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Sammanfattning:  

Denna studie är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som syftar till att 

undersöka hur åtta speciallärare från olika delar av Mellansverige ser på svårigheter som elever 

med diagnosen ADHD kan möta i matematik. Studien har fokus i tre huvudfrågor: Vad 

speciallärare identifierar för svårigheter, hur man förklarar dem och vilka anpassningar som 

speciallärarna medverkar i. Studien visar att matematiksvårigheter är ett komplext kunskapsfält, 

och att det kan finnas många dimensioner av svårigheter för elever som även har diagnosen 

ADHD. Det är därför av vikt att se på svårigheter utifrån såväl medicinska/ neurologiska, 

psykologiska, sociologiska och didaktiska förklaringsbilder. Studien visade att eleverna med 

diagnosen ADHD kan möta flera utmaningar i matematik utifrån svårigheter kring 

uppmärksamhet och koncentration, men också semantisk språkförståelse, arbetsminne, 

uppgifter i flera tankeled, motivation, relationer och en begränsad tilltro till sin egen förmåga. 

 
Nyckelord: ADHD, arbetsminne, exekutiva funktioner, inkludering, lärmiljö, 
matematiklärande, matematiksvårigheter, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, 
specialpedagogik. 
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1. Inledning 
 
I en framåtskridande skola finns en stor grupp elever som utmanar pedagogiken och didaktiken 

och som ofta blir ändamål för samtal, nämligen alla de barn och ungdomar i skolan med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Media fylls av artiklar om vår tids största utmaning: 

”Varför låter vi barn slås ut från skolan?” (SvD 2018-12-06), ”Vårt råd är att skolor ska 

anpassa lärmiljön” (SvD 2018-10-19), ”Alla lärare borde utbildas om adhd och autism” (DN 

2017-10-22) och ”Barn som inte passar in i normen” (Pedagogiska magasinet 2016-09-23). 

Artiklarna är bara ett axplock. Samtidigt får också matematiken sin tid i media: ”Träna dina 

elever till bättre resultat” (Skolvärlden 2017-02-23), ”Specialpedagogik höjer 

matematikresultaten” (SPSM 2016-11-29). Matematikresultaten i Sverige är låga och trots 

stora nationella satsningar, låter sig resultathöjningarna dröja. Matematiksvårigheter är ett 

komplext fält med flera tänkbara förklaringar och därför är det angeläget att studera hur 

verksamma speciallärare förklarar svårigheter och hur de arbetar med anpassningar. Särskilt 

angeläget är det avseende gruppen med elever som också har diagnosen ADHD. Forskning 

visar att en lyckad skolgång är en viktig skyddsfaktor för att motverka psykisk ohälsa. Westling 

Allodi (2010) belyser skolfaktorers inverkan på flickors och pojkars psykosociala hälsa och 

menar att lyckad skolgång skyddar mot utvecklingen av psykiska problem. Det är därför av stor 

vikt att hitta vägar att nå fram till de barn och ungdomar som utmanar skolan allra mest. I denna 

studie är fokus på matematiksvårigheter och elever med diagnosen ADHD. 

 

Dagens skola ställer höga krav på exekutiva förmågor, vilket kan innebära att ha svårt att arbeta 

koncentrerat under en längre tid, hålla mycket information i huvudet, att arbeta strukturerat eller 

planera upplägg för sina studier, vilka är exempel på förmågor som kan vara bristfälliga för 

elever med diagnosen ADHD. Efter 15 års arbete med specialpedagogiska insatser för elever 

med en stor variation av olika förutsättningar och behov och där skolgången många gånger varit 

präglad av misslyckanden, kan jag se hur betydelsefullt det kan vara att pedagoger når fram och 

skapar relation och förtrogenhet. Att pedagoger lyckas skapa känslan hos varje elev, känslan av 

att kunna gå hem för dagen och veta att man har lyckats, är viktigt att sträva efter. Brandell och 

Pettersson (2011) beskriver att även om kunskaper och färdigheter är den viktigaste aspekten 

vid betygsättning, så är ändå beteende och personlighet en aspekt som vägs in i bedömning av 

var fjärde lärare. Det kan vara komplicerat om elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar är i en miljö som är inte anpassad för de givna förutsättningarna. Varje 

elev måste få chansen och förutsättningarna att lyckas. För att det ska vara möjligt behövs en 
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ökad förståelse för barn med diagnosen ADHD som är i matematiksvårigheter. I kursplanen för 

matematik i år 7-9 kan man till exempel utläsa att ”undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera 

valda strategier, metoder, modeller och resultat” (s. 1) Att kunna reflektera, värdera, jämföra 

metoder och strategier och utvärdera resultat är exempel ur matematiken som ställer höga krav 

på exekutiva förmågor, vilket gör eleverna med diagnosen ADHD särskilt intressanta vad 

beträffar hinder i matematikutvecklingen eftersom att det är delar som kan vara problematiska 

för dessa elever. I den här problematiken får specialläraren en särskilt viktig roll utifrån sina 

kunskaper om hur man kan konstruera optimala lärsituationer för elever som har det särskilt 

svårt. Denna studie önskar uppmärksamma hur speciallärare ser på vilka svårigheter i 

matematik som kan finnas när en elev också har diagnosen ADHD, och vad de anser är 

gynnande för dessa elevers lärande.  

 

2. Disposition 
 
Uppsatsen inleds med rubriken bakgrund. I denna återfinns centrala begrepp, hänvisningar tills 

styrdokument, tidigare forskning samt studiens teoretiska utgångspunkter. I denna del finns 

även studiens syfte och frågeställningar. Följt av bakgrunden kommer rubriken metod som 

syftar till att beskriva studiens forsknings- och metodansats, undersökningsmetod, urval, 

genomförande samt dataanalys. I denna del återfinns även beskrivningar av tillförlitlighet, 

kvalitetskriterier och etiska överväganden. Efter metoddelen presenteras studiens resultat. 

Resultatet är fördelat i tre underkategorier kopplade till studiens frågeställningar. Slutligen 

följer rubriken diskussion som är fördelad i såväl resultatdiskussion som metoddiskussion. I 

denna del finns även förslag till vidare forskning. Sist i uppsatsen återfinns referenslista samt 

erforderliga bilagor.  

 

3. Bakgrund 
 
I följande avsnitt återfinns inledningsvis centrala begrepp för studien. Därefter kommer en 

beskrivning ur styrdokumenten i läroplanen vad beträffar stöd vid olika funktionsnedsättningar. 

I detta avsnitt finns även en redogörelse för tidigare forskning, utifrån såväl 

matematiksvårigheter generellt som matematiksvårigheter i kombination med diagnosen 

ADHD mer specifikt. Slutligen finns teoretiska utgångspunkter samt studiens syfte och 
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frågeställningar beskrivna. Delar av bakgrunden har använts i tidigare inlämningsuppgift av 

mig vid Mälardalens högskola. 

 
3.1 Centrala begrepp  

Två begrepp som är relevanta för studien är ADHD och matematiksvårigheter. För att undvika 

tolkningar bestående av skilda uppfattningar i definition presenteras de närmare nedan. 

ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

som diagnosticeras enligt kriterier beskrivna i DSM-5 (2013). Kriterierna finns i sin helhet i 

bilaga 1. I manualen finns nio kriterier som handlar om ouppmärksamhet, och nio kriterier som 

handlar om hyperaktivitet och impulsivitet. Dessa kan till exempel handla om att eleven är 

ouppmärksam på detaljer, har svårt att bibehålla uppmärksamhet eller att följa givna 

instruktioner, är lättdistraherad för yttre stimuli, har svårt att vänta på sin tur och/eller springer 

ofta omkring.  

Matematiksvårigheter. I denna studie avser matematiksvårigheter ett brett perspektiv på 

svårigheter i matematik; elever som av någon anledning har det svårt i ämnet matematik.  

 
3.2 Styrdokument 
 
I läroplanen grundskolan, Lgr11, beskrivs i första kapitlet hur undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov. Det beskrivs också hur skolan har ett särskilt ansvar för 

de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen. Lärmiljön ska utformas utifrån 

omsorg och omtanke om individen och ” främja elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (s. 3). I det första 

kapitlet beskrivs också hur varje elev ska få känna glädjen i att göra framsteg och övervinna 

svårigheter. Även i läroplanen för gymnasieskolan, GY11, står beskrivet hur ”hänsyn ska tas 

till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå” (s. 2). I GY11 går det också att 

läsa hur elever i svårigheter ska ägnas särskild uppmärksamhet och att det finns olika vägar att 

nå målen. Skolan har också ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. 

 

Det står tydligt beskrivet i skolans styrdokument att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas 

så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. I den skrivning som träder i kraft 2019-07-01 

finns också särskilt beskrivet i andra paragrafen i tredje kapitlet att elever med 
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funktionsnedsättning ska kompenseras i så stor utsträckning som möjligt för de konsekvenser 

som funktionsnedsättningen medför. I skollagen (SFS, 2010:800) stadgas i 2 § att: 

 
2 §    /Träder i kraft I:2019-07-01/ Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges 
den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina 
egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till 
följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer 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 eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och 
stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2018:1098). 

 

 

3.3 Tidigare forskning 
 
I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning. Initialt introduceras forskning om 

matematiksvårigheter generellt och det komplexa fält det innebär med dess många olika 

påverkansfaktorer. Därefter följer ett avsnitt med faktorer som kan vara betydelsefulla just i 

sambandet matematiksvårigheter och diagnosen ADHD. Slutligen återfinns också ett avsnitt 

beträffade vanligt förekommande anpassningar för elever med diagnosen ADHD i 

matematikämnet. Urvalet har skett genom databassökning på vissa begrepp såsom 

matematiksvårigheter, ADHD, måluppfyllelse och specialundervisning på såväl svenska som 

engelska. 

 
Matematiksvårigheter – ett komplext fält med många komponenter 
 
Matematiksvårigheter är ett komplext kunskapsfält och orsakerna till att en elev hamnar i 

matematiksvårigheter kan vara många. Mazzocco (2007) menar att hela 53 % av eleverna möter 

upp kriterierna för MLD (mathematical learning disability) vid åtminstone en av deras fyra 

årliga bedömningar i de tidiga skolåren. Det är dock inte rimligt att anta att mer än hälften av 

eleverna skulle ha specifika svårigheter i matematik. Mazzocco menar att anledningen till att 

elever hamnar i svårigheter även kan bero på andra anledningar än matematikämnet i sig, och 

menar att skolfrånvaro, stadieövergångar, hur man presenterar information samt karaktären av 

läroplanen eller den undervisande läraren, är faktorer som kan vara anledningar till 

matematiksvårigheter. För att se på matematiksvårigheter behöver man blicka över hela elevens 

fält, vilket innebär även lärmiljö, förutsättningar kring eleven, relationer och utveckling över 

tid. Geary m.fl. (2007) talar om tre kognitiva färdigheter som kan verka som hinder för 

aritmetisk utveckling, nämligen svårigheter med arbetsminne och långtidsminne samt omogen 

och bristfällig begreppskunskap. Geary m.fl. menar att det är väl bekräftat att många elever med 
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MLD presterar sämre än sina jämnåriga i tester om arbetsminne, men det är ännu inte fastställt 

om det beror på exekutiva förmågor, eller bakomliggande faktorer till de exekutiva förmågorna. 

