med 

ASD/Aspergers syndrom och matematiksvårigheter. Både Lärare A och Lärare B undervisar 

på skolor i en och samma kommun. Båda lärarna undervisar i en klass i årskurs F-3, men för 

att minimera risken att kunna ta reda på vilka lärare det handlar om har jag valt att inte 

specificera mer exakt vilken årskurs de undervisar i. Lärare A undervisar i en kommunal skola 

och Lärare B i en friskola.  

 

De två lärare som blivit observerade och intervjuade i detta examensarbete har fått reda på 

undersökningens syfte och har fått sina frågor, om sådana funnits, besvarade utan motfrågor 

eller motargument. De har även fått ta del av information om att de får avbryta sin medverkan 

närhelst de vill utan att behöva ha en ursäkt till detta eller att det får konsekvenser på något 

vis. Ingen av lärarna namnges med sina namn och varken skola eller eventuella elevers namn 

kommer att framställas i denna undersökning. Alla eventuella namn som kan förekomma är 

fiktiva för att säkerställa informanternas integritet.  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

De intervjuer som redovisas här utgår från det som Bryman (2011) benämner som 

semistrukturerade intervjuer vilket ingår i kategorin kvalitativa intervjuer. Frågorna i en sådan 

intervju är förutbestämda av intervjuaren, men den som intervjuar har stor frihet och 

flexibilitet att lägga till nya frågor inom temat och ska inte avkodas till rådata. Detta är även 

skillnaden mot en kvantitativ intervju där svaren ska kunna avkodas, bearbetas och sättas in i 

tabeller eller liknande. Frågorna som ställdes under intervjuerna redovisas i bilaga 1. 

 

Observationerna har gjorts med ett, enligt Bryman (2011), ”fokuserat urval” på läraren vilket i 

mitt fall innebär att observationens fokus riktar in sig på hur läraren har genomfört sin 

matematiklektion för att synliggöra hur undervisningen organiserats för inkludering av elever 

med ASD/Aspergers syndrom. Observationen är av en ostrukturerad karaktär för att utforska 

hur läraren organiserar och genomför sin matematikundervisning (Olsson och Sörensen, 

2011). Observationerna blir, enligt Olsson och Sörensen (2011), en form av direkt observation 
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där observatören iakttar det som sker eftersom det i detta examensarbete är viktigt att iaktta 

och förstå varför läraren gör som den gör. Observationsmanualen har framställts utifrån de 

punkter som presenteras av Johansson och Svedner (2010) i boken ”Examensarbetet i 

lärarutbildningen” nämligen att det ska framgå observatörens namn, tidpunkt, lokal, 

närvarande personer etcetera. Även placering av observatören, analysenhet, tidsdisposition 

samt hjälpmedel. Observationen sker enligt metoden ”critical incidents” där en ”utifrån sin 

frågeställning definierar de skeenden man skall observera och sedan använder löpande 

observationer för att registrera dem” (ibid. s 51) 

 

2.3 Procedur 

 

Jag kontaktade 31 skolor via e-post, men även genom telefon, och presenterade mig och vad 

mitt examensarbete hade för syfte och frågeställning. Några skolor visade intresse direkt, men 

fick lov att avstå på grund av den höga arbetsbelastning som lärarna på skolorna hade.  

 

Intervjuerna var planerade att ta ungefär 15-30 minuter beroende på lärarens svar och skulle 

genomföras individuellt på skolorna i ett grupprum eller i ett klassrum för att inte bli störda. 

Intervjuerna till detta examensarbete har spelats in med hjälp av en mobil där endast 

ljudupptagningen varit aktiv. Efter intervjuerna har ljudupptagningen kopierats till ett usb-

minne och därefter raderats från mobiltelefonen. Inför intervjun har informanterna blivit 

informerade om vilka frågor som kommer att ställas. Innan intervjun har jag förklarat att alla 

namn som kan förekomma i intervjun kommer att anonymiseras.  

 

Observationerna till denna rapport har genomförts på likadana sätt tre av fyra gånger. Under 

tre av observationerna har jag placerat mig längst bak i klassrummet med en klocka, papper 

och penna för att föra anteckningar på den observationsmanual jag tagit fram. På denna 

manual skrev jag ner allt det som läraren gjorde under lektionen. Den fjärde observationens 

första halva skedde utomhus och under detta tillfälle placerade jag mig vid ett träd på 

tillräckligt avstånd för att se och höra vad läraren gjorde och sa till eleverna. Även denna 

observation blev antecknad med penna och papper. 

 

2.4 Analysmetoder 

 

Intervjuerna transkriberades från ljudupptagningarna till text i ett ordbehandlingsprogram och 

efter detta analyserades texten och lästes igenom flera gånger för att markera och välja ut de 

delar i intervjun som passade under respektive frågeställning (Olsson och Sörensen, 2011). De 

båda intervjuerna jämfördes för att hitta likheter respektive skillnader för att få fram olika 

aspekter på hur en kan inkludera elever med ASD/Aspergers syndrom och matematik-

svårigheter i undervisningen. Därefter jämfördes resultaten från intervjuerna med forsknings-

litteraturen.  

 

I diskussionen kommer jag att framföra likheter och skillnader mellan forskning och det som 

framkommit i de observationer och intervjuer jag gjort utifrån min frågeställning.  
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2.5 Etiska aspekter 

 

I arbetet med detta examensarbete har jag utgått från det som står i ”God Forskningssed” från 

Vetenskapsrådet (2011). Där står det att under observationsstudier ska deltagaren vara 

informerad om att de är föremål för forskning och i detta fall har båda lärarna även samtyckt 

genom att tacka ja skriftligen genom mailkonversation. Observationerna är även gjorda 

genom observationsschema och med anteckningar. Jag har eftersträvat objektivitet och har 

inte påverkat personer och skeenden mer än att jag funnits med i samma rum. Jag har valt att 

inte använda videoinspelning eftersom det kan inskränka på individers privatliv och integritet 

eftersom individer kan identifieras. 

