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Svensk titel 
Organisatoriska faktorer för matematikutveckling.  
En enkätstudie om skolledares syn på viktiga faktorer för kunskapsutveckling i matematik för 

elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd. 

 
English title 
Organisational factors in mathematics development. 
A questionnaire study on school leaders' views on the key factors for the development of 

knowledge in mathematics for pupils with a diagnosis within the autism spectrum disorders. 

 
Abstrakt 
Tidigare studier har visat på att kunskapen kring autismspektrumtillstånd brister ute på 

skolorna. Den som är ansvarig för att alla elever ges de rätta förutsättningarna för sin 

kunskapsutveckling är rektor. I och med funktionsnedsättningen finns vissa svårigheter med 

olika förmågor. I ämnet matematik blir det vissa svårigheter med de olika förmågorna. Syftet 

med studien är att synliggöra skolledares sätt att organisera sin verksamhet i matematik för att 

elever inom autismspektrat skall nå kunskapsmålen i matematik. Resultatet visar att 

skolledare har möjlighet att anpassa sin verksamhet för elever inom autismspektrat, men 

bristen på behörig och kompetent personal hindrar dem från att utforma sin verksamhet 

optimalt. Skolledare är också medvetna om vilka faktorer som är viktiga för 

matematikutveckling, när det gäller elever inom autismspektrat. 
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1. Inledning 

 

Vi är två 4-9 matematik/no lärare som har valt att vidareutbilda oss till specialpedagog samt 

speciallärare med specialisering mot matematikutveckling. Vi har under en längre tid arbetat 

med elever i behov av särskilt stöd i ämnet matematik.  

Under våra verksamma år som pedagoger har vi mött elever med varierande behov av stöd. 

Hur och vilka stödinsatser som har krävts har sett olika ut beroende på vilka behov eleverna 

har haft. För vissa elever har stödet främst inneburit organisatoriska åtgärder på olika nivåer 

medan det för andra elever har utgjorts av åtgärder på individnivå. Det har till exempel 

handlat om anpassningar av den fysiska miljön, anpassade gruppkonstellationer samt stöd i 

undervisningssituationer, alltifrån stöd i helklass till en- till en undervisning. Det har funnits 

stödinsatser som har lett till ökad kunskapsutveckling och social utveckling hos eleverna men 

även insatser som har bidragit till att elever har känt sig utanför och misslyckade. Vår 

erfarenhet är att det inte alltid har varit elevens behov som har styrt valet av stödinsats, vilket 

det enligt skollagen skall vara (SFS 2014:456) utan att det mer har berott på skolans 

ekonomiska förutsättningar och skolledares varierande kompetens.  

Vi har också haft förmånen att få arbeta under olika skolledare vilket har gett oss insikt i hur 

viktigt det är att skolledare har kompetens kring elever i behov av särskilt stöd. Vissa av dessa 

skolledare har ansett att det är svårt att anpassa skolmiljön till varje enskild elev, även om 

viljan och målsättningen är att skolan ska lyckas med detta. 

När LGR-11 trädde ikraft hade matematikämnet genomgått en förändring jämfört med förra 

läroplanen LPO-94 (Skolverket, 1994; Skolverket, 2011). En skillnad var att fokus nu låg på 

olika förmågor som eleverna skall utveckla jämfört med de tidigare strävans- och uppnående 

målen. Det vi började fundera kring var hur detta skulle påverka de elever som på grund av 

funktionsnedsättning har begränsningar inom olika områden. Våra tankar gick främst till de 

elever som vi har arbetat med som har diagnos inom autismspektret. Vissa av dessa elever har 

haft svårigheter med att exempelvis dra egna slutsatser, generalisera och se samband. 

Förmågor vilka nu står inskrivna i den gällande läroplanen och som eleverna skall bedömas 

utifrån. I mötet med elever med diagnos inom autismspektret har vi blivit medvetna om att 

faktorer som övriga elever inte påverkas av kan medföra svårigheter och utgöra hinder för 

elever med diagnos inom autismspektret. En faktor är t e x hur miljön ser ut kring eleverna 

och vilka anpassningar som kan behövas göra för att undanröja elevers svårigheter. Under de 

år som vi arbetade i särskilda undervisningsgrupper blev vi medvetna om hur olika 

organisatoriska faktorer antingen kan hjälpa eller stjälpa elever i behov av särskilt stöd. Detta 

väckte vårt intresse kring hur skolledare väljer att organisera sin verksamhet.   
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2. Bakgrund 

 

När den nya läroplanen för grundskolan trädde i kraft 2011 hade en del förändringar skett 

jämfört med den tidigare läroplanen, LPO-94, och vi funderade kring på vilket sätt detta 

skulle komma att påverka undervisningen i skolan. En skillnad i den nya läroplanen jämfört 

med den förra är att i LGR-11 har fokus flyttats från att elever skulle arbeta mot läroplanens 

strävansmål och uppnåendemål till att eleverna skall utveckla kunskapsrelaterade förmågor 

utifrån de olika kursplanerna. Förmågor vilka Svanelid (i Larsson, 2014) menar kan 

sammanfattas till fem övergripande förmågor som gäller för hela läroplanen såsom: 

 analysförmåga d v s att kunna jämföra likheter och skillnader, se mönster och 

samband samt kunna växla perspektiv,  

 kommunikativ förmåga d v s att kunna samtala, resonera, argumentera och redogöra 

 metakognitiv förmåga d v s kunna tolka, värdera och reflektera  

 procedurförmåga d v s att kunna söka, strukturera och kritiskt granska information 

 begreppsligförmåga d v s att kunna använda begrepp och relatera dem sinsemellan, 

utveckla en förståelse för begrepp 

 Vår erfarenhet är att flertalet av de förmågor som beskrivs i LGR-11, är förmågor vilka 

elever med funktionsnedsättning inom autismspektret har begränsningar inom. Hur kommer 

detta påverka elevernas kunskapsutveckling? I skollagen (SFS 2014:458) står det att skolan 

skall ge stöd som syftar att motverka konsekvenserna av funktionsnedsättningen.  

”Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav 

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

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

uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” 

(SFS 2014:458, 3 kap 3§) 

I rapporter från Skolverket (2008, 2009) samt Skolinspektionen (2011, 2012) betonas det att 

skolan behöver bli bättre på att möta elever i behov av stöd, särskilt elevgruppen med diagnos 

inom autismspektrumtillstånd. Främst handlar det om att det saknas kompetens ute på 

skolorna kring funktionsnedsättningar, att det inte finns någon plan för hur skolor skall 

utvärdera och följa upp det stöd som ges. Det finns även annan litteratur som lyfter aspekten 

att elever inom autismpektrat upplever sin skolgång som jobbig och svår. De upplever sig 

mobbade, missförstådda, utanför och att de inte får den hjälp och det stöd de behöver och har 

rätt till (Atwood: 2009; Holmqvist: 2004; Socialstyrelsen: 2010; Wing: 2012; Autismforum; 

2014). 

Om skolor inte lyckas möta eleverna kan det leda till att eleverna inte klarar de uppsatta 

målen som finns och som i sin tur begränsar deras framtida yrkesval och deltagande i stort 

(Skolverket, 2008: 2009: 2012; Skolinspektionen, 2012). Då elevers behov av stöd varierar 

kraftigt från individ till individ ställs det höga krav på skolors förmåga att kunna anpassa sin 

verksamhet utifrån eleverna.  
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2.1 Rektors ansvar 

 
Den person som på en grundskola leder och organiserar det pedagogiska arbetet benämns som 

rektor. I rektors ansvar ligger allt som rör elevernas kunskapsutveckling och hälsa under 

skoltiden. För elever som inte når det lägst uppsatta kunskapskravet är skolan skyldig att 

utreda elevens behov av särskilt stöd och det är rektor som är ansvarig för utredningen. Vid en 

utredning skall även faktorer såsom resursfördelning, fysisk miljö, pedagogiska metoder, 

lärarkompetens, klasstorlek ses över (Skolverket, 2014; Nilsson & Jakobsson 2012). Vidare 

gäller även att för elever med funktionsnedsättning skall stöd ges så att fler kunskapskrav än 

det lägsta kan uppnås (SFS 2014:458, Skolverket 2014). För elever som är i behov av särskilt 

stöd skall detta erbjudas kontinuerligt. Det kan röra sig om allt från ett minimum av stöd i det 

vanliga klassrummet till kompletterande program för inlärningsstöd inom skolan, som vid 

behov kan utvidgas till assistans från speciallärare och extern stödpersonal. Barn i behov av 

särskilt stöd bör erhålla ytterligare inlärningsstöd inom ramen för den ordinarie kursplanen, 

inte en annorlunda kursplan.  

Rektors ansvar innefattar också att tillgodose kompetensutveckling för personalen. Denna 

kompetensutveckling skall ge lärarna den professionella kunskap som krävs för att utföra sina 

uppgifter (SFS 2014:458). För personal som arbetar med elever inom autismspektrumtillstånd 

innebär det att rektor skall ansvara för att de får kompetensutveckling inom autismspektrat.   

2.2 Autismspektrumtillstånd 

 
Autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsnamn för olika symtomdiagnoser. De 

diagnoser som räknas till AST är diagnoserna autism, Aspergers syndrom, A-typisk autism 

och disintegrativ störning. 2010 fanns ca 15 000 barn i Sverige med diagnos inom 

autismspektrumtillstånd (Socialstyrelsen, 2010).  

Historiska berättelser från tidigt 1800-tal vittnar om att det under lång tid tillbaka har funnits 

individer med visst beteendemönster och som idag skulle ha klassats som autism (Wing, 

2012). Själva ordet autism härstammar från det grekiska ordet "autos" vilket betyder själv. 

1943 publicerade Leo Kanner en artikel där han beskrev 11 barns likartade beteendemönster, 

vilket han kom att kalla för tidig infantil autism. Vid ungefär samma tid publicerades en 

annan studie av en Hans Asperger i vilken han beskrev barn med ett annorlunda 

beteendemönster, detta kom senare att benämnas som Aspergers syndrom. Även om studierna 

gjordes ovetandes av varandra fanns det vissa likheter i barnens beteendemönster.   

Lorna Wing och Judith Gold gjorde på 1970 - talet en studie på barn som hade någon form av 

fysisk funktionsnedsättning, inlärningssvårigheter eller beteendeavvikelse. Deras resultat 

visade på att förutom de barn som stämde in på Kanners och Aspergers beskrivningar fanns 

det en stor grupp som hade drag av autistiskt beteende men inte uppfyllde Kanners kriterier. 