 

Mazzocco (2007) och Geary m.fl. (2007) visar på komplexiteten kring matematiksvårigheter, 

och hur viktigt det är att titta på hela bilden kring eleven där många faktorer tillsammans främjar 

eller hindrar matematikutveckling. Det är sällan en ensam faktor som bidrar utan en 

kombination av personliga förutsättningar, lärmiljö, relationer, språkliga begränsningar och 

exekutiva förmågor för att nämna några påverkansfaktorer. Lindekvist (2004) har undersökt 

matematiksvårigheter i en studie där man använde ALP (Analys av läsförståelse i 

problemlösning) för att se hur elever i årskurs 3 till 5 förmår att lösa textuppgifter i matematik. 

Resultaten är också jämförda med resultaten på de årliga tester som görs på skolan samt de 

nationella proven i matematik i år 5. Lindekvist konstaterar att många av problemen i matematik 

går att hänföra till brister i begreppsbildning, bristande läsförmåga/läsförståelse och brister i 

kreativitet och logiskt tänkande snarare än rent matematiska förmågor. Lindekvist konstaterar 

att analysen är viktig och skriver att ”för att förebygga matematiksvårigheter bör arbetet med 

matematik som språk, begreppsbildning och problemlösning, inte minst för att utveckla tilltron 

till det egna tänkandet inledas mycket tidigt, redan i förskolan” (s. 16). Även Engström (2003) 

menar att matematiksvårigheter ofta är ett problem i många dimensioner. Engström menar att 

man inom forskningen kan skilja på olika förklaringsmodeller, nämligen 

medicinska/neurologiska, psykologiska, sociologiska eller didaktiska. Den första är en 

förklaringsmodell där man söker förklaringar i fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. 

Psykologiska förklaringar handlar om förklaringsbilder som till exempel beträffar bristande 

ansträngning, koncentrationsförmåga eller kognitiva svårigheter. De sociologiska faktorerna 

kan handla om hur skolsystemet missgynnar barn med arbetarklass eller där eleven kommer 

från en understimulerad miljö. De didaktiska förklaringarna kan bestå i felaktiga 

undervisningsmetoder. Engström lyfter vikten av att inte låsa sig vid en förklaringsmodell, utan 

snarare öppna upp för att det är komplext med flera tänkbara påverkansfaktorer. 

Såväl Mazzocco (2007), Geary m.fl. (2007), Lindekvist (2004) som Engström (2003) lyfter hur 

viktigt det är att se på förutsättningar för lärande i matematik, där man också får söka utanför 

de rent matematikspecifika delarna. Matematikämnet är komplext och däri ingår en lång rad av 

förmågor såsom individuella förutsättningar, lärmiljö, språk, exekutiva funktioner, 

undervisningsmetoder och relationer. Det är mycket som samspelar och det är nödvändigt med 

tydliga analyser av bilden på såväl individ-, grupp- och organisationsmiljö för att kunna möta 
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elevers variation och olikheter på ett optimalt sätt, för att varje elev ska kunna lyckas optimalt 

och där man kan reducera risken för hinder för matematikutvecklingen.  

Faktorer som kan vara betydelsefulla i sambandet matematiksvårigheter och diagnosen ADHD 

I många studier beskrivs det hur elevers svårigheter i matematik är kopplade till förmågor som 

egentligen inte är matematiska men som blir betydelsefulla i elevernas matematiklärande, som 

exempelvis semantisk språkförståelse, semantiskt minne, motivation, målinriktning, betydelsen 

av relationer samt arbetsminnesfunktioner. Brooks (2007) beskriver hur det är betydelsefullt att 

lärare förstår att det finns effekter på lärandet som kommer av svårigheter förknippade till 

diagnosen ADHD. Brooks nämner att några sådana faktorer kan vara krav på läsförmåga, brist 

på återkoppling, visuella motoriska färdigheter, eller problemlängd.  

Gremillion och Martel (2012) lyfter betydelsen av icke-matematiska faktorer i sin studie om 

kopplingen mellan semantisk språkförståelse och underprestationer i läsning och matematik. I 

deras studie där 546 stycken elever deltog kunde man se hur elevernas ADHD-symptom var 

associerade med lägre läsförmåga och lägre semantisk språkförståelse. Initialt i studien kunde 

Gremillion och Martel se kopplingar mellan ADHD och svårigheter i matematik, men när man 

förde in semantisk språkförståelse som faktor, så framträdde också kopplingen mellan just 

semantisk språkförståelse och matematik. I studien av Gremillion och Martel framträder den 

semantiska språkförståelsen som en betydelsefull faktor mellan ADHD och underprestationer i 

matematik, vilken bör vara en viktig beståndsdel vid reflektioner kring stödåtgärder och 

anpassningar. Gremillion och Martel är inte ensamma om att lyfta betydelsen av semantik. 

Kaufmann och Nuerk (2008) undersökte i sin studie korrelationen mellan ADHD och 

grundläggande talhantering i matematik. I studien ingick 32 stycken elever med diagnosen 

ADHD-C, dvs ADHD i kombinerad form. Det man kunde se i Kaufmann och Nuerks studie 

var att eleverna med diagnosen ADHD presenterade jämförbart med elever utan diagnosen 

ADHD i matematiskt mer komplexa uppgifter. De svårigheter man kunde se låg i 

grundläggande antalsuppfattning, där syftet var att jämföra tal, och specifikt jämförelser där 

den numeriska skillnaden var liten. Kaufmann och Nuerk skriver att studiens resultat 

överraskade utifrån att eleverna med diagnosen ADHD-C inte hade svårare än 

jämförelsegruppen vad beträffar mer komplexa uppgifter, men att taljämförelsen med 

numeriskt liten skillnad utmärkte sig. Kaufmann och Nuerk menar att den bristande 

talhanteringen kan vara kopplad till svårigheter att söka i det semantiska minnet, vilket kan leda 

till överbelastning och distraktion.  
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Zentall (1994) har också undersökt sambandet mellan problematik kopplat till diagnosen 

ADHD och matematik och sägs vara en av de tidiga på området. Zentall såg redan 1994 att 

pojkar med diagnosen ADHD uppvisade en lägre problemlösningsförmåga, men också ett lägre 

arbetstempo vid beräkningar. Zentall såg också hur dessa elever var påverkade av 

grundläggande antalsuppfattning, liksom Kaufmann och Nuerk ovan. Zentall kunde se hur 

pojkarna med diagnosen ADHD var långsammare än övriga på att känna igen tal, och menade 

att det kan handla om visuella perceptuella och/eller visuella motoriska svårigheter. Gut m.fl. 

(2012) har undersökt det matematiska tänkandet hos elever med diagnosen ADHD. 69 stycken 

barn deltog i studien vars syfte var att undersöka korrelationen mellan motivation/målinriktning 

och prestationer i matematik. För att bedöma barnens motivation togs hänsyn till faktorer såsom 

önskan att närma sig framgång (förtroende för framgång, engagemang, lust att lära sig) och 

önskan att undvika misslyckanden (rädsla för misslyckande, kompensatoriska ansträngningar, 

undvikande av för svåra uppgifter). Det Gut m.fl. kunde se, var att barnen med diagnosen 

ADHD låg lägre än kontrollgruppen avseende motivation. Men viktigt att notera var att de barn 

med diagnosen ADHD som var högmotiverade, också presenterade lika väl som 

kontrollgruppen avseende matematiskt tänkande. Gut m.fl. betonar att resultaten förstärker de 

särskilda behov som kan finnas hos elever med diagnosen ADHD vad beträffar att främja deras 

önskan om framgång samt att reducera rädslan för misslyckanden. Gut m.fl. menar att det borde 

vara särskilt fruktbart för barn med diagnosen ADHD att arbeta med motivation. Även 

Spangenberg (2017) har liksom Gut m.fl. (2012) undersökt målbilder i matematik för elever 

med diagnosen ADHD. Spangenberg kunde i sin studie se skillnader i hur elever med eller utan 

diagnosen ADHD satte upp målbilder i matematik. Elever utan ADHD kunde jämföra sig med 

sina kamraters beteendemässiga och kognitiva engagemang, medan eleverna med ADHD var 

mer beroende av sina föräldrars bild av deras målorientering i matematik och hade dessutom 

ett undvikande beteende vid utmanande uppgifter. Detta, menar Spangenberg, är en bidragande 

faktor till att eleverna med diagnosen ADHD inte når sin fulla potential i matematikämnet. 

Spangenberg menar att en ökad förståelse för målbilder hos elever med olika 

inlärningssvårigheter borde ge goda ledtrådar om hur man kan öka lärandet i matematik för 

dessa elever, men också undvika misslyckanden och skolavhopp.  

Något som tydligt framträder i den tidigare forskningen är elevers relationer till sina lärare, och 

hur betydelsefull relationen är för elever med diagnosen ADHD. Rogers m.fl. (2015) är några 

av de som beskriver den relationella aspekten på lärande. I deras studie på 71 stycken barn 

undersökte Rogers m.fl. hur relationen mellan lärare och elev påverkade elevens motivation. 



 12 

Studien visade dock att symptomen på ADHD ibland kunde störa relationen mellan lärare och 

elev, vilket blev ett hinder för prestationen i skolan. Rogers m.fl. kunde också se att för eleverna 

med diagnosen ADHD var en stark relation avgörande för den inre motivationen, medan 

kontrollgruppen istället värderade samarbete mellan lärare och elev högt. Lärarna i studien 

beskrev att de kände mindre känslomässiga band till eleverna med diagnosen ADHD, och att 

de upplevdes svårare att samarbeta med. Även eleverna själva, med diagnosen ADHD, 

upplevde mindre känslomässiga relationer och svagare samarbete med lärarna, än elever utan 

diagnosen ADHD.  

Zentall (2007) lyfter flera svårigheter som elever med diagnosen ADHD möter, som till 

exempel arbetsminnesfunktioner. Zentall föredrar dock hellre att kalla det för working attention 

då svårigheten snarare verkar ligga i att hålla mycket information i huvudet snarare än att lagra 

den i minnet. Författaren beskriver också hur det nedsatta arbetsminnet verkar vara kopplat till 

specifikt auditiva processer, vilket gör att dessa elever många gånger presterar bättre med 

visuellt stöd.  

Elever med diagnosen ADHD kan ha en nedsatt förmåga att lösa textbaserade problem i 

matematik. Zentall (2007) skriver att elever med uppmärksamhetssvårigheter har större 

svårigheter än jämförelsegrupper att hålla den aktuella frågan i huvudet, parallellt med att 

processa övrig information i problemuppgiften. I matematikuppgifter som bara bygger på ett 

räkneled presterar eleverna med ADHD lika väl som eleverna utan ADHD. Zentall beskriver 

också hur eleverna med diagnosen ADHD svarade snabbare i större utsträckning än sina 

jämnåriga och spenderade mindre tid på alternativa lösningar. Det är dock viktigt att betona att 

eleverna med ADHD inte hade en försämrad förmåga att lösa textbaserade problem i sig, när 

kraven på arbetsminnet var begränsat. Zentall lyfter den stora vikten av att reducera mängden 

verbal information, särskilt tidigt i instruktionen för att hjälpa elever med diagnosen ADHD att 

bibehålla relevant information över tid. 