 

Skolor, lärare och elever som eventuellt kan ha blivit namngivna är anonymiserade för att 

värna om deras integritet. 
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3 RESULTAT OCH ANALYS 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur matematikundervisningen för elever med 

ASD/Aspergers syndrom och matematiksvårigheter organiseras. Dessutom vill jag undersöka 

hur elever med denna problematik inkluderas i matematikundervisningen.  

 

3.1 Hur har lärarna kommit fram till sin organisering av undervisningen?  

 

Lärarnas arbetslivserfarenhet och utbildning skiljer sig mycket åt eftersom Lärare A har 

ungefär 20 års erfarenhet av pedagogiskt arbete inom fritids och skola medan Lärare B har 

cirka 1 års erfarenhet inom förskolan och lite mer än 6 års erfarenhet som lärare. 

 

Lärare A berättar att inspirationen till utformningen av undervisningen kommer från många 

olika håll exempelvis böcker, forskningsrapporter, lärarforum på Facebook/internet, Special-

pedagogiska Myndigheten (SPSM) och från ett projekt på universitetet som Lärare A har 

medverkat i. Lärare A menar att det är väldigt viktigt att knyta an till den forskning som finns 

idag samt att reflektera, analysera och utvärdera sin organisering av undervisningen för att 

utvecklas som lärare.  

 

Lärare B får inspiration till sin undervisning och sitt inkluderande arbete genom kollegialt 

lärande på det pedagogiska forum som ledningen på skolan arrangerar varje vecka. Dessutom 

nämner hen beprövad erfarenhet samt litteratur som hen läst som inspirationskällor. Beprövad 

erfarenhet är, enligt Skolverket (2015), väldigt svårt att definiera men Skolverket menar att 

denna form av kunskap är dokumenterad, kvalitetssäkrad och genererad vid upprepade 

tillfällen över tid.  

 

Som avslutning tillägger Lärare A att som lärare blir man aldrig helt färdig och klar med sin 

egen utveckling och anser att en måste våga prova nya sätt att undervisa på för att utvecklas. 

Hen menar även att det tar tid att hitta verktyg och sätt att undervisa på, men att det är ett 

otroligt intressant och viktigt arbete. 

 

3.2 Hur ser lärarna på ordet inkludering? 

 

När Lärare B beskriver arbetet med inkludering i hennes klassrum så berättar hen att målet är 

att alla elever ska vara med och jobba inom samma område, men att som lärare måste en 

anpassa sig efter elevernas kunskapsnivå. Hen fortsätter med ett exempel från när de arbetar i 

matematikboken att man inte släpper de högpresterande eleverna fritt att jobba vidare inom 

andra kapitel eller områden i boken. Alla håller sig inom samma område men arbetar på olika 

nivåer. Grundtanken är att alla elever får vara med men att de arbetar på sitt sätt utifrån sin 

kunskapsnivå.  

 

Lärare B beskriver även att när hen har grupparbeten grupperas inte eleverna efter likadan 

kunskapsnivå utan grupperna blandas med elever som är hög- och lågpresterande så att de 

elever som är högpresterande kan hjälpa de elever som är lågpresterande om så behövs. I 

vissa fall får eleverna välja själva vilka de ska jobba med, något som Lärare B ser som 
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inkluderande, men skulle samarbetet i gruppen inte fungera så väljer läraren ut nya 

arbetsgrupper utifrån de preferenser som är beskrivna ovan.  

 

Lärare B menar att organiseringen av matematikundervisningen för ett inkluderat arbete med 

en elev som har ASD/Aspergers syndrom inte är någon lätt uppgift eftersom det är svårt att 

hitta uppgifter som får individen att fokusera och inte sväva ut i andra tankar och idéer. Hen 

anser även att tack vare att de andra eleverna är snälla och har tålamod så hjälper även de till 

med inkluderingsarbetet i undervisningen. Men samtidigt funderar hen på vilka slags 

arbetssätt och uppgifter som passar elever med ASD/Aspergers syndrom. 

 

Lärare A säger under intervjun att det är otroligt viktigt att ha kunskap om funktions-

variationer för att kunna stötta och förstå vad som ligger bakom de beteenden som eleven 

eventuellt uppvisar samt möta eleven individuellt där eleven befinner sig. Dessutom 

poängterar Lärare A att det är viktigt att lyckas balansera undervisningen så att hela 

gruppen/klassen stöttar varandra genom att tidigt lära eleverna att hjälpa varandra. Detta 

genom att hitta bra stödstrukturer. Lärare A menar att det handlar i mångt och mycket om att 

få med hela klassen i en gemenskap där alla tar ansvar och förstår att olikheter är en styrka. 

Lärare A har tillgång till en specialpedagog på sin skola och dessutom har kommunen som 

hen arbetar i även ett lärcenter dit de kan vända sig för att få handledning samt tips och råd 

om det finns någon problematik som läraren behöver hjälp med.  

 

Vidare diskuterar Lärare A att diagnosen inte säger något om hur en ska arbeta med 

matematikundervisning med elever med ASD/Aspergers syndrom och matematiksvårigheter. 

Det är väldigt individuellt hur elever med problematik inom detta område ligger till i sin 

kunskap och hur elever tar till sig kunskap.  