Wing (2012) menade då att autism och de symptom som Asperger beskrivit egentligen bara 

var olika tillstånd inom samma område vilket hon kom att kalla för autismspektrum. Hon 

upptäckte också att trots heterogen grupp fanns vissa likheter dem emellan. De tre områden 

som hon identifierade som gemensamma var nedsatt förmåga till social interaktion, nedsatt 
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förmåga till kommunikation, begränsade aktiviteter och intressen samt ett stereotypiskt 

beteendemönster. Dessa tre områden kom att kallas för Wings triad (Wing, 2012; 

Socialstyrelsen, 2010; Holmkvist, 2004; Autismforum, 2014).   

För att få en diagnos inom AST måste specifika kriterier vara uppfyllda enligt de 

diagnosmanualer som finns. I Sverige används två manualer. Den ena är DSM-5 som ges ut 

av American Psychiatric Association och den andre är ICD-10 vilken ges ut av 

Världshälsoorganisationen (WHO) (Autism & Apergerförbundet, 2014). En skillnad dem 

emellan är att i den senaste versionen av DSM, DSM-5, har de olika diagnoserna slagits 

samman till en enda diagnos, autism. (Autismforum, 2014; Autism & Aspergerförbundet, 

2014). En annan skillnad är att i DSM-5 har man slagit ihop två av kriterierna i Wings triad 

till att bli två områden såsom begränsningar i social kommunikation och socialt samspel samt 

begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. i DSM-5 har det har även 

tillkommit nya kriterier såsom 1) att symptomen skall ha funnits sedan tidig barndom            

2) symptomen skall begränsa personen socialt 3) symptomen kan inte förklaras utifrån en 

intellektuell funktionsnedsättning (Autismforum, 2014). Vi har i arbetet valt att använda oss 

av begreppet autismspetrumtillstånd (AST).    

De bakomliggande orsaker till autism är fortfarande okänt med forskning menar att det är en 

medfödd eller tidigt förvärvad dysfunktion i det centrala nervsystemet vilket påverkar de 

kognitiva funktionerna. Med kognitiva funktioner avses det som sker i hjärnan då information 

tas emot, bearbetas och förmedlas, de bidar till att skapa ordning och begriplighet i tillvaron. 

De kognitiva funktioner som behövs för att kunna utveckla språklig och social 

kommunikation, flexibilitet samt föreställningsförmåga påverkas också (Dahlgren 2007; 

Socialstyrelsen, 2010).  

Socialstyrelsen (2010) menar att om det finns kognitiva svårigheter eller en annorlunda 

kognition så påverkar det möjligheten att lära. För personer inom autismspektrat är det främst 

tre områden som blir påverkade på grund av annorlunda kognition vilka är deras 

mentaliseringsförmåga, deras centrala coherens och deras exekutiva funktioner (Atwood 

2009; Socialstyrelsen, 2010; Holmqvist 2004; Wing, 2012; Autismforum, 2014). Förekomsten 

av autism finns på olika nivåer av intellektuell förmåga samt ofta även förekommande 

tillsammans med andra funktionsnedsättningar vilket gör att symptomen yttrar sig olika från 

individ till individ (Socialstyrelsen, 2010). Jakobsson och Nilsson (2012) betonar att 

omgivningens bemötande samt vilken möjlighet till lärande som erbjuds i personens 

omgivning är faktorer som avgör hur svåra symptomen blir för individen.   

2.2.1 Theory of Mind 

  

Mentaliseringsförmåga, eller Theory of Mind, är förmågan att kunna förstå andras tankar och 

känslor, att kunna tolka och förutse andras beteende samt att kunna reflektera över sina egna 

tankar och känslor. Att ha en nedsatt mentaliseringsförmåga kan innebära svårigheter med att 

kunna förstå vad som styr andras reaktioner och beteenden, att kunna förstå att andra personer 

kan tänka och känna på andra sätt än de själva gör samt svårigheter med att ta andras 

perspektiv (Wing, 2012; Socialstyrelsen, 2010; Dahlgren, 2004; Atwood 2009).  
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Dahlgren (2004) menar att konsekvenser av bristande Theory of Mind medför att andras 

beteenden blir obegripliga, sociala regler blir svårförståeliga och att ens egna reaktioner kan 

uppfattas av andra som väldigt provokativa.    

2.2.2 Central coherens 

 

Central coherens är förmågan att kunna sy ihop en helhet av olika delar. För personer med 

svag central coherens innebär det att de har en mer detaljerat tankestil jämfört med personer 

med god central coherens. De har en god förmåga att uppfatta detaljer men svårigheter med 

att koppla ihop detaljerna till en helhet och till ett sammanhang. Detta medför svårigheter med 

att kunna dra slutsatser, att kunna generalisera och att kunna överföra kunskap eller ett visst 

handlingsmönster från ett sammanhang till ett annat (Atwood, 2009; Socialstyrelsen 2010). 

En svag central koherens kan enligt Dahlgren (2004) och Holmkvist (2004) vara en del av 

orsakerna till de kommunikativa svårigheter personer inom autismspektrat har samt att det 

bidrar till att omvärlden uppfattas fragmentiserad och blir därför svår att förstå. Holmkvist 

(2004) menar att det krävs en pedagogik som hjälper personer inom autismspektrat att 

utveckla förmåga att se helheter och sammanhang.  

2.2.3 Exekutiva funktioner 

 

Exekutiva funktioner är ett samlingsnamn på olika funktioner som styrs av den främre delen 

av hjärnan. De exekutiva funktionerna fungerar som samordnare av information och behövs 

för att kunna samordna olika typer av information, att kunna planera, organisera och 

strukturera. De behövs för att kunna styra impulser och uppmärksamhet och för att tillfälligt 

kunna växla fokus utan att förlora det ursprungliga målet. De behövs också för att kunna 

automatisera vissa handlingar och för att kunna överföra erfarenheter från en situation till en 

annan, det vill säga så att man lär sig av det man varit med om, att kunna generalisera samt 

dra slutsatser. Om det finns brister i de exekutiva funktionerna medför det svårigheter med 

planera, att utvärdera händelser och svårt att generalisera (Wing, 2012; Socialstyrelsen 2010; 

Holmqvist 2009; Autismforum 2014).   

2.2.4 Perception  

 

En persons förmåga att samla in, tolka och förstå olika sinnesintryck kallas för perception. 

Det är vanligt att personer inom autismspektret har en annorlunda perception, det vill säga 

deras förmåga att hantera sinnesintryck skiljer sig jämfört med andra personer. Detta kan ta 

sig uttryck i antingen överkänslighet eller underkänslighet när det gäller ex ljud, ljus, smak, 

dofter samt beröring. Ljudet av en blyertspenna mot ett papper, en klapp på axeln eller ljuset 

från ljusrör är exempel som kan skapa stora obehags känslor för elever med annorlunda 

perception. Det kan även innebära svårigheter med att uppfatta och tolka dessa intryck samt 

utlösa reaktioner vilka kan vara svåra att förstå för omgivningen (Bogdashina, 2003; 

Socialstyrelsen, 2010; Skolverket, 2009). Nilsson & Jakobsson (2012) menar att det för elever 

i skolan inom autismspektrat kan det komma att krävas anpassningar av den fysiska miljön på 

grund av deras perception. Skolverket (2009) menar att det i skolans miljö finns det flera 
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faktorer vilka kan verka som stressfaktorer för elever inom AST, inte minst raster då det är 

många intryck som kan vara svåra att sortera. Alexandersson (2014) ger i sin rapport exempel 

på hur skolor organiserat så kallat andningshål för elever inom AST. Ställen dit de kan 

komma för att ladda upp batterierna och vilka är anpassade utifrån elevernas behov.  

Nilsson & Jakobsson (2012) menar att det krävs en autismvänlig miljö i skolan för att elever 

inom autismspektret skall trivas. De menar att det krävs kunskap och engagemang förankrat i 

hela skolpersonalen, att pedagogerna behöver förberedelsetid och tid för att reflektera över 

pedagogiska frågor som uppstår i mötet med eleverna. Om omgivning kan möta eleverna på 

ett bra sätt kan symptomen minska och förutsättningar för lärande skapas. 

Ahlberg (2001) lyfter fem olika aspekter som påverkar elevers lärande. Två av dessa är 

skolors styrning och organisation. De prioriteringar som görs och styrningen av resurser till 

olika ändamål får avgörande betydelse för skolans möjlighet till att möta alla elevers behov. 

Alexandersson (2014) menar att skolor behöver bygga in stödstrukturer för elever med 

diagnos inom AST på olika nivåer för att skapa goda förutsättningar för eleverna. Rapporten 

betonar vikten av stöd på olika nivåer, alltifrån hur rektorer väljer att resursfördela till att det 

ges utrymme för pedagoger att tillsammans diskutera ämnesinnehåll samt kravnivå för 

eleverna. Rapporten visar också på att pedagogerna efterfrågar kompetensutbildning, 

handledning samt mer tid för förberedelser för att kunna klara sitt uppdrag. Falkmer (2013) 

menar att det krävs både kompetens kring funktionsnedsättningen samt en förståelse för den 

enskilda elevens individuella behov för att kunna skapa rätt förutsättningar för elever med 

diagnos autismspektret.  

2.2 Den fysiska miljöns roll 

 
Bogdhashina (2003) menar att den sensoriska miljön är mycket viktig för elever inom 

autismspektrat då de har begränsningar med att kunna sortera intryck och anpassas sig till 

sensoriska attacker som andra uppfattar som normala. Det är skolan som skall anpassa sin 

omgivning utifrån elevernas perception behov för att på så vis undanröja hinder för dem. Om 

de sensoriska behoven blir tillgodosedda genom anpassningar av miljön runt eleverna kan 

svårigheter för eleverna minskas. Elever inom autismspektret påverkas mer av den fysiska 

miljön jämför med övriga elever på grund av att deras sensoriska funktioner är mer känsliga 

än andras vilket gör att miljön runt eleverna antingen kan utformas stödjande eller bli ett 

hinder. Nilsson & Jakobsson (2012) menar också att den fysiska miljön spelar roll för att 

elever skall kunna delta på lika villkor då elever inom autismspektret har en annorlunda 

perception vilket gör att de kan uppfatta ljus och ljud annorlunda än övriga elever. De menar 

samtidigt att val av arbetssätt och förhållningssätt antingen kan främja eller motverka 

elevernas möjligheter till lärande och därmed antingen förebygga eller orsaka svårigheter. 

2.3 Matematikämnet 

 
Syftet med matematik är enligt läroplanen (LGR-11) att elever ska öka sina kunskaper inom 

vardagsmatematiken och olika ämnesområden. Undervisningen i ämnet skall ge eleverna 

förutsättningar för att kunna utveckla förmågor så att de kan värdera metoder och strategier, 
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kunna analysera begrepp och samband mellan begrepp, kunna följa matematiska resonemang 

och använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2011).  