Även Nyroos m.fl. (2015) har skrivit om arbetsminnets betydelse i en studie kring kognitiva 

implikationer för matematiklärande hos yngre elever. Vad de kunde se var att kognition och 

emotion hade stor betydelse för elevers matematiklärande i årskurs 3. Nyroos m.fl. kunde se 

hur arbetsminnessvårigheter och hög provångest bidrog negativt till elevernas 

matematikprestationer. Den grupp som identifierades med en risk-kognitiv profil löpte 13 

gånger högre risk att underprestera i matematik. Nyroos m.fl. beskriver att det ”fanns en 

samverkanseffekt vilken var ogynnsam för elever med låg arbetsminneskapacitet, jämfört med 
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elever med medel och hög arbetsminneskapacitet” (s. 161). Nyroos m.fl. beskriver arbetsminnet 

som en central funktion för matematikutvecklingen och menar att majoriteten av eleverna som 

hamnar i matematiksvårigheter också har arbetsminnessvårigheter. 

För att närma oss resonemang kring vilka stödåtgärder som är verkningsfulla för elever med 

ADHD-problematik i matematikämnet, är det först rimligt att se vilka stödinsatser som redan 

används och hur väl de utfaller. Pritchard m.fl. (2016) har gjort en studie kring de fem vanligaste 

stödinsatserna för elever med diagnosen ADHD och utvärderat hur de har påverkat elevernas 

resultat i läsning och matematik. 96 föräldrar till barn med diagnosen ADHD deltog i studien 

där man undersökte förhållandet mellan elevernas resultat i matematik samt de anpassningar 

som mottagits. Pritchard m.fl. beskriver de fem vanligaste anpassningarna som: 

 

- Förlängd tid (88 %) 

- Reducerande lärmiljö (77 %) 

- Användande av miniräknare (47 %) 

- Mer frekventa raster (45 %) 

- Muntlig presentation av skriftlig information (32 %) 

 

Vad som kanske kan ses som nedslående i studien är att inget av ovanstående ökade 

resultatutfallet för eleverna i matematik. Prichard m.fl. resonerar kring tre förklaringsmodeller. 

En av dem handlar om att dessa anpassningar inte nödvändigtvis möter upp elevernas 

neurokognitiva svårigheter. Prichard m.fl. menar att man för att kunna nyttja den förlängda 

tiden behöver inneha förmåga att strukturera, planera upp och värdera sin tid, vilket kanske är 

precis just det som elever med diagnosen ADHD har svårt för, vilket gör anpassningen 

problematisk.  Prichard m.fl. menar dock att anpassningar enligt ovan kanske skulle kunna ha 

effekt om eleverna tränades att använda dem på ett effektivt sätt. Brooks (2007) beskriver i sin 

studie om effekter av ADHD på matematiken om hur hela 86 % av den pedagogiska personalen 

beskriver att de inte tror att deras lärmiljö är anpassad för elever med ADHD. Tillsammans med 

studien av Prichard m.fl. kan man tänka sig att det finns mycket kvar att göra när det gäller 

anpassningar för elever med diagnosen ADHD i matematikklassrummen.  

Det finns många studier kring just förlängd tid, vilket är relevant utifrån att det enligt Prichard 

är den vanligaste anpassningen i skolan. Lewandowski m.fl. (2007) undersökte i sin studie 

sambandet mellan förlängd tid och ADHD, vilket var en studie med 65 stycken elever från New 
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York. Lewandowski m.fl. beskriver hur förlängd tid var en av de mest vanliga anpassningarna 

i skolan, vilket är den uppfattning som också delas av till exempel Prichard m.fl. (2016). 

Lewandowskis studier stödjer dock Prichards resonemang och inte heller denna studie visar 

några förbättringar i resultat med förlängd tid för elever med diagnosen ADHD. Vad man dock 

kan se är att eleverna med ADHD visar lägre bearbetningshastighet, lägre fluens (flöde) och 

lägre prestationer. Kontrollgruppen utan ADHD var tidigt mer effektiva och Lewandowski m.fl. 

beskriver att det skulle kunna indikera att det vore mer rimligt med kortare prov än förlängd 

tid, om avsikten är att utjämna klyftan mellan elever med eller utan ADHD. Inte heller Wadley 

och Liljequist (2013) kunde se några ökade matematikresultat med förlängd tid och skriver att 

eleverna inte fick bättre resultat under förändrade tidsramar.  

Sammanfattning av forskningsfältet  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att matematiksvårigheter är ett komplext fält med 

många komponenter. Ovan nämnd forskning beskriver påverkansfaktorer såsom skolfrånvaro, 

terminsavbrott, läroplaner, lärarpersonligheter, arbetsminnesfunktioner, begreppslig- och 

språklig förmåga, personliga förutsättningar, lärmiljöer, relationer, exekutiva förmågor, 

läsförmåga/läsförståelse, kreativitet, logiskt tänkande, tilltro till egen förmåga, bristande 

ansträngning, koncentrationsförmåga, kognitiva svårigheter, understimulerande hemmiljö samt 

felaktiga undervisningsmetoder, som tänkbara förklaringar till att elever hamnar i svårigheter. 

Att matematiken präglas av så många faktorer, lyfter betydelsen av noggranna kartläggningar 

när elever hamnar i svårigheter. Det borde vara betydelsefullt att inte föregå kartläggningen 

med förhastade anpassningar, utan verkligen söka förklaringar för att kunna möta eleverna på 

ett optimalt sätt.  

Sammanfattningsvis kan man också konstatera att det finns många faktorer att ta hänsyn till när 

det handlar om matematiklärande för elever som också har diagnosen ADHD. Det framkommer 

flera olika faktorer som egentligen inte är matematiska, men som i allra högsta grad kommer 

att påverka elevernas matematiklärande. Gremillion och Martel (2012), Gut m.fl. (2012) och 

Rogers m.fl. (2015) beskriver faktorer såsom semantisk språkförståelse, motivation och 

målinriktning samt betydelsen av goda relationer. Men det är också viktigt att nämna de faktorer 

som är tydligt kopplade till matematikämnet såsom den grundläggande talhanteringen som 

Kaufmann och Nuerk (2008) skriver om, men också arbetsminnets betydelse för matematiken 

som Zentall (2007) och Nyroos m.fl. (2015) skriver om. Det beskriver den komplexa 

helhetsbild man behöver ta hänsyn till i skapandet av goda lärmiljöer för dessa elever. Faktorer 
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som är betydelsefulla i sambandet matematiksvårigheter och diagnosen ADHD kan vara 

semantisk språkförståelse, semantiskt minne, motivation och målinriktning, relationer samt 

arbetsminnesfunktioner. Vanliga anpassningar i matematik för elever med diagnosen ADHD är 

förlängd tid, en reducerande lärmiljö, användande av miniräknare, mer frekventa raster samt 

muntlig presentation av skriftlig information. Inget av ovanstående har dock i den formen visat 

ökade resultatutfall för eleverna i ämnet matematik, i den form som de presenterats för eleverna. 

3.4 Teoretiska utgångspunkter 
 
Som stöd för att förstå det resultat som framkommer i studien analyseras och tolkas resultatet 

med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv på lärande, inkludering, olika specialpedagogiska 

perspektiv på svårigheter samt Bruners tankar om lärande.  

 

Inom det sociokulturella perspektivet blir kommunikationen en central del för lärandet. Det är 

i de sociala sammanhangen som kunskap utbyts och det är i samspelet med andra som 

utveckling sker. Säljö (2000) menar att vi för att förstå hur människor använder kognitiva 

resurser, också måste se på hur människan fungerar i samspel med fysiska och intellektuella 

artefakter och menar att det är genom dem vi löser problem och behärskar sociala sammanhang. 

Säljö menar också att våra intellektuella redskap medierar verkligheten för oss och påverkar 

hur vi upplever olika saker. Det medför att två personer kan se samma sak, men uppfatta den 

olika. Språket är ett framträdande redskap i kommunikationen med omvärlden, och en viktig 

artefakt för det sociala sammanhang där vi utvecklas. Säljö beskriver också att kommunikativa 

situationer i skolan måste ha en struktur och ett innehåll som svarar mot vad som räknas som 

centrala kunskaper i samhället och poängterar kopplingen mellan kommunikativa mönster i 

skolan och kollektiv kunskapsbildning i samhället. Enligt Säljö är det just den kopplingen som 

gör att båda delarna kan infrias samtidigt.   

 

Ahlberg (2013) skriver om inkludering och gemenskap, men lyfter också dilemmat i att alla 

elever ska nå samma mål på samma tid. Ahlberg menar att skolan som den är utformad idag 

inte är likvärdig och att det är en stor diskrepans mellan det ideal som finns och hur skolan är 

utformad i dagens verklighet. Ahlberg menar också att det är viktigt när man talar om 

inkludering att särskilja det från begreppet integrering. Att vara med i verksamhet som inte är 

organiserad utifrån att barn är och har rätt att vara olika, behöver inte nödvändigtvis betyda att 

man är inkluderad. Ahlberg menar att inkludering handlar om att beskriva hur skolan är 

organiserad, medan integrering snarare handlar om att individen ska anpassa sig till de 
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förhållanden som är. I ett sammanhang av elever med utvecklingsstörning skriver Ahlberg om 

särskiljning och i detta fall särskilda undervisningsgrupper. Hon konstaterar dock att ”eleverna 

definieras som problem och hamnar i ett utanförskap som riskerar att bli permanent” (s. 32). 

 

Det finns olika sätt att beskriva och förstå svårigheter i skolan. Ahlberg (2013) lyfter fyra olika 

perspektiv på svårigheter som är vanligt framträdande i forskningen: individperspektiv, 

organisations- och systemperspektiv, samhälls- och strukturperspektiv samt relationella 

perspektiv. Individperspektivet är ett kategoriskt perspektiv som bygger på synsättet att 

förklaringarna till svårigheterna ligger hos individen själv. I detta synsätt blir också 

diagnostiseringen central och många gånger föreslås åtgärder och metoder som ska svara mot 

de svårigheter som eleven uppvisar vid till exempel dyslexi eller ADHD. I ett organisations- 

och systemperspektiv ligger huvudfokus på skolan som verksamhet. Vanliga 

förklaringsmodeller i detta synsätt är sociologiska, pedagogiska och organisationsteoretiska. I 

det tredje perspektivet, samhälls- och strukturperspektivet, intresserar man sig för relationen 

mellan samhälle och skola. Tankar såsom en ”skola för alla” kan finnas i detta perspektiv, och 

grundar sig i att det är samhället och skolan som ska förändras till skillnad från att det är elever 

som ska anpassa sig. Det sista perspektivet är det relationella perspektivet som beskriver hur 

svårigheter uppstår i mötet mellan eleven och den omgivande miljön.  