 

3.3 När inkludering inte är optimalt för eleven 

 

Lärare A berättar att ibland kan en behöva jobba exkluderat med elever som har problematik 

om en stor del av svårigheten exempelvis är att arbeta tillsammans med andra. Därför bör 

läraren utgå från individen och inte tvinga in eleven i att jobba med att utveckla den sidan om 

det är samarbete med andra som är en del av problematiken. En får sätta upp ett nåbart mål 

och jobba med små steg fram till det målet. Lärare A säger även att matematik är ett speciellt 

ämne eftersom det, enligt Lärare A, bygger på tidigare erfarenheter och därför kan en behöva 

arbeta mycket med en-till-en-metoden, det vill säga att läraren/assistenten sitter ensam med 

eleven, exkluderat. Vid sådana tillfällen är det väldigt bra att ha tillgång till en assistent eller 

en till vuxen i klassrummet. Vidare menar Lärare A att för att kunna arbeta inkluderat behöver 

läraren välja ut de områden som ska förklaras under den gemensamma genomgången med 

klassen och i denna genomgång börja från den lägsta nivån som krävs för att sedan successivt 

öka svårighetsgraden så att även de högt presterande eleverna får utmaning.  

 

Om det vid något tillfälle skulle behövas så kan även Lärare B få extra stöd genom 

exkluderad undervisning. Det kan vara att läraren går iväg med eleven till ett enskilt rum för 
en-till-en-undervisning och en annan pedagog genomför undervisning i klassrummet med 

resterande elever eller att en annan pedagog tar emot eleven som behöver undervisning. 

 

Lärare B har dessutom extratid utsatt två gånger i veckan där hen kan välja att ha extra 

undervisning med en specifik elev i valfritt ämne. För tillfället fokuserar Lärare B på 

matematik men ämnesval och val av elev varierar från vecka till vecka. 



13 

 

På den skola som Lärare B undervisar finns det tillgång till en specialpedagog som kan hjälpa 

till med undervisningen om så behövs, men Lärare B har inte använt specialpedagogen så 

mycket i frågor om matematikundervisning för elever med ASD/Aspergers syndrom eftersom 

specialpedagogens inriktning är svenskämnet.  

 

3.4 Hur kan undervisningen se ut? 

 

Här presenterar jag det resultat jag fått fram från de observationer av de två lärare jag besökt. 

Lärare A undervisar i en kommunal skola och har fullklass båda tillfällen som 

observationerna har ägt rum. Dessutom har hen en assistent som alltid är närvarande och 

hjälper eleverna när, och om, så behövs. Lärare B undervisar i en friskola och har vid de 

tillfällen jag observerat haft halvklass och grupparbete. Hen har inte tillgång till någon 

assistent i klassrummet, men har just nu löst det genom att ha matematik när den andra delen 

av klassen har annan undervisning som exempelvis slöjd, musik eller idrott.  

 

I detta avsnitt vill jag belysa hur lärare organiserar sin matematikundervisning för att 

inkludera elever med ASD/Aspergers syndrom som har matematiksvårigheter.  

 

 

3.4.1 Lärare A – helklass i en kommunal skola 
 

Lärare A berättar under intervjun att dennes undervisning ofta utgår från CRA-modellen 

eftersom den hjälper alla elever att förstå oavsett vilken nivå eleverna ligger på individuellt. 

Vid de observationstillfällen som är genomförda hos Lärare A bekräftas detta när läraren har 

genomgång angående mätning av längd där läraren utgår från elevernas förkunskaper och 

senare bygger vidare på de erfarenheter de fått från tidigare lektioner inom området. När 

läraren ställer frågor inkluderar hen alla elever som själva väljer att räcka upp handen och ge 

svar på frågorna och de få tillfällen läraren behöver påminna eleverna om att titta på tavlan 

talar läraren till hela klassen, inte specifikt namngivna elever.  

 

På de genomgångar som jag observerat med Lärare A använder hen kroppen mycket för att 

illustrera vad hen menar. Handlar det om vikt ställer läraren sig som en våg och visar med 

armarna att något är tyngre på den ena sidan genom att lyfta en arm upp och en arm ner.  

 

När Lärare A väljer arbetsgrupper är hen väldigt tydlig med att alla i gruppen ska kunna 

förklara hur de löst de uppgifter de fått. Alla medlemmar i gruppen har ett lika stort ansvar i 

att lösa uppgifter och att hjälpa varandra i gruppen. Vid avslutad lektion får alla elever lägga 

ner sina huvuden mot bänkarna och visa med en ”tumme upp” eller ”tumme ner” om de 

tyckte att det fungerade bra att arbeta i den grupp de blev tilldelade. Därefter får eleverna en 

öppen fråga om hur eleverna själva kunnat göra för att ha förbättrat grupparbetet.  

 

I många fall när Lärare A ställer frågor till klassen har hen valt ut grupper parvis under 

genomgången av lektionerna som jag observerat. Detta gör läraren för att i ett första skede när 

hen ställer frågor till klassen försöka att få eleverna att tänka själva. Istället för att direkt fråga 

en elev vad svaret kan vara ber hen klassen att diskutera med sin gruppkompis vad svaret på 

frågan kan vara. Därefter får paren svara och sedan diskuterar hela klassen de olika, eller lika, 

svar grupperna kommit fram till.  
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Lärare A vill ofta att eleverna ska fråga en kompis om hjälp om de har svårt att lösa en uppgift 

själva, men om någon elev räcker upp handen går hen självklart till den eleven och hjälper 

eleven att komma vidare i sin uppgift.  

 

Under den första lektionen som jag observerade arbetar eleverna gruppvis med sin 

matematikbok där uppgifterna handlar om likhet och skillnader inom vikt. Alla grupper får 

besök av läraren där hen lyssnar, förklarar och hjälper eleverna i sin progression om så 

behövs. Eleverna får ofta förklara hur de funderar kring uppgifterna. Under den andra 

lektionen fortsätter läraren diskutera med viktenheter som förkunskap, men denna gång 

handlar mätningen om avstånd och hastighet. På denna lektion för läraren en dialog med 

eleverna under den största delen av lektionen för att göra en formativ bedömning om var 

eleverna ligger i sin kunskapsnivå samt utgår från elevernas förkunskaper om avstånd och 

hastighet med att väva in hastighetsskyltar, trafikvett, fordon med mera. Därefter får eleverna 

arbeta en kort stund i sina matematikböcker. 