Själva syftet med matematiken ställer till det för elever med diagnos inom AST. De som har 

diagnos inom AST, har svårt med just kommunikationen och förmågan att uttrycka sig i tal 

inför andra på ett interaktivt sätt. Det är kommunikationen, nedsatt interaktion och 

möjligheten till att tänka ut ett påhittat problem, den så kallade symtomtriaden (Wing, 2012).  

Ahlberg (2001) menar att matematik är ett ämne som har nära kopplingar till personens 

kognitiva förmågor. Faktorer såsom logiskt tänkande, numerisk förmåga och minne har 

betydelse för elevernas förståelse för matematik. Inom matematik krävs det också 

planeringsförmåga vilket kan kopplas till de kognitiva funktionerna samt att språket spelar en 

stor roll i matematikutveckling.  

Kunskapskraven för år 9 är en fortsättning av de krav som finns för år 6. Kunskapskraven 

ställer högre krav på abstraktionsförmåga och resonemangsförmåga än tidigare. Det ställs 

även krav på att eleverna skall kunna samtala om matematik och använda sig av olika 

matematiska begrepp (Skolverket, 2011a). Detta kan medföra svårigheter för elever inom 

autismspektret med hänsyn till begränsningarna inom Wings triad (Wing, 2012). 

Ahlberg (2001) lyfter aspekten att elevers kunskapsutveckling i matematik även påverkas av 

skolans organisation och styrning. Lika viktig för kunskapsutvecklingen är lärarens didaktiska 

förmågor (Philips, 2014). Med didaktisk förmåga menas pedagogens olika strategier för att 

lära ut och anpassa undervisningen.  

Skolämnet matematik har under de senare åren genomgått en förändring från att tidigare 

främst handlat om de fyra räknesätten med algoritmer, automatisering av beräkningar, 

symbolhantering och grundläggande algebraiska kunskaper till att idag även innefatta 

utveckling av elevers förmågor såsom kommunikationsförmåga, analysförmågas och 

metakognitivförmåga (Skolverket, 1994; Skolverket, 2011). Förmågor vilka elever inom 

autismspektrat kan ha svårigheter med på grund av deras funktionsnedsättning. Rapporter från 

både Skolverket (2008; 2009) och Skolinspektionen (2011; 2012) visar på att elever med 

diagnos inom autismspektrat är den grupp elever som skolan behöver bli bättre på att möta 

och skapa rätt förutsättningar för i skolan.  
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3. Syfte och frågeställningar 

 

Vårt syfte med undersökningen är att synliggöra vilka faktorer skolledare anser är viktiga för 

att elever inom autismspektrat ska nå kunskapsmålen i matematik 

 Vilka faktorer anser skolledare är nödvändiga i organisationen för att elever inom 

autismspektret skall nå kunskapsutveckling inom matematik? 

 Hur organiserar skolledare sin verksamhet för att elever inom autismspektret skall 

utvecklas så långt som möjligt inom matematik?  

  

4. Tidigare forskning 

 
Forskning om elevers kunskapsutveckling i skolan idag är intresserad av skillnader mellan 

kunskaper som eleverna har vid starten av skolgången och vad eleverna kan när de går ut 

skolan. Resultatet av denna skillnad är vad som kallas skolans tillförda värde. Resultatet av 

skolans tillförda värde är lika intressant oavsett elevernas problematik eller förutsättningar 

(William, 2011).  

Avgörande faktorer för elever att lyckas i skolan oavsett problematik är miljön i klassrummet 

och att läraren har en avgörande roll. I en studie från USA, som handlar om 15-åringars 

insatser i skolan, framkommer det att hela 74 % beror på faktorer inom skolan och endast  

26% på vilken skola de gick på (William, 2011). Det är av mindre betydelse för hur stor 

klassen är och om man nivå grupperar eleverna, när det gäller elevernas prestationer.  

Studier gjorda av Burkhard & Eikenbusch (i Berg & Scherp, 2009), som handlar om den 

europeiska skolutvecklingen framhåller att personalens kompetensutbildning är avgörande för 

ett lyckat skolutvecklingsarbete. Kvalitén hos läraren är avgörande, framförallt hos 

lågpresterande elever, enligt en studie gjord av Sander & Rivers från 1996. Deras resultat 

bekräftas av studier gjorda av Rockoff från 2004, som visar på samband mellan ökade 

prestationer från eleverna och hög lärarkvalité (William, 2011). Med ökad lärarkvalité kan 

läraren öka elevernas mentala närvaro och inte bara deras fysiska närvaro (Hattie, 2009). 

Om elever inte når kunskapsmålen i matematik, är det viktigt att lärare har en helhetssyn på 

inlärningsprocessen. Det är enligt Ahlberg (2013) ett komplext nätverk av faktorer som är 

avgörande i en lyckad inlärningsprocess. Faktorer som skolans organisation, relationerna 

mellan elev till elev samt elev-lärare är lika viktig som elevens egna förutsättningar inom ett 

ämne. Det är viktigt att pedagogen lyckas med motivationen hos elev. Finns det ingen 

motivation så kommer man inte framåt (Jenner, 2004).  Detta kräver att det finns en 

fungerande kommunikation mellan lärare och elever. Kommunikationen måste vara dubbel, 

både lärare och elever lyssnar och aktivt deltar i idéer och frågeställningar som framkommer 

(Håkansson & Sundberg, 2012). Det är också viktigt att elever med svårigheter att nå 

kunskapsmålen inte placeras permanent i en mindre grupp, då risken finns att de tappar 
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känslan av klassgemenskap. Saknaden av denna klassgemenskap påverkar elevens 

prestationer negativt (Ahlberg, 2013). 

John Hattie, är en Nya-Zeeländsk utbildningsforskare som sammanställt världens största 

forskningsöversikt, som handlar om vilka faktorer som påverkar elevers studieprestationer. 

Fokus ligger på boken, Visible learning, från 2009. Den tar upp flera olika påverkansfaktorer 

och hur stor effekt de har på elevers studieprestationer. Studien visar bland annat vilka 

faktorer som påverkar undervisningen positivt. Dessa faktorer är en strukturerad 

undervisning, med tydliga mål som talar om vad syftet med undervisningen är samt till vilken 

nytta de har av kunskaperna (Håkansson & Sundberg, 2009). En skolorganisation skapar ofta 

sina egna normer och sitt egna förhållningssätt och detta är sammankopplat med den 

kommunikation det vill säga språk och handlingar, som finns på skolan. Dessa normer och 

förhållningssätt kallas för diskurser inom den sociokulturella aspekten (Ahlberg, 2013). 

Många lärare idag uppger att de inte hinner eller har möjlighet att anpassa sin undervisning 

efter elevens behov. Det är då rektorers ansvar att få fram resurser och fördela dem så alla 

elever får det stöd de har rätt till. Enligt forskning är lärarens kompetens och 

kompetensutveckling den viktigaste framgångsfaktorn för ett barns lärande och utveckling. 

Andra faktorer som är mycket avgörande för elevernas kunskapsutveckling är skolledares 

insatser och tilltro till sin personal samt om skolledaren själv är engagerad i undervisningens 

kvalitet. Ju mer tilltro och befogenheter som läraren ges av sin skolledare, desto mer ökar 

lärarkvalitén och därmed också elevernas prestationer (Håkansson & Sundberg, 2012). 

Hattie (2009) menar att hemmet har en stor påverkan för elevers prestationer sett ur såväl 

positiv som negativ synvinkel. Viktiga faktorer är föräldrars förväntningar och ambitioner för 

sina barn och deras delaktighet i barnens utveckling. När det gäller lärarna, så är det de lärare, 

som skapar goda relationer med eleverna, som når bäst kunskapsutveckling i ämnet. Med det 

menas att lärarna använder sig av olika inlärningsmetoder och är väl insatta i sina elevers 

kunskapsutveckling. Detta stämmer med Falkmers (2013) forskning som menar att pedagoger 

som undervisar elever med diagnos inom autismspektret skall ha kännedom om 

funktionsnedsättningen men även om vilka behov eleverna har.   

Ahlberg (2013) menar att forskning visar på att lärandet utvecklas mest genom heterogena 

grupper där eleverna kan ta del av varandras olika erfarenheter, kunskaper och färdigheter.  

Skolinspektionen har i rapporten, Framgång i undervisning (2010) sammanställt nationella 

och internationella forskningsresultat och kommit fram till att följande faktorer är en god 

förutsättning för en skolas kunskapsutveckling och förbättringsarbete: 

 

 • Om lärarna har utbildning för den undervisning de bedriver  

• Om lärarna får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 

utföra sina uppgifter 

• Om lärarna samverkar med andra lärare i syfte att nå utbildningsmålen 
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• Om rektorn tar ansvar för undervisningens kvalitet, inhämtar kunskap om lärarnas 

undervisning och följer upp undervisningens resultat 

• Om det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som inkluderar undervisningen i det aktuella 

ämnet 

• Om de lokaler och den utrustning finns som behövs för att uppfylla syftet med utbildningen 

                                                (Skolinspektionen 2010, Framgång i undervisningen, s 13) 

Iovanne m.fl (2003) har sammanställt faktorer vilka de menar är gemensamma för olika 

forskningsresultat och att dessa faktorer bör ingå i en organisation kring elever med diagnos 

inom autismspektrat. Det handlar om att ge individualiserat stöd till eleven då det är en 

heterogen grupp med olika intressen, varierenade beteenden och inlärningsstilar samt till 

deras familjer. Det skall finnas strukturerade och förståeliga inlärningsmiljöer då det skapar 

förutsättningar för att eleverna skall utveckla sitt lärande samt en förståelse från omgivningen 

för beteenden som kan uppfattas som problematiska. Det finns inget generellt 

undervisningssätt som passar för alla med diagnos inom autismspektrat vilket kräver en 

flexibel organisation.  

För att kunna skapa goda lärmiljöer krävs det en organisation vars pedagoger har didaktisk 

medvetenhet, kunskap i ämnet samt en förståelse för hur människor utvecklas och deras 

behov (Ahlberg, 2001). I en studie gjord av Tufvesson (2007) framkommer det att det finns 

miljöfaktorer i skolan vilka kan utgöra såväl hinder som förutsättningar för att skapa goda 

inlärningsmiljöer för alla elever. Resultatet av studien visar på att faktorer såsom utsikt, 

passager mellan rum, antal dörrar och fönster i klassrum, akustik, inredning, storlek på 

klassen och klassrummet, tillgång till personlig arbetsplats och mindre grupprum är faktorer 

som kom att påverka elever med kognitiva svårigheter och deras koncentrationsförmåga, både 

positivt som negativt. Positiva faktorer var exempelvis tillgången till personlig arbetsplats, 

möjlighet till en-till en undervisning, tillgång till grupprum medan antalet dörrar och fönster, 

bakgrundsljud, möblering i klassrummet påverkade elevernas koncentrationsförmåga negativt. 