 

Bruner (1960) poängterade tidigt fyra olika delar som var av betydelse för lärandet. Den första 

är betydelsen av struktur och sammanhang. Det elever lär sig behöver vara meningsfullt och 

finnas i en verklig kontext, vilket också finner grund i sociokulturella tankar om lärande och 

Vygotskijs tankar om sociala praktiker. Vygotskij menade att människor är i ständig utveckling 

där vi kan appropriera kunskaper från andra i sociala sammanhang. Säljö (2000) lyfter 

kommunikationen som en central artefakt i detta och Vygotskij beskriver lärande i det 

proximala utvecklingszonen som det avstånd som finns mellan vad människan kan prestera 

ensam och vad man kan prestera i sammanhanget av andra.  Bruner (1960) menar att det är 

viktigt att det nya man lär sig, är kopplat till det gamla man redan kunde och att det är 

betydelsefullt att se hur olika saker hänger ihop. Extra viktigt menar Bruner att det är för den 

elev som har det särskilt svårt. Bruner skriver också om diskrepansen mellan att ”doing” och 

”understanding” och skriver ”it is a distinction applied to the case, for example, of a student 

who presumably understands a mathematical idea but does not know how to use it in 

computation” (s. 29). Den andra är betydelsen av att våga låta eleverna möta det som anses som 

svårt. Bruner menar att barn kan möta innehåll som är svårt, om det presenteras på ett 
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pedagogiskt sätt. I detta menar också Bruner att det är viktigt att återkomma till grundläggande 

begrepp kontinuerligt för att minska luckor mellan gamla och nya kunskaper. Det tredje är 

betydelsen av det intuitiva och analytiska tänkandet. Den sista viktiga betydelseaspekten är 

motiv till lärande. Elever är särskilt intresserade att lära om de är verkligt intresserade av ämnet.  

 
3.5 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur speciallärare ser på svårigheter som elever med 

diagnosen ADHD kan möta i matematik. Frågeställningar för studien är: 

 

- Vad identifierar speciallärare som svårigheter i matematik, särskilt avseende elever med 

diagnosen ADHD? 

- Hur förklarar speciallärare de svårigheter som kan uppstå i matematik för elever med 

diagnosen ADHD? 

- Vilka anpassningar medverkar specialläraren i för elever i matematiksvårigheter som 

också har diagnosen ADHD? 

 

4. Metod 
 
I detta kapitel presenteras studiens forskningsansats, undersökningsmetod samt en 

genomförandeplan avseende metodologi, urval samt tillförlitlighet. Följt av detta kommer 

också de etiska överväganden som finns för studien. 

 
4.1 Forsknings- och metodansats 
 

Studien har en kvalitativ forskningsansats. Kvale och Brinkmann (2014) skriver om hur den 

”kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, 

utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de 

vetenskapliga förklaringarna” (s. 17), vilket gör den kvalitativa forskningen till ett bra val för 

denna studie som söker förstå speciallärares syn på matematiklärande för elever med diagnosen 

ADHD. Även Creswall och Poth (2018) beskriver den kvalitativa forskningen som ett sätt att 

förstå fenomen i ens närhet genom de förklaringar som människor ger dem och skriver: ”This 

means that qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make 

sense of, or interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to them” (s. 7). Kvale 

och Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa forskningsintervjuns kontext och förmedlar 
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hur intervjupersonen kan modelleras som tre varianter; som reportern, som läraren eller som 

medlem/informant. I den sistnämnda väljs intervjupersonerna utifrån särskilda kunskaper om 

någonting specifikt och Kvale och Brinkmann beskriver då hur intervjun kan bli mer ”deskriptiv 

än emotionell” (s. 129). 

 

Som metodansats har jag inspirerats av fenomenografin där jag intresserar mig för olika 

speciallärares uppfattning om matematiksvårigheter i samband med diagnosen ADHD. Jag är 

nyfiken på djupet och de olika dimensionerna, men också deltagarnas olika infallsvinklar på 

förklaringsmodeller och val av stödåtgärder för de situationer som utmanar skolans värld allra 

mest. Dahlgren och Johansson (2015) skriver hur ”fenomenografin söker bidra till en ökad 

förståelse både av det mänskliga lärandet och av de sätt att förstå omvärlden som är ett resultat 

av lärandet” (s. 162).  

 

4.2 Undersökningsmetod 
 

Undersökningsmetod för studien är semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att samtliga 

deltagare har fått samma huvudfrågor, men där jag haft möjlighet att ställa följdfrågor utifrån 

deltagarnas svar för att få det djup jag söker för den ökade förståelsen. Intervjuerna är sedan 

transkriberade och analyserade. De olika intervjuerna, var och en för sig, kommer tillsammans 

att stå för en viktig helhet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur intervjun kan liknas vid 

delarna i en roman och skriver att detta ”är också en lärdom man kan dra av hermeneutiken: 

historien i en roman byggs till exempel som helhet upp av talrika satser, avsnitt, kapitel och 

delintriger, men alla dessa delar får mening genom att tillhöra romanens övergripande kontext” 

(s. 119). På samma sätt bildar de olika speciallärarnas berättelser och erfarenheter olika viktiga 

delar i samma kontext för denna studie. De bidrar alla med sina erfarenheter, sina kunskaper 

och sina lärdomar, och för varje sådant bidrag växer helheten till något större, i en djupare grad 

av förståelse. Det är just det som gör den kvalitativa intervjun till lämplig för en sådan djupare 

förståelse av andra människors upplevelser beskriver Kvale och Brinkmann som menar att den 

kvalitativa intervjun passar för ”induktiv utforskning av våra kvalitativa samtalsvärldar” (s. 

143). 

 
4.3 Urval och genomförande 
 
Deltagare i studien är utbildade speciallärare med inriktning matematik och studien innefattar 

åtta intervjuer. Att urvalet består i yrkesgruppen speciallärare i matematik grundar sig i att det 
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är en yrkesgrupp med särskild kunskap om elevers lärande, hinder i lärandet och 

matematikutveckling. Då jag har en central funktion i min hemkommun som specialpedagog 

med kommunövergripande ansvar, har jag valt att söka deltagare utanför hemkommunen för att 

undvika att intervjua informanter som jag sedan tidigare arbetar tillsammans med. 

Informanterna är funna genom fråga om deltagande i ämnesspecifika grupper i sociala medier, 

och kommer från olika delar av Mellansverige. Intervjuerna var cirka 45 minuter långa.  

 

Datainsamlingen sker genom åtta semistrukturerade enskilda intervjuer. Intervjuerna är 

genomförda på de aktuella skolorna runt om i Mellansverige för att deltagarna ska känna sig 

trygga och bekväma i situationen. Av praktiska skäl bokar de också lokal för intervjuerna. I 

studien återfinns speciallärare från förskoleklass till gymnasiet, även om flera av speciallärarna 

har erfarenhet från fler stadier än de där de är verksamma idag. Fördelningen är följande: 

 

Årskurs F-3: 1 speciallärare 

Årskurs F-6: 4 speciallärare 

Årskurs 7-9: 2 speciallärare 

Gymnasiet: 1 speciallärare 

 

Eftersom att intervjuerna är semistrukturerade finns det en mall av huvudfrågor som ställs till 

samtliga deltagare. Jag har sedan haft möjlighet att ställa följdfrågor för ökad förståelse. 

Intervjuguide till studien finns som bilaga till denna uppsats (bilaga 3). 

 
4.4 Dataanalys 
 

Dahlgren och Johansson (2015) ger exempel på en analysmodell i sju steg som inspirerar mig 

i mitt analysarbete. Steg 1 handlar om att bekanta sig med det transkriberade materialet genom 

att läsa materialet upprepade gånger och parallellt med detta föra anteckningar. Steg 2 kallas 

för kondensation och är början på analysen där man enligt Dahlgren och Johansson ska ”skilja 

ut de mest signifikanta betydelsefulla uttalandena genom att klippa ut passager eller stycken i 

intervjuerna” (s. 168). I denna studie har fragment färgkodats på datorn med avstamp i studiens 

frågeställningar. Steg 3 handlar om att söka likheter och skillnader i materialet. Steg 4 kallas 

för gruppering och handlar om att gruppera ovan funna likheter och skillnader i olika högar för 

att kunna relatera dem till varandra. Steg 5 handlar om att finna själva kärnan i likheterna i de 

olika kategorierna. Dahlgren och Johansson skriver att ”den kritiska delen av analysen omfattar 
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framför allt att forskaren bestämmer sig för var gränserna mellan olika uppfattningar ska dras, 

det vill säga hur stor variationen inom en kategori kan vara utan att man behöver etablera en ny 

kategori” (s. 170). Steg 6 handlar om att namnge kategorierna för att det mest signifikanta ska 

bli tydligt. Steg 7 är det sista steget och är en kontrastiv fas som handlar om att ställa de olika 

kategorierna mot varandra för att se om varje kategori verkligen är exklusiv eller om det kanske 

är så att passagerna ryms i mer än en kategori. I denna fas minskas ofta antalet kategorier och 

resultatet är ett utfallsrum.  

 
4.5 Tillförlitlighet (giltighet, validitet, reliabilitet) 
 
Studiens trovärdighet har tagits i beaktande utifrån giltighet, validitet och reliabilitet, vilket 

beskrivs i kommande avsnitt. 

I samband med avgörande kring studiers tillförlitlighet är det relevant att reflektera över 

objektivitet. Kvale och Brinkmann (2014) ställer sig frågande till om kunskap genom intervjuer 

kan vara objektiv. De beskriver olika typer av objektivitet i forskningssammanhang, varpå en 

är frihet från bias, vilket enligt Kvale och Brinkmann innebär ”kunskap som är undersökt och 

kontrollerad, som är oförvanskad av personliga fördomar” (s. 292). Den andra delen är en 

reflexiv objektivitet som innebär att jag i mina analyser är medveten om de oundvikliga 

fördomar jag bär med mig, eller den förståelse jag har utifrån mitt sätt att se världen. I 

forskningssammanhang behöver jag förhålla mig till detta och försöka sträva efter en känslighet 

i det. Intersubjektiviteten avser en reliabilitet i vilken det råder samstämmighet mellan 

deltagarna. Objektivitet kan också betraktas som adekvans i förhållande till objektet, vilket 

handlar om känslighet i att ”spegla det undersöka objektets – den mänskliga samtalsvärldens – 

natur” (s. 293). Slutligen kan objektivitet också stå för utrymmet för deltagaren att opponera 

sig. Utifrån dessa aspekter konstaterar också Kvale och Brinkmann att det är möjligt att använda 

intervjun som en objektiv undersökning ”objektiv undersökningsform med hänsyn till flera 

centrala innebörder av objektivitet” (s. 294). Även Creswell och Poth (2018) skriver om 

objektivitet och uttrycker att vi inte kan ställa oss vid sidan av de erfarenheter vi bär med oss 

utan att det vi skriver präglas av våra tidigare personliga erfarenheter, kultur, historia och 

bakgrunder. Kvale och Brinkmann (2014) skriver också om objektivitet i samband med 

hermeneutisk meningstolkning och lyfter hur objektivitet förutsätter att frågor endast har ett 

korrekt svar och beskriver att ”i strid med ett sådant krav på entydighet tillåter hermeneutiska 

och postmoderna förståelseformer en mångfald av legitima tolkningar” (sid. 253). I denna 

studie har detta tagits i beaktande och för att skapa bästa förutsättningar för ett 
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forskningsobjektivt förhållningssätt, har jag till exempel valt att genomföra mina intervjuer i 

annan kommun än min hemkommun, för att jag på bästa sätt ska kunna spegla deras tankar 

kring min frågeställning, utan alltför stor påverkan av mig.  