 

Det händer ofta under lektionerna att Lärare A tillkallar sig uppmärksamhet från eleverna och 

frågar om de förstår uppgifterna och repeterar uppgiften och ger förslag och tips om hur de 

ska lyckas lösa uppgifterna.   

 

Som avslutning på lektionerna sammanfattar hen vad lektionen har handlat om och dessutom 

går läraren igenom alla de uppgifter som eleverna fått att arbeta med, så att de kan vara med 

och berätta/förklara hur de löst sina uppgifter samt få återkoppling på sina lösningar.  

 

 

3.4.2 Lärare B – halvklass i en friskola 
 

Under genomgångarna inför lektionerna berättar Lärare B vad de ska göra, hur de ska göra 

om de har frågor och förklarar även om det är något specifikt eleverna behöver veta innan de 

sätter igång med uppgifterna.  

 

Vid mina två observationer har de arbetat dels med längdenheter och dels med repetition av 

uppgifter från det nationella provet som ansågs vara de uppgifter som eleverna hade problem 

med att lösa.  

 

Under genomgången av den första observationen betonar läraren det viktiga i ett samarbete, 

nämligen kommunikationen. Läraren frågar eleverna hur man gör i ett samarbete och eleverna 

svarar att man hjälper varandra genom att förklara om det är något som den ena parten inte 

förstår och att båda bestämmer. Läraren står framme vid white board-tavlan och skriver på 

tavlan vid behov. Eftersom eleverna ska arbeta parvis med uppgifterna säger läraren till om att 

det inte är någon tävling om vem som blir färdig först med de uppgifter som hen kommer att 

dela ut utan det viktiga är förståelsen om hur man löser uppgifterna.  

 

Därefter presenterar läraren de olika uppgifterna som under denna lektion består av olika 
uppgifter inom området längdenheter. Två av dessa fem stationer är dels ett slags memory-

spel där eleverna ska para ihop likadana längder med olika enheter, exempelvis 10 centimeter 

och 1 decimeter och dels en uppgift där eleverna ska få fram ett meddelande efter att ha 

skrivit in rätt bokstav efter rätt längd. Dessa mått presenteras med att efter 20 mm ska du 

skriva U och så vidare. Till slut får eleverna ett meddelande.   

 



15 

 

När klassen arbetar i par är de flesta paren självgående. Läraren går runt bland grupperna för 

att lyssna och hjälpa eleverna med sina funderingar samt progression. De observationer jag 

gjort har visat att läraren delar in eleverna i par förutom en grupp där det finns en elev med 

problematik som påminner om ASD/Aspergers syndrom. Den gruppen har under mina två 

observationer haft tre och samma medlemmar båda gångerna. Det är även denna grupp som 

läraren besöker oftast under lektionstid för att hjälpa med kommunikation, funderingar och att 

lugna gruppen i deras diskussioner etcetera.  

 

Efter den ena lektionens avslutning (längdenheter) ber läraren om återkoppling på upplägget 

med stationer och grupparbete. Hen frågar vad eleverna tycker om detta arbetssätt att arbeta 

med olika stationer och eleverna svarar att de anser att det var roligt, men att några uppgifter 

var för enkla och några var för svåra. De elever som vill svara på frågorna som läraren ställer 

säger sig även ha utvecklats och blivit säkrare inom området längdenheter efter denna lektion.  

 

Den andra observationen jag gör hos denna lärare sker utomhus en solig försommardag på en 

cykelbana som delar en stor gräsplan mot en skog. Eleverna ska få arbeta med uppgifter som 

klassen fått dåliga resultat på från ett prov med summativ bedömning. Eleverna får arbeta 

praktiskt, parvis, genom att bygga trianglar, rektanglar och bygga tal med hjälp av pinnar, löv 

och stenar samt lösa divisioner. Efter ungefär halva lektionen känner läraren att eleverna har 

tappat koncentrationen på grund av värmen och alla människor som rör sig i närheten och 

väljer därför att fortsätta lektionen i klassrummet. Väl där fortsätter undervisningen med 

divisionslösningar i grupp, samma grupper som eleverna var indelade i utomhus. 

 

Även under denna lektions avslutning ber läraren om återkoppling från eleverna men denna 

gång angående att repetera uppgifter som eleverna kan ha uppfattat som svåra på det prov de 

tidigare haft. Eleverna säger att de känner sig mer säkra på uppgifterna och att det känns bra 

att gå igenom uppgifterna.  
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4 DISKUSSION 
 

I denna del av examensarbetet besvarar jag hur lärare organiserar sin matematikundervisning 

för att inkludera elever med ASD/Aspergers syndrom som har matematiksvårigheter samt hur 

lärare organiserar denna utifrån aktuell forskning för att inkludera elever med sådan 

problematik. Jag kommer först att presentera en sammanfattning av resultatdelen för att i 

nästa underrubrik belysa tillförlitligheten i detta resultat. Därefter knyter jag samman syfte 

och frågeställning med den teoretiska bakgrunden samt resultaten.  