För elever med kognitiva svårigheter kan det även komma att krävas extra resurser i skolan 

såsom ex särskilda pedagogiska metoder, individuell handledning, tekniska hjälpmedel, 

individuellt anpassat undervisningsmaterial (a.a). Det är elevens behov av stödinsatser som 

skall styra valet av stödinsats men Jakobsson (2002) menar att kommuner och skolledning i 

större utsträckning kräver diagnoser på elever i svårigheter för att de skall få de stödinsatser 

och resurser de har rätt till.   
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5. Teoretisk bakgrund 
 

Den teoretiska ansatsen studien bygger på kommer från det sociokulturella perspektivet och 

det kommunikativt relationsinriktade perspektivet.   

5.1 Sociokulturella perspektivet 
 

Allt lärande startar utifrån en social aktivitet, utifrån den intellektuella miljön som omger 

barnet.  Detta är Vygotskisj och det sociokulturella perspektivets utgångspunkt när det gäller 

lärandeprocessen. Enligt Vygotskijs teorier är det sociala samspelet som bidrar till barns 

lärande och utveckling. I det sociala samspelet har skolan en avgörande roll, främst inom 

själva undervisningen, när det gäller samspelet mellan läraren och eleven. Betydelsefulla 

begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering och den proximala utvecklings-

zonen (Bråten, 2007) Mediering handlar om den samverkan som finns mellan människan och 

de kulturella redskapen. De kulturella redskapen benämns som artefakter i Vygotskijs teorier 

och en av den viktigaste artefakten är språket. Det är i språket vi får ett mänskligt 

sammanhang och språket anpassas efter det sammanhang individen befinner sig i. Det är 

genom språket vi för traditioner och normer vidare, till vad som inom sociokulturen kallas 

socialisation. Socialisationen är ett måste för att kunna hantera och förstå omvärlden (Philips, 

2014).  

Den proximala utvecklingszonen är där utvecklingen sker. Vygotskij menar att det är zonen 

mellan vad individen själv kan lära sig och vad den inte klara av att lära sig själv. Det är 

denna zon som läraren måste ta sig tid och engagemang för att hitta hos varje elev och 

därefter anpassa arbetsuppgifter för att väcka intresse och öka kunskapsutvecklingen. 

Lärmiljön och anpassningen av lärmiljön är viktiga förutsättningar för kunskapsutveckling i 

det sociokulturella perspektivets syn på inlärning. Vygotskij var förespråkare för en holistisk 

syn på undervisningen. Holistisk syn betyder att man har en helhet i undervisningen istället 

för att bryta upp den i olika ämnen. Genom helheten blir det lättare att få eleven delaktig i det 

som ska läras in och man utgår från elevens förkunskaper (Philips, 2014). 

5.2 Kommunikativt relationsinriktat perspektiv 

 
Det kommunikativt relationsinriktade perspektivet, KoRP, har vuxit fram genom empiriska 

studier av skolans verksamhet och där Ann Ahlberg är en av företrädarna (Alexandersson, 

2009: 2014). Det är kommunikation och relationer på olika nivåer och sammanhang i skolans 

verksamhet som studeras. Olika aspekter vilka har betydelse för elevernas lärande och 

delaktighet måste beaktas samtidigt. Resultat av Ahlbergs studie (2001) visar på att elevers 

möjligheter till att känna gemenskap och vara delaktiga beror av pedagogiska och didaktiska 

insatser. Perspektivet riktar fokus mot villkor och förutsättningar för elever som har eller kan 

tänkas få svårigheter i skolan. Vad och hur en elev lär beror på en mängd olika aspekter vilka 

måste beaktas samtidigt. Inom det kommunikativ relationella perspektivet är det aspekterna 
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lärande, kommunikation och delaktighet som skall studeras samtidigt och som är beroende av 

varandra (a.a).  

Det kommunikativt relationella perspektivet, KoRP, har utvecklats ur det relationella 

perspektivet, vilket till skillnad från det kategoriska perspektivet, där elevs svårighet finns hos 

eleven, ser till utbildningsmiljön för att kunna förstå elevers svårigheter. 

Nordevall (2011) beskriver det kommunikativa relationsinriktade perspektivet som ett 

perspektiv där villkor och förutsättningar för lärande, kommunikation och delaktighet inom 

utbildning och samhälle studeras. Fokus kan antigen vara på en av de tre delarna eller på alla 

tre men det handlar om att studera samspelet mellan relationella processer inom och mellan 

skolans nivåer. Man försöker finna, tolka och förstå olika processer vilka antigen samspelar 

eller motverkar elevens inkludering i sina lärandesituationer.  

Terzi och Walker (i Nordevall, 2011) menar att hur en elevs handlingar och förmågor kommer 

till uttryck måste ses i relation till individuella omständigheter, elevens relationer till andra 

och till de sociala villkor och sammanhang eleven befinner sig i. Det går inte att enbart se till 

eleven utan dess omgivning måste också studeras.   

 

6. Metod 
 

I vår studie valde vi att rikta in oss mot skolledare. Med begreppet skolledare menade vi 

rektor och biträdande rektor. Vi valde även att rikta studien mot elever med diagnos inom 

autismspektrumtillstånd. Med detta avsåg vi de diagnoser som ryms inom begreppet.  

Valet av metod var mellan en studie med intervju frågor eller en studie med enkäter. 

Anledningarna till att enkät valdes som metod framför intervjuer var flera. Vi ansåg att det var 

större chans att få skolledarna att ställa upp på en enkätundersökning jämfört med intervju. I 

en intervju situation blir det tydligt vilka kunskaper skolledare besitter kring autismspektrat 

och vår uppfattning är att det kunde vara känsligt för skolledarna att behöva blotta sig i en 

intervju. Genom att skicka ut en enkät kunde skolledarna svara anonymt. De kunde också 

själva välja att besvara enkätundersökningen när det passade dem, vilket är en fördel jämfört 

med att behöva avsätta en särskild tid och plats för intervju. En annan anledning var också att 

vi ville ha ett större urval jämfört med vad vi hade kunnat få vid intervjuer. 

Enkäter innebär att ett färdigt formulär med frågor som besvaras av de som är utvalda till att 

vara med i studien. Det är vanligast att enkäter skickas ut till deltagarna via post eller mejl 

men en enkätundersökning kan även genomföras genom att alla deltagare är samlade på en 

plats och under observation av forskaren besvarar enkäten. När enkäter skickas ut till 

respondenterna finns ingen möjlighet för dem att ställa frågor till forskaren vilket kan ske vid 

intervjuer. Detta medför att enkätens utformning måste vara enkel att följa och enkätfrågorna 

måste vara tydliga och lätta att förstå. Hur respondenten skall svara på frågorna måste också 

framgå tydligt och hur den besvarade enkäten skall återlämnas till forskaren. För att minska 
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risken för enkättrötthet, det vill säga att respondenterna tröttnar på att besvara frågorna bör en 

enkät inte ha för många frågor. En fördel med enkäter är att respondenten själv kan välja när 

de vill besvara enkäten. Eftersom det inte finns några geografiska begränsningar kan man i en 

enkätundersökning ha ett större urval jämfört med vid en intervjustudie (Bryman, 2013).   

I en enkät kan både öppna och slutna frågor användas. Öppna frågor innebär att respondenten 

kan svara helt fritt på frågan medans det i slutna frågor finns fastställda svarsalternativ som 

respondenten skall välja mellan (a.a). 

6.1 Urval 

 
Skolledarna för studien valdes ut genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2013). Vi sökte på 

Internet på grundskolor år 6-9 och valde ut de skolledare som hade sina mejladresser synliga 

på skolans hemsida. Vi valde att skicka enkäten till både rektor och biträdande rektor, 

eftersom enkäten vänder sig till skolledare. Resultatet blev 37 stycken skolledare som enkäten 

skickades till.  

Vi har valt att begränsa studien till att omfatta år 6-9, eftersom det är i dessa åldrar som vi har 

störst erfarenhet av och är verksamma inom. Vi har även valt att begränsa studien till att 

omfatta elever inom autismspektret utan utvecklingsstörning då dessa elever tillhör en annan 

skolform och vi har valt att göra vår studie inom den reguljära grundskolan. 

6.2 Genomförande 
 

Ett missivbrev mejlades ut till de valda skolledarna där studiens syfte förklarades samt en 

presentation av oss (Bilaga 1). I missivbrevet framgick det att det var frivilligt att deltaga samt 

att resultatet från enkäten behandlas konfidentiellt enligt Vetenskapsrådets etiska forsknings 

principer (2007). Med hänsyn till att skolledarna inte skulle ha kännedom om vilka andra 

skolledare som deltog i studien mejlades missivbrevet ut till en skolledare i taget. Efter att 

missivbrevet skickats ut fick vi svara på några mejlfrågor från några skolledare. De ville veta 

om syftet med studien, om när enkäten skulle skickas ut samt frågor om vilka vi var. Vi fick 

även direkt respons från skolledare som direkt tackade nej till medverkan. 

Enkäten gjordes i ett enkätprogram där respondenterna var helt anonyma och det enda som 

gick att utläsa var antalet respondenter och inte vilka som hade svarat. Vi valde att låta 

programmet skicka ut en påminnelse efter en vecka, detta för att få en större chans till fler 

respondenter. När svarstiden var slut sammanställdes resultaten, vi tittade på hur varje 

anonym skolledare hade svarat och förde över detta i tabeller för att lättare kunna dra 

slutsatser och förtydliga resultatet. Sedan påbörjade vi analysen av skolledarnas svar.  

6.3 Bearbetning av enkätens resultat 

 
När de enskilda skolledarnas svar hade sammanställts valde vi att kategorisera resultatet 

utifrån tre kategorier: organisation, miljö och kompetens. Anledning till detta var att vi 

önskade få en bättre överblick över vårt resultat. Kategorierna valdes med hänsyn till de 

enkätfrågor vi använt och utifrån den teoretiska inramning vi gjort. I ett relationellt perspektiv 



   
 

14 

studeras faktorer som ligger utanför eleven för att se vad det är som påverkar elevens 

kunskapsutveckling. Vi valde kategorierna organisation, miljön och kompetens för att de 

kategorier berörs av våra enkätfrågor och det är områden inom vilka skolledare har en 

möjlighet att påverka och förändra. Som vi tidigare har nämnt i bakgrunden kan den fysiska 

miljön ge upphov till svårigheter för elever med diagnos inom autismspektret på grund av 

deras annorlunda perception. När det gäller kategorin kompetens avses både kompetens inom 

ämnet matematik men även kompetens kring funktionsnedsättningar. Samma kategorier 

valdes även till analysdelen.    