Kvale och Brinkmann beskriver hur reliabilitet handlar om frågan om huruvida ett resultat kan 

reproduceras av andra forskare vid andra tidpunkter. I min studie är avsikten att behålla en hög 

grad av reliabilitet genom att vara väl förberedd, ha formulerat mina intervjufrågor på ett 

genomtänkt vis och välja en miljö som är trygg för mina deltagare. En viktig del för att höja 

reliabiliteten i min studie är att ha frågorna om objektivitet nära till hands för att t ex undvika 

att förvränga deltagarnas berättelser.  

Även studiens validitet har tagits i beaktande, det vill säga att det som mäts är relevant för det 

som avsågs att mätas. Kvale och Brinkmann skriver om validering i sju stadier och nämner 

bland annat planering och dess adekvans för hur jag byggt upp intervjun, vad som är en valid 

översättning vid min transkribering, samt i analysen där tolkningen behöver inneha en logik.  

4.6 Kvalitetskriterier och etiska överväganden 
 
Larsson (2005) skriver om olika kvalitetskriterier och då bland annat perspektivmedvetenhet. 

Med perspektivmedvetenhet menas den förförståelse som ligger till grund för tolkning av den 

beskrivning av verkligheten som görs. Enligt Larsson kan denna förförståelse redovisas på tre 

sätt; antingen genom att redovisa forskningsläget, genom att tolka beskrivningar genom öppet 

deklarerade teorier eller genom personlig empiri som visat sig betydelsefull i tolkningarna. I 

den här studien tolkas verkligheten ur en kombination av en beskrivning av forskningsläget och 

personlig empiri men också med stöd av befintliga teoretiska utgångspunkter. En beskrivning 

av forskningsläget återfinns i avsnitt 3.3 under rubriken tidigare forskning, vars syfte är att 

skapa förförståelse för fenomenet matematiksvårigheter. Den empiriska förförståelsen är 

betydelsefull för studien utifrån ett mångårigt arbete med elever i matematiksvårigheter, som 

också har diagnosen ADHD. Utöver denna förförståelse tolkas resultatet utifrån teoretiska 

utgångspunkter i avsnitt 3.4. Larsson beskriver också den interna logiken som ett kvalitets-

kriterie, vilken beskrivs som ”en harmoni mellan forskningsfrågor, datainsamling och 

analysteknik” (s. 7). Denna studie är tänkt som en röd tråd med förhoppning om ökad förståelse 

på en djupare nivå genom frågeställningar, kvalitativa intervjuer med verksamma speciallärare 

och med inspiration av en fenomenografisk analysmodell, för att genom likheter och skillnader 

beskriva matematiksvårigheter i kombination med diagnosen ADHD på ett fördjupat sätt. Ett 
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tredje kvalitetskriterie som Larsson beskriver handlar om etik. Det har i denna studie tagits i 

beaktande genom att visa omsorg för de informanter som deltagit, och genom att beskriva deras 

berättelser på ett rättvist sätt, utan att lägga till, ta bort eller förändra. 

Larsson beskriver hur kvalitativa studier ofta får en annan relation till hur ett kunskapstillskott 

ser ut och skriver att om ”gör man en kvalitativ studie blir man på ett särskilt sätt beroende av 

att man faktiskt kan gestalta något nytt; själva framställningen och dess förmåga att 

kommunicera till en läsare blir central” (s. 18). Förhoppningen i denna studie är att genom en 

mångfald av speciallärares berättelser med just inriktning matematik och mångårig erfarenhet, 

kunna beskriva matematiksvårigheter för elever med diagnosen ADHD på ett nyanserat sätt.  

I studien följs de fyra huvudkraven för forskningsetiska principer, vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, vilka beskrivs av 

Vetenskapsrådet (2011). 

 

Informationskravet handlar om att deltagarna i studien ska få ta del av vilken del de har i studien 

samt vilka villkor som gäller. I ett medföljande informationsbrev till deltagarna i min studie 

återfinns projektansvarigs namn, kontaktuppgifter och studiens syfte i stora drag. Deltagarna 

informeras också om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta. 

Deltagarna informeras också om att de uppgifter som insamlas enbart kommer att användas i 

forskningssyfte.  

 

Samtyckeskravet innebär att samtycke till medverkande inhämtas av deltagarna. I denna studie 

är deltagarna över 15 år och kan samtycka personligen. Deltagarna informeras också om att 

deras samtycke endast gäller under förutsättning att de vill delta. Deltagarna kan när som helst 

avbryta sitt medverkande. Deltagarna får inte heller utsättas för påtryckning eller påverkan i sitt 

beslut att välja att delta eller avbryta studien.  

 

De uppgifter som inhämtas i studien hanteras med hög grad av konfidentialitet. Personuppgifter 

sparas och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ha tillgång till dem. Deltagarna 

informeras också om projektansvarigs tystnadsplikt vad beträffar de uppgifter som inkommer. 

Deltagarna är anonymiserade i studien och kodas så snart som möjligt. Etiskt känsliga uppgifter 

förvaras utan tillgång av obehöriga.  
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Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlas för studien endast får användas i 

forskningsändamål. Uppgifter som framkommit får inte heller användas för beslut eller åtgärder 

som påverkar den enskilda individen, om denne inte samtyckt till detta.  

 

5. Resultat 
 
Studiens syfte är att undersöka hur speciallärare ser på svårigheter som elever med diagnosen 

ADHD kan möta i matematik.  

 

I följande avsnitt presenteras resultatet av studien. Avsnittet är uppdelat i tre rubriker som är de 

samma som studiens frågeställningar och inom dessa finns de kategoriseringar som framträder 

utifrån speciallärarnas berättelser. I studien framträdde vissa kategorier som var gemensamma 

för speciallärarna, men också skillnader i uppfattning om hur de såg på svårigheterna. Den allra 

största gemensamma faktorn som framträdde var hur elever med diagnosen ADHD, uppvisade 

svårigheter att presentera sina tankegångar i matematik. 

 

5.1 Identifierade svårigheter i matematik, särskilt avseende elever med diagnosen 
ADHD 
 
I speciallärarnas berättelser utkristalliserar sig fyra olika kategorier avseende de svårigheter 

som identifieras i matematik för elever som också har diagnosen ADHD. Den första handlar 

om svårigheter att beskriva tankegångar i matematiska uppgifter. Den andra handlar om 

problemlösning i matematik. Den tredje är kopplade till svårigheter med bristande 

impulskontroll och svårigheter i uppmärksamhet. Den sista kategorien handlar om låg 

självkänsla, liten tilltro till sin egen förmåga samt bristande motivation. 

 
Tydligt framträdande i intervjuerna var uppfattningen om att eleverna med diagnosen ADHD, 

uppvisade stora svårigheter i att presentera hur de hade tänkt i matematik och svårigheter att 

beskriva tankegångar i matematiska uppgifter. Speciallärarna berättar om hur dessa elever 

många gånger endast lämnade svar, hade svårt att förklara, svårt att gå tillbaka till hur man 

tänkte, eller beskrevs som oförmögna att få ned sina resonemang i skrift. Många speciallärare 

beskrev också hur eleverna med diagnosen ADHD tenderade att forcera denna del av 

matematiken, och saknade ro eller ork att stanna upp och beskriva processen i de matematiska 

resonemangen. En speciallärare beskriver behovet av att lugna ned hjärnan: 
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Han har ADHD, han medicinerar, och när han har matematik så händer allting så fort i hans 
hjärna, så han bara ”där är svaret”. Eller fel svar kan det ju vara också, men jag vet inte hur jag 
kom dit. Då pratade vi om det senast igår här att ”kommer du ihåg att jag har sagt att vi måste 
hjälpa hjärnan att lugna ned”, ”kommer du ihåg hur vi gör det”, ”vi skriver”. För det är ju ofta 
det, att de tycker att det är så jobbigt, för det kräver ju väldigt mycket energi liksom så, men det 
hjälper dem, och, alla elever jag egentligen har jobbat med känner att det är så skönt när vi säger 
att vi ska lugna ned hjärnan. Vi ska ge hjärnan lite tanketid liksom.                               (Daniella) 

 

 

En annan speciallärare beskriver också svårigheter med att beskriva vägen fram till svaret, men 

ur aspekten att det är svårt att gå tillbaka, snarare än att processen är forcerad, och förklarar hur 

eleverna med diagnosen ADHD har svårt att ta sig tillbaka genom samma snitslade bana som 

de kom ifrån. Hon tänker sig som en skog, där dessa elever lätt går vilse. 

 
En annan kategori som framträder när speciallärarna får beskriva identifierade svårigheter i 

matematik för elever med diagnosen ADHD, är förmågan att lösa problemlösningsuppgifter i 

matematik. En speciallärare lyfter arbetsminnessvårigheter som en betydande faktor i 

problemlösningen. En annan bidragande faktor som framkommer är brist på uthållighet för att 

ta sig an omfattande problemlösning. En speciallärare beskriver hur det är svårt för de här 

eleverna att generalisera, men även att skapa egna problemlösningsuppgifter. 

 

Flera speciallärare beskriver också hur eleverna med diagnosen ADHD kan uppvisa svårigheter 

kring att sålla i mängden information i problemlösningsbaserade uppgifter och en speciallärare 

berättar: 

 
Ja, alltså, problemlösning är det första jag tänker på. De orkar inte läsa igenom uppgiften för de 
har redan glömt bort vad det var de läste från början. Innan de kommer på vad det är de ska 
göra. Och frustrationen då att inte veta vad… vad ska jag göra då? ”Ja men har du läst 
uppgiften?” kommer man och frågar lite snällt, och ”ja, det har jag”. Men de har redan glömt 
första meningen, eller frågan, det står ju så mycket. Det kan stå om grönt gräs och fjorton kor, 
men det var egentligen hur många fotbollar… och de har svårt att sålla liksom, vad är… vad är 
det jag ska göra. Ja, men problemlösning, så.                           (Frida) 

 
 

Den tredje framträdande kategorien var bristande impulskontroll och svårigheter i 

uppmärksamhet. I speciallärarnas berättelser framkommer också beskrivningar av svårigheter 

kopplade till bristande impulskontroll hos de här eleverna. Det kan handla om hur eleverna med 

diagnosen ADHD ofta kan hamna i konflikter, vilka de sedan tar med sig in i 

matematikklassrummet. Det kan vara saker som har hänt med andra elever, till exempel på 
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rasten, eller i situationer med vuxna på skolan. Flera speciallärare beskriver också svårigheter i 

impulskontroll, där dessa elever ofta talar rakt ut i klassrummet, och dess effekter för lärandet 

i matematik.  