 

4.1 Sammanfattning av resultat 

 

Utifrån resultatet av denna undersökning konstaterar jag att den inspiration som lärare hittar 

eller kommer över för att organisera sin undervisning kommer från många olika slags håll. De 

källor som lärarna nämner är forskningsrapporter, böcker, läroforum på Facebook, Special-

pedagogiska Myndigheten (SPSM), kollegialt lärande samt beprövad erfarenhet. Lärarna 

anser att en lärare aldrig blir helt färdig och klar med sin egen utveckling som lärare utan en 

behöver våga prova på nya sätt att undervisa samt att det tar tid att hitta verktyg och sätt att 

undervisa på. Detta anser lärarna vara en viktig del av sitt arbete. Enligt Lärare A är det även 

otroligt viktigt att ha kunskap om funktionsvariationer för att kunna stötta och förstå de 

beteenden som en elev med denna problematik kan uppvisa samt möta eleven individuellt där 

eleven befinner sig.   

 

När lärarna diskuterar utifrån frågan om inkludering så svarar de att detta är svårt att 

genomföra helt ut eftersom en elev med den problematik som denna undersökning belyser kan 

innebära att en elev har svårigheter med ett socialt arbetssätt. Ibland kan man behöva jobba 

exkluderat i en-till-en-undervisning för att nå ett hållbart inkluderat arbetssätt. I dessa 

situationer krävs det att det finns tillgång till en annan pedagog eller assistent som kan 

fortsätta undervisningen i klassrummet eller undervisa den elev som behöver en-till-en-

undervisning.  

 

Dessutom kan det, enligt lärarna i denna undersökning, vara svårt att hitta uppgifter och 

passande arbetssätt som får eleven att vara fokuserad och inte sväva ut i andra tankar och 

idéer. Målet är dock att alla elever ska vara med och arbeta inom samma område, men på 

olika nivåer utifrån sin kunskapsnivå och förkunskaper. Detta på grund av, menar Lärare A, 

att matematik är ett så speciellt ämne som bygger på tidigare erfarenheter. Lärarna berättar att 

eleverna hjälper till med inkluderingsarbetet genom stödstrukturer som hjälper eleverna att 

stötta varandra, vara snälla mot varandra och ha tålamod. Alla elever tar ansvar och förstår att 

olikheter är en styrka. I grupparbeten grupperas eleverna inte efter om de är hög- eller 

lågpresterande utan alla grupper blandas så att eleverna kan hjälpa varandra i första hand. 

Lärare A menar att diagnosen säger ingenting om hur en ska arbeta med matematik-

undervisningen för en elev med den problematik som detta examensarbete belyser. Det är 

väldigt individuellt hur elever med denna problematik ligger till i sin kunskap och hur de tar 

till sig kunskap.  
 

Lärarnas klassrum i denna undersökning ser olika ut. Lärare A, som undervisar på en 

kommunal skola, har helklass medans Lärare B, som undervisar på en friskola, har halvklass 

när de undervisar matematik. Lärare A tilltalar inte en specifik elev när eleven behöver 

fokusera på exempelvis tavlan vilket Lärare B gör när eleverna eventuellt tappar fokus.  
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Lärare A utgår från elevernas förkunskaper och repeterar tidigare lektioner om det är sådant 

som eleverna har nytta av inför det nya området som undervisningen innebär. Hen använder 

ofta kroppen för att illustrera vikter och längd med mera. Under de genomgångar jag 

observerat hos Lärare B berättar hen vad eleverna ska få göra och om det är något specifikt de 

behöver veta innan lektionen startar samt betonar vikten av kommunikation i de grupper som 

eleverna tilldelas. Både Lärare A och Lärare B är tydliga med att förmedla till eleverna att alla 

gruppmedlemmar har ett lika stort ansvar i att lösa uppgifterna de får och ska individuellt 

kunna förklara hur de löst uppgifterna. Både Lärare A och Lärare B vill att eleverna i första 

hand ska be en kompis om hjälp för att lösa en uppgift, men om någon elev räcker upp handen 

får de hjälp av läraren. Lärare A ber eleverna att själva komma med konstruktiv kritik om hur 

de kan förbättra sitt eget grupparbete efter avslutade grupparbeten. När Lärare A ställer frågor 

till klassen ber hen eleverna att först tänka själva, sedan diskutera i par och sedan berätta vad 

de kommit fram till. Därefter får hela klassen diskutera de olika, eller lika, svar de olika 

grupperna kommit fram till. Som avslutning sammanfattar både Lärare A och Lärare B vad de 

tagit upp under lektionen. Lärare A ger eleverna återkoppling och utrymme att förklara hur de 

löst sina uppgifter under slutet av lektionen och Lärare B ber om återkoppling på om de 

arbetssätt de nyss gjort, under båda lektionerna, varit en positiv eller negativ upplevelse.  

 

På de observationer jag gjort hos Lärare B har hen haft undervisning om längdenheter och 

utomhusmatematik där eleverna fick uppgifter inom geometriska former, talförståelse med 

hjälp av pinnar, löv och stenar samt division. Lärare B hade under den ena lektionen där hen 

undervisade om längdenheter tagit fram fem olika stationer som eleverna gruppvis skulle 

arbeta med. Under utomhusmatematiken arbetade halvklassen med pinnar, stenar och löv som 

material. Lärare A utgår från den matematikbok de arbetar med, men bjuder in eleverna i 

diskussionen genom att belysa deras förförståelse och sammanfoga det de redan vet om 

exempelvis enheter inom vikt med de enheter som finns inom avstånd. Eleverna får ofta 

förklara hur de arbetar för att visa på mångfalden av olika sätt att lösa uppgifterna på. 