6.4 Beskrivning av enkäten 

 
Enkäten (bilaga 2) består av slutna frågor med ett antal färdiga svarsalternativ som 

respondenten väljer beroende på vilket svarsalternativ som stämmer mest. Svarsalternativ är 

utformade som flervalsalternativ det vill säga att respondenten kan välja mer än ett 

svarsalternativ. För att ge skolledarna möjligheten att lyfta faktorer vilka de anser är viktiga 

men som inte har tagits upp i enkäten finns det även ett fåtal öppna frågor som kan besvaras 

med fritext.  

Fråga 1, 2: valdes för att ge en överblick över elevantalet på skolorna och hur många av 

dessa elever som har diagnosen autismspektret.   

Fråga 3: avser undersöka om hur skolledare blir delaktiga i sin organisation, vilka 

kommunikationskanaler som används inom skolan för att informera vilka elever som har 

diagnos inom autismspektret. Vi har valt att ha med elevhälsoteam som ett alternativ då detta 

enligt LGR-11 skall finnas på skolor.    

Fråga 4, 5, 6: avser undersöka skolledares syn på vilka faktorer som en skolledare anser 

borde finnas i, vilka som genomförs samt vad de önskar skulle finnas ur ett organisatoriskt 

perspektiv.    

Fråga 7, 8, 9: avser undersöka personalens kompetens inom autismspektret samt matematik. 

Fråga 10, 11: avser undersöka skolledares syn på vilka faktorer som skolledare anser viktiga 

för elevernas matematikutveckling samt vad som görs på skolorna idag.  

Fråga 12, 13: avser undersöka om skolledares övriga tankar för att nå kunskapsmålen i 

matematik för elever med diagnos inom AST.  

6.5 Bortfall 
 
Av de 37 skolledare som tillfrågades om att delta i studien var det endast 12 som deltog i 

studien. Det är ca 67 % som avstår att delta.  

6.6 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabiliteten i vår studie är låg eftersom svarsfrekvensen är låg och det finns inte underlag 

för att generalisera. Befintliga skolledare kan ha förbättrat sina kunskaper om diagnoser efter 
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denna studie, det kan ha kommit nya skolledare med mer eller mindre kunskap inom 

autismspektret och tillgången på behörig personal kan ha förändrats om studien görs om. 

Validiteten anger om man har lyckats mäta det som man ansåg mäta i studien. I denna studie 

anser vi att våra frågeställningar har besvarats. Vi har fått svar på vilka faktorer som 

skolledare anser viktiga samt vilka faktorer de har i sin verksamhet för att elever inom 

autismspektret ska lyckas med deras matematikutveckling. Studien mäter det som avsågs med 

studien.  

 

6.7 Forskningsetiska principer 

 
I vår studie har vi följt de forskningsetiska principer som finns. Dessa principer är till för att 

skapa normer i förhållandet mellan forskaren och de respondenter som skall deltaga i studier. 

Det handlar om att kunna göra en god avvägning mellan forskningskravet och individkravet. 

Forskningskravet handlar om vikten av det som man vill studera eftersom forskning både är 

viktig och nödvändig för samhället och dess medborgare. Individskyddskravet handlar om att 

skydda respondentens rättigheter. De delas upp i fyra stycken huvudgrupper. Dessa 

huvudgrupper är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet handlar om att forskarens syfte ska förklaras till de som deltar i 

forskningsstudien. Forskaren skall också informera om vilka villkor som finns för deras 

deltagande och att delta i undersökningen är helt frivillig samt att man kan när som helst 

avbryta sitt deltagande. Respondenterna har genom missivbrevet som skickats ut innan 

enkäten informerats om studiens syfte och vilka det är som genomför den.     

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har samtyckt till att delta i studien. Är 

deltagarna minderåriga skall samtycke inhämtas från vårdnadshavare, detta var inte aktuellt i 

denna studie eftersom samtliga respondenter var myndiga. I missivbrevet framgick det att det 

var frivilligt att delta i enkäten och att skolledarna kunde välja att inte delta genom att inte 

svara på enkäten. 

Konfidentialitetskravet handlar om att skydda respondenterna som deltagit i undersökningen, 

De skall ges största möjliga konfidentialitet och deras personuppgifter förvaras så obehöriga 

inta kan ta del av detta. Svar på frågor skall vara avpersonifierade och det skall inte gå att läsa 

ut vem som har svarat genom studien. Enkätprogrammet är konstruerat så att det inte går att 

utläsa vilken av skolledarna som hade svarat utan enbart antalet respondenter. Den enskilde 

skolledaren hade heller ingen möjlighet att se vilka övriga skolledare det var som hade blivit 

tillfrågade att delta i studien.    

Nyttjandekravet innebär att den information som kommer fram om enskilda individer endast 

får användas till studien och dess forskningsändamål. Informationen som framkommit får inte 

på något sätt användas eller säljas för kommersiellt bruk samt ej heller användas i andra icke 

vetenskapliga syften. Informationen om vilka som har deltagit och att deras svar förblir 

anonyma och all data som ligger till grund för studien kommer sedan att raderas. 
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7. Resultat 
 

Vi har valt att dela in resultatdelen i två delar, en del där vi redovisar enkätsvaren och en del 

där enkätsvaren kategoriseras utifrån kategorierna organisation, miljö och kompetens. 

Enkäten skickades ut till 37 stycken skolledare varav 12 stycken besvarade den. För att kunna 

skilja de olika skolledarnas resultat åt har vi valt att kalla att kalla dem nr: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.   

7.1 Enkäten  
  
I denna del redovisas varje fråga för sig.  

Fråga 1. Hur stort är elevantalet i din skola? 

Svar: Variationsbredden på elevantalet på skolorna varierade mellan 210 till 550. Det 

sammanlagda elevantalet på skolorna var ca 4521.  

 

 

Fråga 2. Hur många av eleverna i din organisation har en diagnos inom autismspektret?  

Svar: Antalet elever med känd diagnos inom autismspektret varierade mellan 0 – 6 stycken 

på respektive skola, sammanlagt fanns det 36 elever med diagnos inom autismspektret. 

 

 

Fråga 3.  Hur får du reda på vilka elever i din organisation som har diagnos inom 

autismspektret? 

Svar: 

Alternativ Skolledare  Antal  
a) överlämning från tidigare skola 1, 2,3 4, 6, 7,8,9, 10,11, 12  11 
b) speciallärare eller 

specialpedagog 
2,3,4,5,6,9,12 7 

c) elevhälsoteamet 2,5,6,7,8,12 6 
d) vårdnadshavare 1,2,3,4,5,6,7,11,12 9 
e) undervisande pedagog 6 1 
f) annan personal 0 0 
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Fråga 4. Vilka faktorer anser du som skolledare är viktiga för organisationen kring 

elever inom autismspektrat? Sätt kryss i aktuella rutor 

Svar: 

Alternativ Skolledare  Antal  
a) att eleverna har tillgång till enskild 

arbetsplats vid behov 
1,2,3,4,5,7,8,12 

 
8 

b) att elevernas skolstart, raster, lunch och 

skolslut är vid samma tidpunkt varje dag  
2,7,8,12 4 

c) att eleverna har hemklassrum för all 

teoretisk undervisning  
2 1 

d) att eleverna möter pedagoger med 

kompetens inom autismspektret 
1,2,3,4, 6, 8, 10,11 8 

e) att eleverna har tillgång till digitala 

hjälpmedel 
1,2,3,4,5,7,11,12,12 8 

f) att de undervisande pedagogerna ges extra 

planeringstid 
2 1 

g) att eleverna har tillgång till elevassistent 
 

2 1 

h) att undervisande pedagoger har tillgång till 

handledning kring autismspektrat 
1,2,4,5,7,8,9,10,11 10 

i) att den fysiska miljön anpassas efter 

elevernas behov 
1,2,3,4,7,9,10,11 8 

 

 

Fråga 5. Vilka av ovanstående svarsalternativ genomförs i din verksamhet? 

Svar:  

Alternativ Skolledare  Antal  

a) att eleverna har tillgång till enskild arbetsplats 

vid behov 

1,3,4,5,7,8,9,12 8 

b) att elevernas skolstart, raster, lunch och 

skolslut är vid samma tidpunkt varje dag  

5,8,12 3 

c) att eleverna har hemklassrum för all teoretisk 

undervisning  

5 1 

d) att eleverna möter pedagoger med kompetens 

inom autismspektret 

4,5,6,8,10,11 6 

e) att eleverna har tillgång till digitala hjälpmedel 1,4, 5, 7,9,11,12 7 

f) att de undervisande pedagogerna ges extra 

planeringstid 

- 0 

g) att eleverna har tillgång till elevassistent 5 1 

h) att undervisande pedagoger har tillgång till 

handledning kring autismspektret 

4,5,7,9,10 5 

i) att den fysiska miljön anpassas efter elevernas 

behov 

3,9,10 3 
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Skolledare 2 har inte svarat på frågan, enligt tidigare svar har skolledare två ingen elev inom 

autismspektret i sin organisation. 

 

 

Fråga 6. Skriv om det finns andra faktorer som du anser är viktiga för organisationen 

kring elever inom autismspektret? 

Svar: Sex av skolledarna har valt att skriva ytterligare faktorer de anser är viktiga i 

organisationen för elever inom autismspektret. 

Fritext Skolledare  

Hur man organiserar för dessa elever går inte att säga 

generellt. Varje individ behöver sin egen lösning. Därför 

kan alla ovanstående alternativ vara möjliga. 

2 
 
 
 
 

Förståelse/ kunskap av andra elever  3 
Individanpassningar utifrån elevens behov i 

undervisningssammanhang 
 

10 

Likt alla elever på skolan behöver även autismelever 

bemötas individuellt  
11 

Tydlig uppföljning 6 
Varje individ är unikt olika   5 
 

 

Fråga 7. Vilka inom din organisation har kunskap om diagnoser inom autismspektrat?  

Svar: 

Alternativ   Skolledare  Antal 

a) skolledare   1,2,3,4,5,8,10,11,12,  9 
b) pedagoger som undervisar 

elever med diagnos   
2,3,4,5,8,9,10,11,12 10 

c) skolsköterska   2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12 

d) specialpedagog   1,3,5,6,7,8,9,10,11,12, 11 
e) speciallärare   2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 10 
f) övriga pedagoger   4 1 
g) annan personal   7,9,11,12, 5 

 

 

 



   
 

19 

Fråga 8. Undervisas elever inom autismspektret av behöriga matematiklärare?  