 

Andra svårigheter som framkommer är på olika sätt beskrivs vara kopplade till en bristande 

uppmärksamhet hos eleverna med diagnosen ADHD. En speciallärare beskriver hur dessa 

elever möter utmaningar i matematik utifrån svårigheter att ta till sig instruktioner. Ett par andra 

speciallärare beskriver svårigheter förenade med bristande förmåga att lyssna på genomgångar. 

Ytterligare en berättar om hur den bristande kontinuiteten i uppmärksamhet ställer till det i den 

matematiska utvecklingen och beskriver: 

 
Och på sikt blir det ju så att eleven får en massa hål eftersom eleven hoppar in och ut så att säga 
i sin uppmärksamhet. Ibland är den ouppmärksam och inte där och ibland är den där, och då lär 
den sig det här, och nästa steg är den inte där, så det blir ju att skolgången blir, eller att 
matematikundervisningen blir väldigt hoppig för de här eleverna. Naturligtvis.                   (Berit) 
 

 
Den sista kategorin var kopplad till låg självkänsla, liten tilltro till sin egen förmåga och 

bristande motivation. Det framkommer i flera av intervjuerna att eleverna med diagnosen 

ADHD ofta har en låg självkänsla och en bristande tilltro till sin egen förmåga i 

matematikämnet, vilket blir ett hinder för lärandet. Det handlar både om att eleverna inte själva 

tror på sin förmåga, men flera speciallärare lyfter också hur detta ofta stärks av föräldrar som 

konstaterar att de heller aldrig har kunnat matematik. I flera intervjuer framkommer det hur det 

ofta hämmar dessa elevers matematikutveckling, trots att de egentligen hade goda 

förutsättningar till lärande.  

 

Något som också framkommer i intervjuerna, är betydelsen av att vara motiverad. En 

speciallärare beskriver hur eleverna med diagnosen ADHD ofta är motivationsstyrda och ser 

det som en huvudfaktor att fundera kring: 

 
Sammanhanget är ju jätteviktigt för en del. Och framför allt de här barnen med ADHD är ju 
väldigt ofta motivationsstyrda, så kan jag få dem att känna motivation, då har vi löst hela knuten 
till matematiken.                                       (Daniella) 

 
 
En annan speciallärare är också inne på sammanhanget och beskriver att en identifierad 

svårighet för de här eleverna är ett passa in i ett pressat teoretiskt innehåll och berättar: 
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Sedan så tycker jag att det är ganska mycket som ska in under ett läsår i matematik, alltså många 
kapitel, så. Och om man går från pärm till pärm och varje avsnitt och kanske inte komprimerar 
två avsnitt eller gör någonting praktiskt, utan ska vara teoretiker och sitta på sin bänk och sådana 
saker, så kommer du få svårigheter i klassrummet.                           (Anna) 

 
 
5.2 Speciallärares förklaringar till de svårigheter som kan uppstå 
 
Även i kommande avsnitt kring hur speciallärare förklarar de svårigheter som kan uppstå i 

matematik för elever med diagnosen ADHD, utkristalliserar sig fyra kategorier. Den första 

handlar om ouppmärksamhet, bristande uthållighet och impulsivitet som en förklaring till de 

svårigheter som uppkommer. Den andra handlar om hur eleverna med diagnosen ADHD 

upplevs som ovilliga att göra saker som är svåra. Den tredje handlar om följderna av högt och 

forcerat tempo och den sista står för förklaringar av elevgruppen som mindre fogliga och mer 

svårstyrda. 

 

Flera av speciallärarna förklarar de svårigheter som uppkommer i matematik som en 

konsekvens av ouppmärksamhet, bristande uthållighet och impulsivitet. Det kan till exempel 

vara att eleven har svårt att sitta still, lyssna koncentrerat eller att hålla mycket information i 

huvudet. Svårigheterna beskrivs också kunna vara en konsekvens av bristande uthållighet och 

en oförmåga att arbeta fokuserat under en längre tid. Specialläraren Berit beskriver hur det är 

så viktigt med struktur för de här eleverna, då de själva saknar struktur och förklarar att ”det är 

för att få dem lugna, för annars tappar de ju sin självkontroll”, och menar att det kan bli utbrott 

om man inte gör så. Specialläraren Camilla beskriver att det kan vara ett bristande uthållighet 

som kan skapa svårigheter och berättar att det ”ju kräver lite tid att tänka efter och liksom få 

fram den där uppgiften”.                

 
En annan förklaring som är vanligt förekommande i intervjuerna med speciallärarna är att 

eleverna med diagnosen ADHD upplevs som ovilliga att göra saker som är svåra, som kräver 

en omfattande arbetsinsats, eller som är energikrävande. Det beskrivs att eleverna lätt tappar 

motivationen, ger upp och avslutar innan ett arbete är slutfört. En speciallärare berättar: 

 
Men det här… det är ju inte säkert att barn med ADHD har matematiksvårigheter, men ofta har 
de ju matematiksvårigheter i och med att de har hål. Och att de vill ju inte göra saker som är 
svåra. Många gånger tycker jag. Att det är svårt, att de kommer hit och sen behöver de träna 
något som läraren säger att de inte kan. Problemlösning till exempel, för att de orkar inte ta till 
sig texten, orkar inte det. Och då handlar det ju mer om att eleven vill inte konfrontera något 
som är svårt.                   (Berit) 
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I många intervjuer framträder det att eleverna med diagnosen ADHD ofta har ett högt och 

forcerat tempo i matematikämnet. Någon beskriver att hjärnan arbetar lite för fort, och flera 

beskriver att det är mycket som går snabbt och fort, vilket skapar svårigheter att till exempel 

kunna beskriva olika tankeled eller matematiska resonemang. En speciallärare beskriver hur en 

elev med diagnosen ADHD, inte har tiden att ge sig själv chansen att tänka: 

 
Och sedan har han så bråttom att lösa uppgifterna så att han har inte den tiden att tänka på hur… 
om jag står och förklarar för honom lugnt och sakligt hur han ska tänka, så går inte det, för svarar 
han fel första gången, såhär ”neeej, inte riktigt” kan jag säga, och då blir det såhär (frustrerat ljud), 
sen har han glömt bort vad det var han skulle göra och så sitter han, kan han bara sitta och rabbla 
ett mantra såhär, tre fyra fem sju… Nu lugnar vi ned, nu tar vi om det en gång till och så börjar vi 
om från början, ”ahh, sluta, det tar så lång tid”.                                                 (Frida) 

 
 
En kategori som också tydligt framkommer är att eleverna med diagnosen ADHD uppfattas 

som mindre fogliga och mer svårstyrda. Speciallärarna beskriver hur dessa elever ofta 

ifrågasätter, förhandlar och har ett undvikande beteende om man inte är mycket tydlig med 

struktur och tillvägagångssätt. En speciallärare beskriver frågan om huruvida det är någon 

skillnad i anpassningar beroende på om man har diagnosen ADHD eller inte: 

 
Kanske lite, därför att den som bara har svårigheter följer lite lättare med i… är inte lika känslig 
för om jag hoppar mellan saker, än om du har ADHD, då ”va ska vi göra det här nu?” eller 
”va?”, alltså det blir ju såhär för dem att de rycks bara, så man får bli extra tydlig med att tala 
om vad… vi gör det här nu för att… och sen så, ser du här nu, att det här hängde ihop, och man 
får mer… ja, jag vet inte… ha ett annat samtal, det är lite svårt att… det känns som om den 
andra är fogligare, den med ADHD är inte lika foglig. Du får ägna mer energi åt att faktiskt… 
förklara tillvägagångssättet, hur vi ska jobba oss framåt.                                                  (Gunilla) 

 

En annan speciallärare berättar om hur hon arbetar med struktur för elever med diagnosen 

ADHD genom att de alltid får välja aktivitet mellan två färdiga alternativ. Hon menar att om 

hon inte skulle göra det så skulle det bli en förhandling hela tiden om huruvida någonting ska 

göras eller inte, vilket försvårar lärandet. 

 

5.3 Anpassningar för elever i matematiksvårigheter som också har diagnosen ADHD 
 

I nedanstående avsnitt presenteras de anpassningar som speciallärare medverkar i, som 

framkommit för de elever som har svårt i matematik men också har diagnosen ADHD. På 

samma sätt som vid tidigare frågeställningar, är anpassningarna sorterade i olika 

kategoriseringar. De fem kategorier som framträder är anpassningar utifrån tydlighet och 

struktur, anpassningar utifrån koncentrationsproblematik, att bygga på det man kan och behov 
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av ett mindre sammanhang, stödstrukturer för det matematiska tänkandet samt att prata lagom 

mycket och finna det verkliga lärandet. Många av de anpassningar som görs är kompensatoriska 

utifrån svårigheter kring exekutiva funktioner, ouppmärksamhet, bristande impulskontroll och 

koncentrationsproblematik. 

 

Flera av speciallärarna lyfter anpassningar som är kopplade till tydlighet, struktur och 

förutsägbarhet. Delar som framkommer i det är fyrkantighet, individuella scheman, tydliga 

instruktioner (ofta stegvisa) och bildstöd. Speciallärarna uttrycker en stor betydelse av att skapa 

tydlighet, då otydlighet lätt kan skapa oro för eleverna med diagnosen ADHD. Det anses viktigt 

att eleverna vet vad man ska göra, när man ska göra det och med vem man ska göra det. En 

speciallärare beskriver att tydligheten är något man arbetar hårt med skolan, men där man ännu 

inte nått riktigt fram. Hon berättar: 

 
De behöver veta vad som ska hända under lektionerna. De här uppgifterna ska du göra och sedan 
är du färdig för idag. Så att det inte bara blir att fortsätt jobba nu i boken och kör så långt du… 
alltså, de fixar inte riktigt det, känner jag. Då börjar de ju liksom att snurra på sig för de har… det 
är inte tillräckligt tydligt, utan de, ja, då börjar de greja med annat istället. Men däremot, har man,  
vi har en elev nere i sexan som har svårigheter av, han har ingen diagnos, men han liksom, det är 
av den arten. Där får vi sätta liksom en lapp med 1. den uppgiften 2, 3 och sen så att han kan bocka 
av det han har gjort, och då blir det lättare.                     (Camilla) 

 
 

En annan kategori av anpassningar är de som på olika vis motverkar en bristande förmåga till 

koncentration och uthållighet. Det kan till exempel vara kortare arbetspass, en genomtänkt 

klassrumsplacering, stresshjälpmedel, skärmar för att sålla bort intryck och avgränsat material. 

En speciallärare beskriver hur de har tänkt kring klassrumsplacering för att eleven ska kunna 

avvika när det blir för mycket spring i benen och förklarar hur de har en överenskommelse om 

att eleven, när det blir för mycket spring i benen, ska lägga pennan på ett visst sätt på bänken. 

När specialläraren ser detta och nickar tillbaka, går eleven ut och springer ett varv på gården 

innan han sedan kan arbeta vidare. En speciallärare beskriver vikten av att eleverna inte ska 

behöva tappa ansiktet inför de andra eleverna för att man inte kan koncentrera sig i en 

matematikbok, och berättar hur en elev hos henne kan få göra två uppgifter i boken och sedan 

till exempel får göra något matematikspel. De arbetar i 20-minuterspass efter timstock, och 

försöker hitta en kompromiss där eleven får göra någonting som den vill, om den först gjort 

någonting som läraren vill. En speciallärare beskriver hur hon arbetar med avgränsad mängd 

material eftersom att mängden i sig kan tyckas oöverkomlig för eleverna med diagnosen ADHD 

och verka avskräckande. Istället delar hon upp i olika avsnitt och är tydlig med vad som gäller 
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för dagens pass. En annan speciallärare beskriver hur de arbetar med skärmar som eleverna kan 

välja att använda för att sålla bort intryck och distraktioner. 
 