 

4.2 Tillförlitlighet 

 

De metoder som användes till detta examensarbete vilar på en kvalitativ grund eftersom mitt 

syfte med detta arbete var att karaktärisera något i en lärares matematikundervisning med 

inkludering av elever som har en funktionsvariation inom ASD/Aspergers syndrom. Urvalet 

av lärare är representativt för hur det ser ut i skolorna idag med både kommunal skola och 

friskola samt undervisning både i helklass och i halvklass. De båda lärarna som har intervjuats 

under detta examensarbete har blivit intervjuade i sina klassrum utan störningsmoment 

bortsett från ett tillfälle när en elev kom in i klassrummet under den första frågan. Vid detta 

tillfälle stannade intervjun upp och vi tog vid där vi avbröt innan eleven kom in i 

klassrummet. Jag kunde inte uppfatta någon skillnad på de svar jag fick innan eller efter detta 

avbrott så därför anser jag att detta inte fått läraren att ändra sina svar.  

 

Intervjufrågorna har varit relevanta till den undersökning som jag gjort och svaren är 

välformulerade och innehåller information som jag kunnat väva samman med den teoretiska 
grund som jag presenterat under inledningen av detta examensarbete. Frågorna har inte blivit 

missförstådda, men tänkbara felkällor kan vara att jag fick lov att förklara vad jag menade 

med frågan om vad läraren tänker när hen hör ordet inkludering eftersom ordet inkludering 

har tre olika betydelser: det rumsliga, den gemensamma och det kunskapande. Detta kan ha 

fått läraren att svara på frågan utifrån hur jag förklarat ordet med utgångspunkt i  den 

forskning jag läst istället för från sina egna tankar angående ordet inkludering. Dessutom har 
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en av de lärare som jag intervjuat varit min lokala lärarutbildare (LLU) under en av de 

perioder som jag varit ute på verksamhetsförlagd undervisning (VFU) vilket kan ha färgat de 

svar hen gett mig på mina frågor. 

 

Observationerna har skett på likadana vis tre av fyra gånger eftersom ett av observations-

tillfällena skedde utomhus, men som sedan fortsatte inomhus. Detta kan ha gett ett annat 

resultat än om lektionen skett inomhus från start, men jag anser ändå att dessa observationer 

ger en generaliserad bild av hur matematikundervisningen ser ut för de observerade lärarna.  

 

Det resultat som dessa intervjuer och observationer gett täcker syftet och frågeställningarna 

för detta examensarbete och ger dessutom en bild av hur matematikundervisningen kan se ut 

för elever med ASD/Aspergers syndrom eller elever med problematik som liknar denna 

diagnos samt matematiksvårigheter. Jag anser att reliabiliteten och validiteten på det material 

som jag samlat in har högt värde. Men för att kunna dra generella slutsatser behövs det 

genomföras fler observationer och intervjuer. 

 

4.3 Teoretisk tolkning 

 

Under denna rubrik kommer jag att presentera en diskussion mellan den teoretiska bakgrund 

som finns under litteraturgenomgången och det resultat jag fått fram genom mina intervjuer 

och observationer relaterat till mitt syfte och frågeställning.  

 

 

4.3.1 Organisering för att inkludera elever med ASD/Aspergers syndrom i sin 

matematikundervisning 
 

Skolverket (2011) skriver att läraren ska ge förutsättningar för att eleverna ska känna att 

kunskapen är meningsfull, vilket lärarna i denna undersökning gör eftersom de utgår från 

elevernas förförståelse och återkopplar till eleverna efter utförda uppgifter. Lärarna ger även 

särskilt stöd till de elever som är i behov av detta genom att förbereda eleverna inför de 

frågestunder som lärarna har i anknytning till slutet av lektionerna samt uppsöker eleverna 

under lektionstiden för att få höra deras funderingar och tankar. Vidare i Skolverket (2011) 

står det att undervisningen ska ge eleverna tilltro till sin förmåga att använda matematik i 

olika sammanhang vilket lärarna verkligen gör när de exempelvis sammankopplar avstånd 

och hastighet till olika fordon samt visar eleverna att en kan bygga rektanglar och trianglar av 

pinnar ute i naturen.  

 

Precis som Nordin-Olson (2010) skriver att en diagnos aldrig får bli ett ändamål utan endast 

ett hjälpmedel för att förstå problematik menar Lärare A att diagnosen inte berättar hur en ska 

organisera sin matematikundervisning med elever som har ASD/Aspergers syndrom samt att 

kunskap om funktionsvariationer är en otroligt viktig faktor för att kunna stötta och förstå vad 

som ligger bakom beteenden som eleven kan uppvisa. Lärare A menar även att alla elever, 

oberoende av diagnos, tar till sig kunskap på olika sätt. Gustafsson (2009) skriver att en 
diagnos kan ses som en provisorisk sådan eftersom problematiken kan avta med åldern.  

 

Enligt Linton (2015) är de lärare som undervisar i lägre stadier än högstadiet, som ingått i 

hennes doktorsavhandling, mindre positiva till inkludering av elever med ASD/Aspergers 

syndrom. Den uppfattningen har jag inte fått varken i de intervjuer eller från de observationer 

jag gjort. Båda lärarna i min undersökning lägger tyngd i att olikheter är en styrka, men att det 
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kan vara svårt och tidskrävande att hitta uppgifter som får elever med denna problematik att 

fokusera. Jag drar slutsatsen att båda de lärare jag intervjuat och observerat har kunskap om 

undervisning med elever med denna problematik och att lärarnas inställning till individen är 

positiv eftersom Linton (2015) skriver att det är just attityden inom dessa två områden som 

bestämmer, enligt hennes doktorsavhandling, om en lärare är positiv eller negativ till 

inkludering av elever med denna problematik.  

 

I den rapport som Skolverket (2009) gjort har de sammanställt vad skolan gör för elever med 

ASD/Aspergers syndrom och i denna menar de att rutiner och närvaron av en vuxen är viktiga 

faktorer för en elev med denna problematik. I den helklass som Lärare A undervisar finns det 

tillgång till en assistent som visar uppmärksamhet och hjälper till precis som läraren, men i 

den halvklass som Lärare B undervisar finns det ingen mer vuxen att tillgå på daglig basis.  