Svar:  

Alternativ   Skolledare  Antal 
a) alltid   1,2,4,5,6,8,9,10,11,12, 10 
b) ofta   3,7 2 
c) ibland   - 0 
d) sällan   - 0 
e) aldrig   - 0 
 

 

Fråga 9. Undervisas elever inom autismspektret av matematiklärare med kompetens 

inom autismspektret?   

Svar: 

Alternativ Skolledare Antal 

a) ja   2,4,5,6,10,11 6 
b) nej   1,3,7,8,9,12 6 
c)pågående 

kompetensutbildning 

inomautismspektret   

- 0 

 

 

Fråga 10. Vilka faktorer anser du som skolledare är viktiga för matematikutvecklingen 

för elever med diagnoser inom autismspektret?    

Svar: 

Alternativ Skolledare Antal   

a) att elever ges möjlighet till enskild 

undervisning i matematik   
1,2,4,7,8,10,11 7 

b) att elever undervisas av samma pedagog i 

matematik hela år 7-9   
1,2,10 3   

c) att elever undervisas av olika pedagoger i 

matematik hela år 7-9   
2, 1   

d) att elever undervisas i klassrummet med 

övriga elever   
12,3,4,8,10,12 7  

e) att elever undervisas i mindre grupp på alla 

matematiklektionerna   
2, 1   

f) att elever har tillgång till speciallärare inom 

matematik   
2,3,4,5,6,7,11 7   

g) att elever får utökad timplan i matematik   2 1   
h) pedagogers bemötande och förmåga till att 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 11   



   
 

20 

motivera eleven   
Fråga 11. Vilka av ovanstående svarsalternativ genomförs i din verksamhet?  

Svar: 

Alternativ Skolledare Antal   

a   1,4,5,7,8,9,10,11 8   
b   5,11 2   
c   11 1   
d   1,3,4,5,8,9,10,11,12 9   
e   5,6,9,11 4   
f   3,4,5,6,7,11 6   
g   5 1   
h   2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 11   
  

 

Fråga 12. Skriv nedan om det finns andra faktorer du anser viktiga för 

matematikutvecklingen för elever inom autismspektrat?  

Svar: Det är tre stycken skolledare som har angett andra faktorer som de anser är viktiga för 

matematikutvecklingen. 

Fritext Skolledare 

Likt alla elever på skolan behöver även autismelever bemötas 

individuellt!   
12 

Olika elever behöver olika stöd. Kan vara i mindre grupp men också 

fungera bra i klassrummet med övriga. Kan behöva anpassat material 

men det viktigaste ät tryggheten med pedagogerna.   

11 

Även kring denna fråga är det väldigt individuellt då man är individ i 

sin egen diagnos.     
2 

  

 

Fråga 13. Finns det faktorer som gör att du inte kan utforma din verksamhet för elever 

inom autismspektrat? Skriv ner vilka.  

Svar: Det är sex stycken skolledare som anger faktorer som hindrar deras verksamhet. 

Fritext Skolledare 

för få utbildade ma-lärare   7 

För elever med stadigvarande behov an liten undervisningsgrupp finns 

autismgrupp med utbildade pedagoger på central enhet i kommunen. I denna 

grupp finns specialkompetens som aldrig skulle kunna finnas på samtliga 

skolor. Anpassning till varje elevs behov av differentierad storlek på gruppen 

kan vi på hemskolan ej heller möta på samma sätt som den centralt placerade 

autismgruppen.   

12 

Det finns alltid en begränsning i resurser och vi gör det vi kan utifrån 11 
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individens behov.   
Kompetens hos lärare och främst speciallärare med adekvat utbildning   3 

Ibland upplever jag att vi inte har tillräckligt många pedagoger.   2 

Behov av mer personal som är behöriga  5 

   

  

7.2 Kategorisering av resultatet 

 
Här redovisas resultatet från enkätsvaren genom uppdelning i tre kategorier: organisation, 

miljö och kompetens.  

7.2.1 Organisation 

 

Majoriteten av skolledarna, 11 stycken, uppger att de får information kring vilka elever som 

har diagnos inom autismspektrat via överlämning från tidigare skola. 9 uppger också att de får 

informationen från vårdnadshavare. En av skolledarna uppger att information enbart ges av 

skola samt vårdnadshavare, varken elevhälsoteam eller specialpedagog/speciallärare. 

Skolledare nr 6 är den som svarat att information ges från 5 olika håll och den enda som 

skrivit upp att det kommer från pedagoger. 

Skolledare nr 2 anser att alla föreslagna organisations faktorer är viktiga, det är också 

den enda av skolledarna som menar att det behövs ges mer planeringstid för pedagogerna. 

Samma skolledare uppger att inga av de valda faktorerna genomförs på skolan samt att antalet 

elever med diagnos inom autismspektrat är 0. Skolledaren har även svarat att:  
 

"Det går inte säga generellt hur man skall organiserar sig för dessa elever. Varje individ 

behöver sin egen lösning. Därför kan alla ovanstående alternativ vara möjliga". 

 

Skolledare 6 har svarat med endast ett alternativ som den viktiga faktorn i organisationen för 

elever inom autismspektret och det är att eleverna möter pedagoger med kompetens 

inom autismspektrat. Detta är en faktor som även genomförs i skolledarens organisation.  

En tredjedel av de tillfrågade skolledarna anser att det inte är viktigt att eleverna möter 

pedagogerna med kompetens inom autismspektret.   

En skolledare menar att det är viktigt med tydlig uppföljning. 

Flera av skolledarna anger att de själva, undervisande pedagoger, skolsköterskan, 

specialläraren samt specialpedagogen har kunskap om diagnoser inom autismspektra.  

"Det finns alltid en begränsning i resurser och vi gör det vi kan utifrån individens behov."   

skolledare 11 

4 av de 6 skolledare som skrev egna faktorer lyfter att det är viktigt att undervisningen 

individanpassas då elevens behov styr undervisningen.  
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7.2.2 Miljö 

 

På frågan om anpassningar av den fysiska miljön anger 8 skolledare att det är en viktig faktor, 

det är bara 3 av dessa som svarar att det genomförs i verksamheten. Skolledare 12 menar att 

det är viktigt att alla elever bemöts individuellt. 

Den största delen av skolledarna anger att de har samtliga elever i klassen på 

matematiklektionerna, men att det också finns möjlighet för enskild undervisning. Samtliga 

skolledare utom en anger att de har pedagoger som har ett fungerande bemötande och 

motiverande arbetssätt.   

Viktigt är också att elever med diagnos inom autismspektrat är kvar i klassgemenskapen, men 

att det ska finnas möjlighet till enskild undervisning. En skolledare menar att det är viktigt 

med en kunskap och förståelse från andra elever. 

7.2.3 Kompetens  

 

Att eleverna möter pedagoger med kunskap inom autismspektrat uppger 8 stycken som en 

viktig faktor varav 6 stycken genomför det. 10 skolledare anger att de har behöriga 

matematiklärare medan två anger att de ofta har det. Hälften av de matematiklärarna som 

undervisar elever med diagnos inom autismspektra har kompetens för att kunna öka deras 

matematikutveckling. I kunskapsutveckling är tillgången till digitala hjälpmedel viktig anser 8 

av skolledarna, men endast 7anger att det används på skolan. Majoriteten skolledare, 10 

stycken, anser att det är viktigt att pedagogerna ges handledning kring autismspektret men 

enbart 5 av dessa genomför det i sin verksamhet.  

7 skolledare anger att de har samtliga elever i klassen på matematiklektionerna, men att det 

också finns möjlighet för enskild undervisning. 7 skolledare anger att de har tillgång till 

speciallärare i matematik. 

Skolledare anser att bemötande och förmåga till att motivera eleverna är det viktigaste för att 

nå matematikutveckling.  

Viktigt är också att elever med diagnos inom autismspektrat är kvar i klassgemenskapen, men 

att det ska finnas möjlighet till enskild undervisning. Endast två av skolledarna anser att 

elever med diagnos inom autismspektrat skall ha permanent undervisning i matematik i 

mindre grupp. Tillgången till speciallärare inom matematik är en av de viktigare faktorerna 

för att lyckas med matematikutvecklingen. För att lyckas med matematikutvecklingen för 

elever inom autismspektrat måste man anpassa undervisningen efter varje individ. 

Tre skolledare som har valt att skriva egna faktorer anser att man måste anpassa 

undervisningen efter varje individ om man vill lyckas med matematikutvecklingen. 

Avgörande faktorer som påverkar skolledares möjligheter till att utforma sin verksamhet för 

elever inom autismspektrat är bristen på behöriga matematiklärare, speciallärare 
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 8. Analys 

 
Vi har valt att skriva vår analys utifrån kategorierna organisation, miljö och kompetens. Det är 

samma kategorier som har använts vid resultatet. 

8.1 Organisation 

 
När det gäller hur skolledare får information om elever inom autismspektret får de 

information från tidigare skolor vilket medför att skolledare får tidigt en signal över hur det 

behöver organiseras. Detta stämmer väl överens med vad forskningen säger om tidiga insatser 

(Ahlberg, 2001) 

Både Vygotskij (Philips, 2014) och Hattie (2009) menar att det är viktigt att skolan 

samarbetar med elevernas vårdnadshavare, eftersom engagerade vårdnadshavare bidrar till 

ökade skolprestationer hos eleverna. Vårt resultat visar på att de flesta av skolledarna får 

information kring eleverna även ifrån vårdnadshavarna.  

Vårt resultat visar på att extra planeringstid inte anses som en viktig faktor för skolledarna. 

Med mer planeringstid har pedagogerna större möjlighet att använda och pröva flera metoder 

för att nå elevernas proximala utvecklingszon. Sett utifrån KoRP är kommunikation en viktig 

del för att skapa ett lärande. Pedagogernas didaktiska kompetens utvecklas och detta gynnar 

eleverna. Enligt Vygotskij är de didaktiska kunskaperna viktigare än ämneskunskaperna för 

elevernas lärandeprocess (Bråten, 2007). Extra planeringstid borde krävas för att pedagogerna 

skall kunna utveckla sina undervisningsformer för elever inom autismspektret, då de har en 

annan uppfattning av vad som kommuniceras och kommunikation är enligt det 

kommunikativt relationella perspektivet en viktig faktor för att kunna skapa lärande. Enligt 

Vygotskijs teorier om lärande, är läraren en av de viktigaste faktorerna för 

kunskapsutveckling (Philips, 2014).  

Att ge pedagoger, arbetslag och specialpedagoger tid att tillsammans planera, organisera och 

utvärdera undervisningen menar Ahlberg (2013) ger upphov till organisatoriska stödstrukturer 

vilket skapar bättre förutsättningar för elevers lärande.  