 Men en speciallärare lyfter också behovet av en annan syn på undervisning än den traditionella 

där behovet av att kompensera för bristande koncentrationsförmåga inte är lika stort: 
 

Mm, första är just att kunna sitta still. Att sitta på sin plats. Där underlättar det ju att flytta ut 
matematiken, så att man faktiskt får röra sig när man jobbar. Så att det är ju kanonbra, eller som 
när vi hade mycket snö här när vi gjorde kubikmetrar. Alltså, det var inte så att vi gjorde 
kubikmetrar, utan de skulle staka ut med hjälp utav snödjupet hur stor area du behövde ha för att 
det skulle bli en kubikmeter snö och så. Ehh, går ju inte varje år men (skratt). Men råkar det vara 
så att det är snö samtidigt som vi pratar volym, så är det ju alldeles ypperligt. Då slipper man ju 
den här sitta-still-problematiken när det blir på riktigt. Plus att det ofta sitter kvar så himla 
mycket mer, det vet jag från min egen skolgång. Jag kommer ju aldrig att glömma när vi mätte 
upp ett steg och så mätte vi upp en hektar, då var ju hela skolan ute och jobbade. Det är ju sådant 
man minns, därför att det är något som ligger utöver det vanliga. Så det är ett sätt att komma 
ifrån det här sitta still.                 (Daniella) 

 

Samma speciallärare fortsätter också genom att berätta: 

 
En kanonlektion som jag älskar är att ta med barnen ut i dungen som finns här bakom skolan, 
och så får de plocka upp två skapligt raka pinnar och så gör vi vinklar. Det är SÅ mycket 
effektivare än att sitta inne med gradskiva och mäta i boken.                (Daniella) 

 

 

Den tredje framträdande kategorin handlar om att bygga på det man redan kan samt behovet av 

ett mindre sammanhang. Det framkommer tydligt i intervjuerna att anpassningar bör bygga på 

det man redan kan, där man nyttjar elevernas styrkor. Det handlar om att man möter eleverna 

där de är, stärker självkänsla och bygger sedan framåt därifrån. Många speciallärare beskriver 

också hur det viktigt det är ur ett relationellt perspektiv att vara nyfiken på det eleverna redan 

kan och bygga på det. Det skapar goda relationer och lust och motivation till ämnet.  

 
Så att de ska få visa, och att i klassen få visa vad de kan. Med problemlösning kanske eller 
någonting sådant, att de får visa upp, för framgångsfaktor är ju faktiskt att andra elever får se 
den här eleven i sitt rätta jag, för de får ju nästan aldrig, de får ju oftast bara tillsägelser och får 
gå ifrån. Att lyfta det de kan. Mer. Man vet ju som lärare att den här eleven kan det här, han är 
till exempel duktig på att formulera sig, så då ska den få ställa sig framför klassen och formulera 
sig, och så får han formulera sig, med hjälp av att någon annan kanske skriver ned vad han 
säger, eller ritar. Medan du pratar, så skriver jag här på tavlan vad du menar, och du pratar om 
några bilder, han hade så och så många bilder, så får jag skriva det, eller rita det. Och så får 
klassen lösa det här problemet.                    (Berit) 

 

Behovet av ett mindre sammanhang är också en vanlig anpassning som framkommer i denna 

studie. Flertalet av speciallärarna beskriver hur de ofta arbetar med eleverna antingen enskilt 

eller i en mindre grupp. De beskriver hur det för eleverna har skapat en trygghet, som leder 
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framåt i matematiken. En speciallärare på gymnasiet beskriver hur en elev som upplevts ha 

stora svårigheter i matematik, fick komma till sin rätt i ett mindre sammanhang. Det visade sig 

då att eleven tidigare suttit i en undervisning med långa arbetspass, med många distraktioner 

eller i ett litet rum utan någon vuxen. I de fall eleven hade tappat fokus när denna satt ensam 

fanns där ingen vuxen som kunde fånga upp och förklara, vilket förstärkte svårigheterna. En 

annan speciallärare beskriver en liknande situation i en lägre årskurs: 

 
Han kunde inte sitta i klassrummet, för att då hörde han att det var någon som gjorde någonting 
som, tappade pennan på golvet, eller någonting, så tappade han fullständigt fokus på det han 
skulle göra. Så bildade vi en egen liten grupp, där de var hos mig. Med plockmaterial, vi satt och 
diskuterade, en liten grupp såhär, hur uppgifterna skulle lösas, och från att liksom ha tränat, ja 
till och med division till förbannelse, för det blev det mer eller mindre, till att… han fattade bråk 
helt plötsligt. Hör de ihop? Bingo! (skratt) Och klarade liksom nationella provet, för att, det var, 
då fick han vara på samma ställe. Han fick sitta på sin plats och jag var där. Så att jag behövde 
inte, alltså, jag tror att jag var den trygga punkten. För då hade vi diskuterat, som sagt, till 
förbannelse (skratt), det mesta, och sen, det bara löste sig.                                                  (Frida) 

 

 

Den fjärde kategorin handlar om stödstrukturer för det matematiska tänkandet. Det 

framkommer tydligt i intervjuerna att en vanlig anpassning i matematik för eleverna med 

diagnosen ADHD, är att prata, resonera och tänka högt tillsammans, snarare än tyst räkning i 

bok. Speciallärarna beskriver hur klassrumssituationen i mycket stor utsträckning präglas av en 

styrande lärobok och att matematiklärande sker genom tyst individuellt arbete i boken. En 

vanlig anpassning för de här eleverna är att de då, enskilt eller i mindre grupp, tillsammans med 

specialläraren får prata om matematiken. Hur man kan tänka, hur man kan lösa problem, bolla 

tankar tillsammans och samverka för ökad matematisk förståelse. En speciallärare beskriver: 

 
Ja, men dels att de försöker prata matematik, snarare än att bara skriva tyst, för jag tror att om 
man pratar och hittar… ehm… konkreta saker, bilder, eller händelser, eller så som man kan, 
någonting som man kan knyta an till, så har man lite lättare att komma ihåg det som elev tror 
jag, än att man bara förväntar sig att man ska komma ihåg metoder och siffror och formler och 
sådär. Utan jag tror, jag tror på, att kunna koppla det till någonting som berör, för att kunna 
minnas då.                      (Eva) 

 
 
En annan speciallärare berättar hur de i den lilla gruppen hade högt i tak, de kunde skämta 

tillsammans, och det var helt okej att göra fel. I det lilla sammanhanget sågs det som en del i 

det matematiska lärandet. 

 

Några speciallärare talade om anpassningar kring uppläst text. De beskrev att eleverna med 

diagnosen ADHD, kan ha svårt att ta sig an de stora textmängder som kan finnas i 
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matematikuppgifterna. För att läsningen inte ska vara för energikrävande, är en vanlig 

anpassning att få texten uppläst. Det vanligast förekommande svaret var att de som speciallärare 

brukar läsa texten högt för eleverna, men en speciallärare berättade också att de använder 

tekniken som verktyg för att underlätta, där eleverna fick lyssna med stöd av talsyntes. 

 

Den femte kategorin handlar om att prata lagom mycket och att finna det verkliga lärandet. Det 

är inte tydligt framkommande i studien, men en speciallärare nämner att en vanlig anpassning 

hos henne handlar om henne själv, och lärdomen i att prata lagom mycket när det gäller elever 

med diagnosen ADHD. För mycket information kan göra att eleverna tappar tråden, och genom 

att prata lagom, ges eleverna också chansen att förstå innebörden i det som sägs: 

 
Prata lagom mycket. För det har jag haft elever som har sagt, visserligen med någon annan 
diagnos också, men han tyckte att jag pratade för mycket. Så jag har lärt mig med åren att, till 
den här tjejen, säga minimalt. Oftast… det gör vill väl alla lärare… berätta lite mer, lite till. Och 
jag har verkligen lärt mig att… nej. Bara good is enough liksom så. Lagom. Och jag tänker på de 
här andra eleverna som har sagt att ”gud vad du pratar”. Och då har de ju tappat mig. Så att… ja, 
prata lagom. Det är ju en stor extra anpassning faktiskt, att förstå (skratt).                       (Gunilla) 

 
 
En speciallärare beskriver sin syn på lärandet i matematik och hur hon arbetar med generella 

metoder, en djupare grad av förståelse och en delaktighet som gör att eleverna kommer att ha 

nytta av sitt eget lärande. Hon hänvisar till historien om hunden Snobben, vars ägare får frågan 

om hon lärt hon vissla och svarar ”nej, han kan det inte, men jag har lärt honom!”. 

Specialläraren menar att det är en kontraproduktiv verksamhet och att viljan ska finnas att 

barnen verkligen ska lära sig, men att det i skolans värld ofta förekommer en ”låtsasinlärning”. 
 
 
5.4 Resultatsammanfattning 
 
Studien syftande till att undersöka hur speciallärare ser på svårigheter som elever med 

diagnosen ADHD kan möta i matematik. Vad identifierar speciallärare för svårigheter, hur 

förklarar man dem och vilka anpassningar deltar de i? Många av de förekomna svårigheterna 

är tydligt kopplade till svårigheter som kan förekomma i samband med diagnosen ADHD på 

ett generellt plan utifrån en bristande förmåga till koncentration, uppmärksamhet och 

impulsivitet. Speciallärarna lyfter också flera förklaringsmodeller som är kopplade till elevers 

individuella inställning till ämnet såsom att det finns en ovilja att göra saker som är svåra, att 

de forcerar samt att de anses mindre fogliga och mer svårstyrda. Det går att finna kopplingar 

mellan hur speciallärarna ser på svårigheterna och de anpassningar som de medverkar i. 
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Bristande uppmärksamhet möts upp med tydlighet och struktur i form av fyrkantighet, 

individuella scheman, stegvisa instruktioner och bildstöd. På samma sätt möter man upp 

bristande impulskontroll och bristande koncentrationsförmåga med åtgärder som kortare 

arbetspass, klassrumsplacering, stresshjälpmedel, skärmar och avgränsat material. Men det är 

också noterbart att speciallärarna i betydligt större utsträckning förklarar svårigheterna utifrån 

koncentration, uppmärksamhet och bristande impulskontroll, än forskningen som i större 

utsträckning lyfter mer ämnesrelaterade svårigheter såsom grundläggande talhantering och en 

nedsatt semantisk språkförståelse. Det går att se en röd tråd i hur speciallärare identifierar, 

förklarar och anpassar för svårigheter för denna elevgrupp, men det kan vara motiverat att 

fundera över om det är på djupet av lärandet som fokus finns. 