Däremot har Lärare B organiserat sin matematikundervisning så att det är halvklass under 

dessa lektioner vilket Nilholm och Alm (2010) förespråkar eftersom de i sin undersökning 

upptäckt att det är viktigt att ha ett fåtal elever i klassrummet för att kunna inkludera eleverna. 

 

Enligt en sammanställning som Hammarberg (2015) gjort kan elever med ASD/Aspergers 

syndrom ibland endast få en rumslig inkludering på grund av att elever och vårdnadshavare 

vill slippa upprepade misslyckanden samt att det beror på variationer på elevernas behov och 

förutsättningar samt skolornas inställning och förmåga. Både Lärare A och Lärare B gör sitt 

yttersta för att inkludera sina elever i alla de aspekter som ordet inkludering, enligt Milholm 

och Göransson (2013), innefattar, nämligen den rumsliga, sociala och kunskapstillägnande 

aspekten. Eleverna har alltid varit närvarande i klassrummet och fått samma uppgifter som 

resten av klassen samt arbetat i grupp med sina klasskamrater när grupparbeten varit aktuellt. 

Lärarna har inte antagit något speciellt åtgärdsprogram för de elever som uppvisar 

matematiksvårigheter vilket Ahlberg (2001) anser vara viktigt eftersom sådana kan göra att 

eleven inte anses tillhöra gemenskapen i skolans sociala praktik och därför kan hamna utanför 

gruppen.  

 

Nilholm och Göransson (2013) menar i sin forsknings- och utvecklingsrapport att en 

inkluderande skola har ett utbyte mellan eleverna genom grupparbeten och diskussioner, en 

demokratisk gemenskap samt att olikheter ses som en tillgång och att eleverna är pedagogiskt 

och socialt delaktiga i undervisningen. Detta eftersträvar både Lärare A och Lärare B i sin 

undervisning. Eleverna har under tre av fyra observationer arbetat med grupparbeten och 

utöver detta har eleverna fått ha diskussioner sinsemellan samt med läraren om de uppgifter 

de löst under lektionstiden. Dessutom uppvisar eleverna runt de elever med problematik att 

olikheter accepteras och uppskattas och ses som en tillgång. Ingen av eleverna under 

observationerna har visat sitt misstycke mot någon annan elev. Lärare A började väldigt tidigt 

i årskurs 1 att införa stödstrukturer för att ge en god kamratanda och gemenskap mellan 

eleverna för att de i senare årskurser ska kunna stötta varandra. Lärarna har med andra ord 

lyckats med att skapa en social och kunskapstillägnande inkludering, något som den forskning 

Nilholm och Alm (2010) hittat menar är svårt att lyckas med. Lärarna som blivit observerade 

och intervjuade i detta examensarbete tillhör den kategori lärare som ser olikheter som en 

tillgång, vilket är den kategori som de flesta lärare tillhör enligt Nilholm och Alm (2010).  
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4.3.2 Organisering utifrån aktuell forskning 
 

Nilholm och Alm (2010) har tagit fram sex stycken huvudpunkter för inkludering i 

klassrummet och den första av dessa innebär att ge anpassade instruktioner vilket är något 

som Lärare A gör under sina genomgångar genom att börja genomgången på en låg nivå för 

att sedan öka svårigheten mot slutet av genomgången. Detta gör att eleverna, enligt Lärare A, 

utifrån sin kunskapsnivå både får utmaningar samt har möjlighet att vara med under 

genomgången. Nästa punkt i Nilholm och Alms (2010) strategier innebär att läraren ska ge 

tydliga ramar/regler samt vad som förväntas av eleverna och ta tag i eventuella problem som 

kan uppstå. Även här har både Lärare A och Lärare B tagit till sig av forskningen genom att 

tidigt skapa stödstrukturer för eleverna samt att lärarna har tydliga genomgångar där de 

förklarar vad eleverna förväntas göra på lektionen. Punkt nummer tre handlar om att 

genomföra gruppaktiviteter för att stärka den sociala processen och lärandet och som jag 

tidigare belyst är det grupparbeten på tre av fyra av de observationer jag gjort. Angående 

punkt nummer fyra, att skapa goda kontakter med föräldrarna, kan jag inte uttala mig om hur 

de lärare jag haft med i detta examensarbete gör i denna fråga. Punkt nummer fem innebär att 

eleverna ska tillåtas prata med varandra och diskutera ämnesinnehållet, vilket jag sett under 

de observationer jag gjort. Lärarna visar respekt och är positiva mot eleverna vilket är punkt 

nummer sex i Nilholm och Alms (2010) lista över strategier.   

 

När Lärare A har genomgång inför arbetet med likheter och skillnader ber hen eleverna att 

läsa igenom uppgiften och stryka under det viktiga i texten vilket är en av de punkter som 

ingår i Whitby, Travers och Harniks (2009) artikel om ”Solve It!” där eleven bland annat ska 

stryka under det viktiga i texten, använda egna ord, visualisera uppgiften, göra en hypotes, 

uppskatta svaret och sedan göra en uträkning på talet. Eftersom det under denna lektion redan 

fanns bilder till uppgifterna i matematikboken så behövde inte eleverna göra hela proceduren i 

Solve it!, men jag får känslan av att Lärare A varit införstådd i denna strategi under sin 

genomgång.  

 

Utav alla de fem strategier som Donaldson och Zager (2010) presenterar för att hjälpa elever 

med ASD/Aspergers syndrom och matematiksvårigheter i sin artikel kunde jag endast 

uppfatta att de lärare jag observerat och intervjuat använt sig av den strategi som författarna 

till artikeln benämner ”concrete-representational-abstract” (CRA, eller konkret-representativ-

abstrakt).  