8.2 Miljö 

 
En stor del av skolledarna anser att det är viktigt att anpassa den fysiska miljön för eleverna 

men det är enbart 3 som genomför detta i sin organisation. Nu framgår det inte hur miljön 

anpassas, men Hatties studie från 2009 har kommit fram till att miljön i klassrummet och 

arbetsron är viktig för elevernas kunskapsutveckling. Anpassningar för elever inom 

autismspektrat är en förutsättning för att de ska nå kunskapsutveckling, eftersom deras 

perception är annorlunda (Nilsson & Jakobsson, 2012). Vygotskij menar att lärandet är en 

effekt av miljön som eleven befinner sig i (Alexandersson, 2014).  Sett utifrån det 

kommunikativa relationella perspektivet är miljö en av de tre delar som påverkar elevers 

kunskapsutveckling, Den fysiska miljön som såväl undervisningsmiljön i ett klassrum kan 

komma att skapa svårigheter för elever därför är det viktigt att miljön runt eleverna studeras 
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för att skapa bästa förutsättningarna. Miljön kan antingen skapa delaktighet eller bidra till 

utanförskap.  

Flertalet av skolledarna, 7 stycken, anser det viktigt att elever inom autismspektrat har tillgång 

till enskild undervisning men inte att de är där permanent. Det var bara en skolledare som 

ansåg att de skall ha matematik undervisning i enskild grupp. Utifrån det resultat som 

framkommit gällande undervisning i enskild grupp eller att ha kvar elever inom 

autismspektrumtillstånd i klassgemenskapen är det valbarheten som skolledarna anser är 

viktig.  Enligt Hatties (2009) sker det ingen större ökning i prestationen av ett ämne genom 

enskild undervisning samtidigt som undervisning i mindre grupp kan verka som en 

stödstruktur för elever med diagnos inom autismspektret då gruppstorleken kan påverka 

elevernas koncentrationsförmåga negativt (Alexandersson, 2014; Tufvesson, 2007). Om man 

ser på det ur ett relationellt perspektiv kan det krävas att elever undervisas i mindre 

grupper/enskilt för att de skall känna sig delaktiga och på så vis öka sin kunskapsutveckling 

vid de moment som är svåra för eleven men även att eleven kan delta i helklass vid de 

moment son är enkla. För att kunna genomföra detta krävs en flexibel organisation 

(Jakobsson, 2002).   

8.3 Kompetens 

 
Det finns flera orsaker till varför skolledare inte har de faktorer, de anser viktiga för att lyckas 

med elever inom autismspektrat. Den absolut största orsaken är tillgången på behöriga 

matematiklärare och övrig personal med adekvat utbildning och kompetens. Om tillgången på 

personal är den avgörande frågan för att lyckas med elever inom austimspektrat och öka deras 

kunskapsutveckling inom matematik måste tillgången på adekvat personal öka. Om personal 

inte har rätt kompetens blir det svårt att mötas i en gemensam samarbetsprocess, där elev och 

pedagog bidrar utifrån sin egen erfarenhet, enligt Vygotskij (Philips, 2014). 

Det är i mötet med eleven och var eleven befinner sig kunskapsmässigt som begreppet 

mediering, från det sociokulturella perspektivet blir viktigt. Mediering handlar om språket och 

kommunikationen mellan pedagogen och eleven. Pedagogens förmåga att förmedla sina 

kunskaper, didaktiska kompetens, så eleverna förstår och kan utvecklas till nästa 

inlärningszon (Bråten, 2007). Samma problem uppstår för den befintliga behöriga personal 

som behöver handledning inför undervisning av elever inom autismspektrat.  

Skolledarnas syn på bemötandet och förmåga att motivera elevernas, är det som flest 

skolledare tar upp som en viktig faktor. Om elever inom autismspektrat inte anser det är värt 

att investera i kunskapen som pedagogen försöker förmedla, finns ingen motivation för att 

lära sig.  Om pedagoger och övrig personal som eleverna möter i sin skolmiljö inte skapar en 

trygg och lugn miljö kommer inte elevernas prestationer vara på den nivå som de har 

kapacitet till. Jenner (2004) menar att motivation är nyckeln till att lyckas. 

Att det finns förståelse och kunskap hos andra elever lyfts i resultatet som en viktig faktor. 

Detta kan ses utifrån aspekten att skapa goda klassrumsklimat, något som både Ahlberg 

(2013) och Alexandersson (2014) menar är viktiga.  
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 Vygotskilj tar upp i sina teorier ett begrepp " den närmaste utvecklingszonen". Detta begrepp 

handlar om vikten av samarbete mellan den vuxna individen och barnet, för just barnets 

kunskapsutveckling. Om pedagogen ska kunna hitta var någonstans i kunskapsutveckling 

eleven befinner sig, krävs det att läraren ges tid till detta. 10 skolledare anser att det är viktigt 

med tillgång till handledning till pedagoger. Handledningen är ett instrument för att öka 

kompetensen och kunskapen för pedagogerna. Satsning på lärarens kompetensutveckling är 

avgörande för elevernas kompetensutveckling. Tid och engagemang är också en förutsättning 

för pedagogen att kunna anpassa uppgifter till respektive elev. Blir uppgifterna för lätta, blir 

de tråkiga och blir uppgifterna för svåra försvinner intresset (Philips, 2014). 

 

9. Diskussion 

 
Vår diskussionsdel har vi valt dela upp i metoddiskussion samt resultatdiskussion.  I 

diskussionen tar vi upp de frågor som har kommit upp gällande vår metod och vårt resultat 

samt förslag på vidare forskning.  

9.1 Metoddiskussion  
 
Eftersom vi fick en låg svarsfrekvens på vår enkätstudie kan man diskutera om det var den 

bästa metoden för studien. Om vi hade valt att genomföra intervjuer anser vi att det skulle 

varit svårt att få skolledare att ställa upp, då de ofta har mycket att göra och en enkät är 

mindre tidskrävande jämfört med en intervju. Då enkäten skickades ut digitalt hade 

skolledarna möjlighet att besvara den när det passade dem. Vår uppfattning är också att det 

kan vara känsligt att som skolledare behöva blotta sina varierande kunskaper kring 

autismspektrumtillstånd och då anser vi att det är enklare att vara anonym i en enkät jämfört 

med intervjusituation. Vid användande av enkät finns inga geografiska begränsningar vilket 

det hade funnits om vi valt att genomföra intervjuer. Det är viktigt att ha i åtanken att 

skolledare har en hög arbetsbelastning och är ofta föremål för olika undersökningar vilket kan 

betyda att de har en mindre angelägenhet att delta (Bryman, 2009). Skolledarna hade relativt 

kort tid på sig att besvara enkäten, detta anser vi också kan ha påverkat svarsfrekvensen. 

Kanske hade vi fått in fler svar om vi hade förlängt svarsperioden till fyra veckor istället för 

två veckor och skickat ut fler påminnelser.  

Vi tror att ska man göra en enkätundersökning till en målgrupp, med redan hög 

arbetsbelastning och med skyldigheter att svara på obligatoriska enkäter, som i vårt fall 

skolledare är tiden viktig. Det är svårt att avgöra när det är det tidsmässigt lämpligt att skicka 

ut enkäter till skolledare. Det kanske var så att när vi skickade ut enkäten, var det i en tid med 

hög arbetsbelastning och detta gjorde att svarsfrekvensen blev låg.   

Vi kunde även ha valt att genomföra observationer som metod för att se hur skolledare 

faktiskt organiserar sin verksamhet kring elever med diagnos inom autismspektra, men detta 

var inte genomförbart på grund av tidsaspekteten. Inga svar visar på att det är två rektorer från 

samma skola som har svarat, vi kan inte veta exakt men vi antar detta då ingen har angett 
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samma antal elever på skolorna, enkäten skickades till både biträdande och verkställande för 

att öka svarsfrekvensen, eller om de hade olika arbetsområden. 

9.2 Resultatdiskussion 

 
Utav de 37 skolledarna som enkäterna skickades ut till var det bara 12 som svarade. Resultatet 

visar på att dessa 12 hade en relativt bra organisation kring elever inom autismspektrat. 

Möjligt är den låga svarsfrekvensen från övriga skolledare att de inte riktigt kände att de hade 

en fungerande organisation kring dessa elever, eller var enkäten inte tillräckligt intressant för 

dem. Ett fåtal skolledare kontaktade oss när vi hade skickat ut enkäten och uppgav att de inte 

hade tillräcklig kunskap för att kunna fylla i enkäten. Vi anser att det är både positivt och 

negativt med detta resultat. Det negativa är att det saknas kunskap och troligtvis organisation 

kring elever med diagnos inom autismspektrat. Skolinspektionen (2012) har under de senare 

åren påpekat att det saknas rätt kompetens ute på skolorna kring elever inom autismspektrat. 

Vår reflektion är att det kan vara svårt som skolledare att organisera sin verksamhet om man 

inte har kunskap kring vad funktionsnedsättningen innebär samt vilka anpassningar av 

verksamheten som kan komma att krävas för att eleverna skall utvecklas maximalt, utifrån 

sina förutsättningar. Det positiva är att det finns skolledare som är medvetna om att de inte har 

tillräckligt med kunskap kring elever inom autismspektrat och vår förhoppning är att vår 

studie har påmint dem om sina brister.  

Helt uppenbart är det dock att det saknas tillgång till behörig och adekvat personal för 

skolledare att få in i sin verksamhet. Det framkommer i resultatet att många skolledare har 

svårt med rekrytering av behöriga matematiklärare och speciallärare, eftersom det inga finns 

att tillgå. Det är kanske det som är anledningen till varför många av skolledarna tycker 

handledningen är viktig, men det är få som har det i sin verksamhet, eftersom det är svårt att 

få tag i kompetenta handledare. Om det är svårt för skolledare att kunna utbilda sin personal 

och få dem att bli bättre på att förklara det som eleverna ska lära sig, ökar risken för att elever 

inte når sina kunskapsmål i ämnet. Den didaktiska förmågan hos pedagogen är en viktig 

faktor för den proximala utvecklingszonens utveckling till nästa kunskapssteg. Samtidigt 

tycker många skolledare att mer planeringstid inte behövs, trots att tid och engagemang är en 

viktig faktor för kunskapsutveckling hos eleverna (Philips, 2014).  

Elever med diagnos inom autismspektrat har annorlunda perception (Wing, 2012) vilket kan 

medföra svårigheter för pedagogerna att hitta deras proximala utvecklingszon då de uppfattar 

omvärlden på ett annorlunda sätt (Holmkvist, 2004). Genom att organisera verksamheten så 

att undervisande pedagoger ges extra planeringstid kan bättre förutsättningar skapas för elever 

med diagnos inom autismspektrat. Det kanske mer hänger ihop med den ekonomiska faktorn. 

Mer planeringstid kräver också mer personal och detta kostar mer. En av de saker som är 

positiva är att flertalet av skolledarna har klassrum, dit det finns möjlighet vid behov att kunna 

jobba i mindre grupp eller enskilt. Detta skapar en trygghet för eleverna samtidigt som de kan 

bibehålla sin klassgemenskap. Detta stämmer väl med vad Alexandersson (2015) menar är 

organisatoriska stödstrukturer.  
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Den fysiska miljön i skolan är viktig för elevers kunskapsutveckling. Vår studie visar på att 

enbart tre skolledare genomför anpassningar av miljön trots att det finns forskning som visar 

på att olika miljöfaktorer kan ha en negativ inverkan på elevernas koncentrationsförmåga 

vilket har en indirekt påverkan på elevernas studieresultat. Enligt skollagen skall skolan arbeta 

för att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 2014:458). Om en elev på grund 

av sin funktionsnedsättning upplever ljuset i klassrummet som obehagligt skapas hinder för 

eleven som går att motverka på ett enkelt sätt. Det är samtidig spännande att ställa sig frågan 

vad det är som gör att flera skolledare anser att det är viktigt med anpassningar av miljön men 

att det är så få som genomför det. En aspekt vilket vår enkät visar är att det finns faktorer som 

skolledarna anser är viktiga men som inte genomförs i deras organisationer. Skolledarna är 

alltså medvetna om att viktiga faktorer som gynnar eleverna inte genomförs, men av någon 

anledning prioriteras inte detta. Skolledarna har kanske inte de ekonomiska resurser eller 

tillgång till behörig personal som krävs. 

 

9.3 Fortsatt forskning 

 
De tre kategorier som vi fokuserat på, organisation, miljö och kompetens, är de tre 

grundpelare vilka vi anser är avgörande för kunskapsutveckling för elever inom 

autismspektrat. Det krävs ett samspel mellan dessa faktorer för att lyckas med elevernas 

kunskapsutveckling. Vi anser att det borde forskas mer kring vilka anpassningar av lärmiljön 

som görs för dessa elever. Kan mer tid för planering till pedagoger öka möjligheten att möta 

eleverna i den proximala utvecklingszonen samt om ökad tid för pedagogen att hitta elevens 

proximala utvecklingszon.  

Med tanke på att vår studie vänder sig till skolledare skulle det vara intressant att utföra 

studien med elever med diagnos inom autismspektrat som respondenter. Vilka faktorer anser 

eleverna gynnar deras kunskapsutveckling och är det samma faktorer som skolledarna anser 

viktiga.   

Ett ytterligare forskningsområde är att undersöka diskrepansen mellan hur skolledarna 

organiserar verksamheten jämfört med vad de anser är viktiga organisationsfaktorer. Vad är 

det som gör att de inte kan utforma sin verksamhet som de önskar?   

 



   
 

28 

Referenser 
Autismforum. www.autismforum.se Hämtad 2014-10-05 

Autism- och Aspergerförbundet. www.autism.se. Hämtad 2014- 11-03 

Ahlberg, Ann. (2001). Lärande och delaktighet. Malmö: Studentlitteratur.  

Ahlberg, Ann. (2013). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar. 

Stockholm: Liber. 

Alexandersson, Ulla. (2009). Stödjande rum. Om elever i en inkluderande verksamhet. 

Göteborg: Specialpedagogiska skolmyndigheten.  Stölever i en inkluderande verksamhet 

Alexandersson, Ulla. (2014). Stödjande strukturer. En fallstudie om hur skolan möter elever 

inom autism. Göteborg: Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Atwood, Tony. (2009). Om Aspergers syndrom. Vägledning för pedagoger, psykologer och 

föräldrar. Finland: Natur och Kultur.  

Berg, Gunnar & Scherp, Hans-Åke. (2009). Skolutvecklingens många ansikten. Stockholm. 

Liber 

Bogdashina, Olga. (2003). Sinnesintryck och omvärldsuppfattning vid autism och Aspergers 

syndrom. Annorlunda intryck ger en annan bild. Autism- och Aspergerförbundet. 

Bryman, Alan. (2013). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber.  

Bråten, Ivar .(2007). Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. 

Dahlgren, Sven Olof. (2004). Annorlunda tänkande och informationsbearbetning vid autism. 

Stockholm: Autismforum. Hämtad 2015-12-14 från http://autismforum.se  

Dahlgren, Sven Olof. (2007). Varför stannar bussen när jag inte skall gå av? Att förstå  

autism, Aspergers syndrome och DAMP. Stockholm: Liber.   

Falkmer, Marita. (2013). From Eye to Us. Prerequisites for and levels of participation in 

mainstream school of persons with Autism Spectrum Conditions. Dissertation Series 17 

Studies from Swedish Institute for Disability Research No.43, Jönköping University. 

Hattie, John. (2009). Visible learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to 

Achievement. New York: Routledge  

Holmkvist, Mona. (2004). En främmande värld. Om lärande och autism. Lund: 

Studentlitteratur.  

Håkansson, Jan & Sundberg, Daniel. (2012). Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i 

svensk och internationell belysning. Stockholm: Natur och Kultur. 

http://www.autismforum.se/
http://www.autism.se/
http://autismforum.se/


   
 

29 

Iovannone, Rose; Dunlap, Glen; Huber, Heather; Kincaid, Don. (2003). Effective educational 

practises for students with autism spectrum disorders. Focus on Autism and Other 

Developmental Disabilities, 18, 150-165. 

Jakobsson, Inga-Lill. (2002). Diagnos i skolan. En studie av skolsituationer för elever med 

syndromdiagnos. Göteborg studies in educational sciences 185. Göteborg. Acta Universitatis 

Gothoburgensis  

Jakobsson, Inga-Lill & Nilsson, Inger. (2012). Specialpedagogik och funktionshinder. Att 

möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande lärmiljö. Stockholm: Natur 

och Kultur. 

Jenner, Håkan. (2004). Motivation och motivationsarbete. Forskning i fokus nr 19. 

Stockholm: Liber. 

Larsson, Åsa. (2014) Fem förmågor i fokus. Artikel hämtad från Skolvärlden 

http://skolvarlden.se/artiklar/fem-formagor-i-fokus, 2015-11-15    

Nordevall, Elisabeth. (2011). Gymnasielärarens uppdrag som mentor. En etnografisk studie 

av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet. Dissertation Series No: 12, 

School of Education and Communication Jönköping University, Jönköping. 

Philips. Tove. (2014). Pedagogiska teorier och praktiker. Malmö: Gleerups. 

SFS 2014:456, Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

SFS 2014:458, Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket. (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo-94. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket. (2008). Rätten till utbildning. Om elever som inte går i skolan. Rapport 309. 

Stockholm: Skolverket 

Stockholm. (2009). Skolan och Aspergers syndrom. Erfarenheter från skolpersonal och 

forskare. Rapport 334. Stockholm: Skolverket 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

Skolverkets allmänna råd och kommentarer. Stockholm: Skolverket.   

Skolinspektionen. (2010). Framgång i undervisningen. Stockholm: Skolinspektionen.  

Skolinspektionen. (2011). Olika elever - samma undervisning. Skolinspektionens erfarenheter 

och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010. Stockholm: Skolinspektionen. 

http://skolvarlden.se/artiklar/fem-formagor-i-fokus


   
 

30 

Skolinspektionen. (2012)."Inte enligt mallen". Om skolsituationen för elever i grundskolan 

med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Kvalitetsgranskningsrapport 2012:11.  

Stockholm: Skolinspektionen. 

Socialstyrelsen.(2010). Barn som tänker annorlunda. Barn med autism, Aspergers syndrom 

och andra autismspektrumtillstånd. 

Tufvesson, Catrin. (2007). Concentration Difficulties in the School Enviroment – with focus 

on children with ADHD, autism and Down´s syndrome. Akademisk avhandling. Lunds 

Universitet.  

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011.Bromma: 

C-M Gruppen AB 

William, Dylan. (2011). Embedded formative assessment. Solution Tree Press. Bloomington, 

USA  

Wing, Lorna. (2012). Autismspektrum. En handbok för föräldrar och professionella. Malmö: 

Studentlitteratur.  

  

 

 

 



   
 

31 

Bilagor 
 

Bilaga 1. Missivbrev. 

Hej!  

Vi är två matematiklärare som läser till specialpedagog och speciallärare med inriktning 

matematikutveckling vid Linneuniversitetet. Vi är nu i slutfasen av våra studier och gör vårt 

självständiga arbete på avancerad nivå.   

I läroplanen för matematik står det att elever skall utveckla förmågor såsom att kunna värdera 

och lösa problem, kunna reflektera och se samband, kunna tolka och värdera olika lösningar, 

kunna tänka logiskt, kunna kommunicera såväl skriftligt som muntligt, kunna växla mellan 

olika perspektiv. För elever med diagnos inom autismspektret kan detta medföra svårigheter 

då eleverna på grund av sin funktionsnedsättning har begränsningar inom olika områden.    

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur skolledare organiserar verksamheten kring elever 

med diagnos inom autismspektret för att de skall nå kunskapskraven i matematik år 7-9. 

Resultatet önskar vi skall bidra till ökad kunskap kring skolledares syn på organisationen för 

elever med diagnos inom autismspektret.   

Vi önskar att du som skolledare vill delta i vårt arbete genom att besvara vår enkät. Enkäten 

beräknas ta 3-4 minuter att besvaras. Enkäten kommer att skickas ut till dig inom 1- 2 dagar 

via mejl och enkätens namn är skolledarenkät.  

Vid enkätinsamling kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

Det innebär att Ert deltagande är frivilligt och Ni kan närsomhelst avbryta Er medverkan. Ert 

deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas till 

vårt arbete.  Du kommer få ta del av vårt arbete när den är godkänd och klar. Vi hoppas att du 

vill vara delaktig i vårt arbete.  

Svaren från enkätfrågorna önskar vi få senast torsdag den 4 februari.  Om du har några frågor 

kan du kontakta oss eller vår handledare.   

Tack på förhand för Er medverkan  

Med vänlig hälsning Henric och Åsa  

Kontaktuppgifter:         

Henric Oxelqvist                                                           Åsa Nilsson mejladress: 

heox72@hotmail.se                                                     asa.nilsson@jonkoping.se  

Handledare:  

Ulla Gadler, Lektor i pedagogik, Linnéuniversitetet 

ulla.gadler@lnu.se 

mailto:heox72@hotmail.se
mailto:asa.nilsson@jonkoping.se
mailto:ulla.gadler@lnu.se
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 Bilaga 2. Skolledarenkät 
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