 

Ingen av lärarna i min undersökning har använt sig av någon av de lekar som Su, Lai och 

Rivera (2012) presenterar i sin artikel angående tio-basen eller tiokompisar, men däremot 

använde Lärare B sig av spel, men i formen av ett memory för att para ihop och öva på olika 

längdenheter.  
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5 SLUTSATS 
 

Syftet med denna rapport var att belysa hur matematikundervisningen för elever med 

ASD/Aspergers syndrom och matematiksvårigheter organiseras, ur lärarens perspektiv, och 

genom detta undersöka hur läraren arbetar med att inkludera elever med denna problematik i 

undervisningen.  

 

Ur den teoretiska grund och det resultat jag fått fram genom mina intervjuer och observationer 

är min slutsats att de lärare jag varit i kontakt med organiserar sin matematikundervisning 

utifrån aktuell forskning. Detta dels genom att ha deltagit i matematiklyftet och även genom 

att de skolor som lärarna är verksamma på erbjuder pedagogiska forum samt kollegialt 

lärande. Ur detta har de fått kunskap om hur organiseringen av undervisningen ska vara så 

optimal som möjligt för en elev med ASD/Aspergers syndrom genom att ha tillgång till en 

assistent eller dela upp klassen i halvklass när det är matematikundervisning. Lärare A visar 

tydligt att hon arbetar utifrån CRA-modellen vilken ingår i de strategier för elever med 

ASD/Aspergers syndrom som Donaldsson och Zager (2010) presenterat i sin artikel, och 

Lärare B använder dels spel för att visa kreativa sätt att lära ut matematik på. Lärarna i 

undersökningen ser olikheter som en tillgång och är positiva till alla elever oavsett om de har 

problematik eller inte och arbetar utifrån att eleverna ska få en social och kunskapstillägnande 

inkludering, inte bara en rumslig sådan. Eleverna arbetar ofta i grupparbeten vilket skapar en 

social tillhörighet och eleverna har tidigt fått stödstrukturer för att hjälpa varandra.   

 

Jag anser därför att om läraren tillgodogör sig relevant och aktuell forskning inom detta 

område får läraren rätt verktyg för att kunna släppa taget om eleven utan att släppa ansvaret. 

Detta kan göra att eleven arbetar mer självständigt och tillgodogör sig kunskaper inom 

matematik i grupparbete vilket också kan minska känslan av exkludering.  

 

5.1 Förslag till fortsatt forskning 

 

Ett större utbud av forskning om ASD/Aspergers syndrom med ett genusperspektiv för att 

tydliggöra att det inte endast är pojkar som har denna problematik och undersöka om 

problematiken yttrar sig annorlunda hos flickor. Dessutom skulle det vara intressant att se hur 

effektiva de övriga strategierna som Donaldsson och Zager (2010) tagit fram är för elever 

med den problematik som detta examensarbete undersöker. 
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BILAGA 1 - Frågor till lärare vid intervju 
 

 Hur många år har du arbetat som lärare? 

 - När tog du examen? 

 

 Ytterligare utbildning? 
- Har den ytterligare utbildningen hjälpt dig att inkludera eleverna i din undervisning? 

Hur? 

 

 Vilken årskurs undervisar du i just nu? 
 

 Vad tänker du på när du hör ordet inkludering? 
- Hur ser du på inkludering (ur gemenskaps-, individ- och placeringsorienterade 

definitionen)?  

 

 Hur gör du för att inkludera eleverna i din matematikundervisning? 

 - Hur kom du fram till arbetssättet? (forskning?/skolverket?/kollegor?/beprövad 

 erfarenhet?) 

 

 Känner du att du får stöd i din undervisning från övriga i ditt lärarlag/kollegiet? 
 - Med till exempel utformning av matematikundervisning för att inkludera? 

 

 Hur ser matematikundervisningen ut för de elever som har Aspergers syndrom eller 
har problematik som påminner om diagnosen? 

 

 Får du stöd av specialpedagog eller speciallärare? 

 - På vilket sätt? 
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BILAGA 2 - Brev till skolor 
 

Hej! 

 

Jag heter Henrik Wenngren och jag arbetar för närvarande på mitt examensarbete under min 

lärarutbildning med inriktning mot grundskolans F-3 på Gävle Högskola. Jag bor i Västerås 

och studerar på distans.  

 

Mitt arbete utgår från matematikdidaktik och jag har valt att fokusera på hur grundskolelärare 

undervisar elever med eventuell Aspergers syndrom (där utredning pågår, eller med elever 

som saknar diagnos men uppvisar symptom som kan likställas med Aspergers syndrom) samt 

hur läraren inkluderar eleverna i sin ordinarie matematikundervisning. 

 

Jag kontaktar er för att undersöka om någon/några av era lärare för årskurs F-6 kan vara 

intresserade av att bli intervjuade av mig. Givetvis kommer informanterna och skolorna inte 

att kunna identifieras i texten.  

 

Syftet med detta arbete är att jag vill undersöka hur matematikundervisningen för elever med 

(eventuell) Aspergers syndrom och matematiksvårigheter ser ut. Med detta arbete vill jag 

dessutom undersöka hur elever med sådan problematik inkluderas i den ordinarie 

matematikundervisningen.  

 

Förmedla gärna detta brev till de lärare ni anser kan vara intresserad av att ställa upp i mitt 

examensarbete.  

 

Mvh, 

Henrik Wenngren 

xxx-xxx xx xx 
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BILAGA 3 - Observationsmanual 
 

Observatörens namn:  
 

Lokal:  
 

Observatörens placering i rummet:  
 

Hjälpmedel vid observation:  

 

Datum och tid:  
 

Närvarande personer:  

 

Analysenhet:  
 

Aktivitet:  

Tidpunkt och händelse Läraragerande Elevagerande Reflektion 

    

 