 

6. Diskussion 
 
Denna studie syftade till att undersöka hur speciallärare ser på svårigheter som elever med 

diagnosen ADHD kan möta i matematik. Undersökningsmetoden var semistrukturerade 

intervjuer med speciallärare från olika delar av Mellansverige. I fokus var frågor om vad 

speciallärarna identifierade för svårigheter i matematik för elever som också har diagnosen 

ADHD, hur de förklarar svårigheterna och vad de medverkar i för anpassningar. 

 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen nedan är uppdelad i tre olika rubriker. I enighet med frågeställningarna så 

är den första rubriken kopplad till vilka svårigheter i matematik som eleverna med diagnosen 

ADHD kan möta samt hur de förklaras av forskning och speciallärare i studien. Därefter följer 

den andra rubriken om anpassningar och slutligen återfinns pedagogiska implikationer och 

slutsats av studien. 

 
Identifierade svårigheter och förklaringar till svårigheterna 
 
Mazzocco (2007) menade att matematiksvårigheter är ett komplext kunskapsfält och att 

orsakerna till att elever hamnar i svårigheter är många, vilket stärks även av Engström (2003) 

som menar att det kan vara ett problem i många dimensioner. Engström menar att olika 

förklaringsmodeller kan vara medicinska/neurologiska, psykologiska, sociologiska eller 

didaktiska. Det blir också synligt i denna studie där speciallärarna nämner svårigheter som är 

kopplade till flera av dessa förklaringsmodeller. Delar som speciallärarna nämner som kan 
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kopplas till medicinska/neurologiska förklaringar kan vara svårigheter i uppmärksamhet och 

koncentration, vilka också får stort fokus i valet av anpassningar. Speciallärarna beskriver också 

psykologiska förklaringar såsom hur viktigt det är med trygghet i mindre sammanhang och 

betydelsen av att eleverna behöver få känna att de kan, och att man bygger ny kunskap på det 

man kan sedan tidigare för att öka tilltron till den egna förmågan. Intressant är att det i studien 

med speciallärarna återkommer en underliggande kritik till hur matematikundervisning 

generellt framställs och hur rådande traditionella undervisningsformer missgynnar eleverna 

som också har diagnosen ADHD, vilket skulle kunna kopplas till Engströms fjärde 

förklaringsmodell om felaktiga undervisningsstrategier. Speciallärarna lyfter återkommande att 

matematikundervisningen generellt innebär att man ska sitta stilla länge, arbeta individuellt i 

bok och lyssna på långa genomgångar, vilket de inte ser som framgångsrikt för de elever som 

också har diagnosen ADHD. En identifierad svårighet i matematik för eleverna med diagnosen 

ADHD som tydligt framträder i såväl forskning som denna studie, är svårigheter kopplade till 

en förmåga att tänka i flera led. Zentall (2007) beskrev det som working attention och en 

oförmåga att hålla mycket information i huvudet. Det är den tydligast framträdande svårigheten 

även i studien och specialläraren Gunilla beskrev det som en skog där dessa elever går vilse 

och inte hittar tillbaka. Speciallärarna lyfter också problemlösning som en identifierad 

svårighet, vilket Zentall (2007) menar kan ha just med svårigheter att hålla mer än ett tankeled 

i huvudet. Det är dock betydelsefullt att nämna i sammanhanget hur Kaufmann och Nuerk 

(2008) kunde se att eleverna med diagnosen ADHD kunde prestera lika väl som andra elever i 

mer komplexa uppgifter, men att antalsuppfattningen kom att ha en betydande roll.  

 

Gut m.fl. (2012) visade på betydelsen av målinriktning och motivation, vilket även är en tydligt 

framträdande faktor i studien där speciallärarna menar att det kan finnas en avsaknad på 

motivation för eleverna med diagnosen ADHD. Spangenberg (2017) nämner också ett 

undvikande beteende hos dessa elever vid utmanande uppgifter, vilket är identifierat även av 

speciallärarna i studien.  Det framkommer dock skillnader mellan forskning och denna studie 

avseende på förklaringarna till det undvikande beteendet. Gut m.fl. (2012) menade att det 

undvikande handlandet kan stå för en rädsla för misslyckande och brist på tro om framgång, 

medan speciallärarna i större utsträckning förklarade det med en inneboende ovilja hos eleven 

att göra svåra saker samt att det är den bristande förmågan till uthållighet som påverkar 

engagemanget i utmanande uppgifter. Trots att det finns många likheter i hur forskare och 

speciallärarna i denna studie ser på vilka matematiska svårigheter som framträder, så finns 

också betydande skillnader. Forskningen har ett tydligt större fokus på rent matematikspecifika 
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delar såsom antalsuppfattning som Kaufmann och Nuerk (2008) nämnde och semantisk 

språkförståelse som Gremillion och Martel (2012) beskrev som betydelsefulla för just 

matematiken, medan speciallärarna i studien tenderar att fokusera på svårigheter uppkomna 

med anledning av bristande förmåga kring koncentration och impulskontroll. 

 

Anpassningar i matematik för elever med diagnosen ADHD 
 

Det är tydligt hur speciallärarna i studien identifierar svårigheterna i matematik, vilka också i 

stor utsträckning överensstämmer med tidigare presenterad forskning, men när steget till 

anpassningarna tas, uppkommer ett dilemma. Plötsligt uppkommer anpassningar som inte 

direkt är kopplade till de svårigheter som tidigare identifierats. Det är tydligt i studien att en 

betydande faktor i valet av anpassningar är att skapa trygghet, väcka matematiska samtal, prata, 

resonera och tänka högt samt finna sammanhang i matematiken. Genomgående görs detta i ett 

mindre sammanhang. Det kan vara motiverat att stanna upp vid tanken om hur det uppkommer. 

Ahlberg (2013) beskrev fyra olika perspektiv för förklaringar av svårigheter: 

Individperspektivet, organisations- och systemperspektivet, samhälls- och strukturperspektivet 

samt det relationella perspektivet. Vid en första anblick är det lätt att göra tolkningen att 

speciallärarna i studien har ett tydligt kategoriskt perspektiv där man förklarar svårigheterna på 

individnivå utifrån svårigheter kring uppmärksamhet, impulskontroll och koncentration. Det 

blir extra tydligt då speciallärarna förklarar svårigheterna med en ovilja till att göra svåra saker 

och en bångstyrighet hos eleverna, men det är befogat att fråga sig om speciallärarna 

kompenserar för elevers svårigheter eller brister på organisationsnivå. 

 

Många av de anpassningar som speciallärarna i studien gjorde var tydligt kopplade till 

individens svårigheter att bibehålla koncentration och uppmärksamhet. Det är en 

grundläggande förutsättning för lärande. När energin riktas fel, eller energi inte kommer igång, 

så kommer förmodligen inte lärande att ske. Faran blir när det stannar där. När vi inte helt till 

fullo kartlägger vad som är nästa steg för att maximera den matematiska utvecklingen. Pritchard 

(2016) menade att anpassningar som en reducerande lärmiljö eller mer frekventa raster, inte 

ökade måluppfyllelsen i matematik i den omfattning som önskats. Denna studie påvisar 

betydelsen av att noga kartlägga elever som befinner sig i matematiksvårigheter, oavsett deras 

diagnos i övrigt.  
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I intervjuerna med speciallärarna framkommer det att eleverna med diagnosen ADHD kan vara 

ovilliga till att göra svåra saker samt att de är mindre fogliga och mer svårstyrda än andra elever. 

Bruner (1960) beskrev redan på sin tid, betydelsen av sammanhang i lärandet. Elever behöver 

få förstå hur saker hänger ihop och få chansen att repetera det man kanske tappat på vägen, 

menar Bruner. Det var också någonting som framkom tydligt hos speciallärarna, just det här 

med att bygga på det man redan kan. Enligt Bruner är det mest framgångsrika sättet att bygga 

motivation, att skapa meningsfulla uppgifter i ett verkligt sammanhang. Säljö (2000) beskriver 

hur lärandet sker i kontexten tillsammans med andra. Ahlberg (2013) beskrev i sin tur hur de 

särskilda undervisningsgrupperna kunde skapa känslan av utanförskap, vilket stärks av även 

Håkansson och Sundberg (2012) som skriver om den utmärkta undervisningen och beskriver 

hur nivådifferentiering kan leda till negativa konsekvenser såsom försämrad självuppfattning. 

Specialläraren Daniella lyfte hur hon brukade arbeta med eleverna genom delaktighet. 

Tillsammans fick de gå ut och mäta upp kvadratmetrar i snön och jämföra vinklar mellan pinnar. 

I de situationerna blev koncentration och uppmärksamhet inget problem. Kanske är det i 

uppgifter likt dessa som vi börjar närma oss en skola för alla, där även elever med diagnosen 

ADHD kan få känna mening, sammanhang, delaktighet och engagemang? Det förutsätter dock 

att man skapar lärmiljöer som är anpassade för elever med olika variationer av förutsättningar, 

för att verkligen kunna tala om inkludering och inte enbart integrering. Boaler (2008) 

poängterar liksom Bruner (1960) meningsfullheten och menar att man behöver ge eleverna en 

känsla av matematiken som formbar och en del av det verkliga livet.  Matematiksvårigheter 

beskrevs i forskningen som ett komplext fält, och kanske blir det ännu mer komplext när 

speciallärarna inte får chansen att fördjupa sig i det, som en konsekvens av att de får täcka upp 

för en skola för alla som inte finns i den ordinarie undervisningen? Bruner (1960) menade att 

vi inte ska vara rädda för att låta elever möta det som är svårt, om vi gör det pedagogiskt, vilket 

även Boaler (2008) instämmer i. Men även Spangenberg (2017) kunde liksom speciallärarna 

identifiera ett undvikande beteende hos eleverna med diagnosen ADHD när det kom till 

utmanande uppgifter. Vad skulle hända med undervisningen om man förflyttade fokus från att 

eleverna med diagnosen ADHD inte vill göra svåra saker, till att göra just svåra saker på ett 

pedagogiskt sätt. Vad skulle hända med självkänslan då? 

 

Pedagogiska implikationer och slutsats av studien 
 

I början av denna uppsats beskrevs matematikssvårigheter som ett komplext kunskapsområde. 

Det förefaller än mer komplext när man lägger till lagret med diagnosen ADHD, som i sig är 
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komplext på många vis. Det blir tydligt att samverkan är viktigt för att dessa elever ska ges 

chansen att lyckas i matematik; samverkan med vårdnadshavare och mellan olika 

yrkesprofessioner som lärare, speciallärare och representanter för elevhälsa. Och kanske 

framför allt – med eleven. Roger m.fl. (2015) lyfte hur eleverna med diagnosen ADHD hade 

en mindre känslomässig relation och ett mindre samarbete med sina lärare, än eleverna utan 

diagnosen ADHD. Kan det vara så att man behöver se över grundläggande pedagogiska tankar 

för matematikundervisningen för att nå fram till dessa elever? Kan det vara så att man på 

organisationsnivå behöver ställa sig frågor såsom hur det verkliga matematiklärandet ser ut och 

vad det innebär att kunna matematik? Genom att gå tillbaka till den kärnan, kanske det också 

är möjligt att strukturera en undervisning och tydliggöra olika professioners roller såsom 

matematiklärare och speciallärare för ökad måluppfyllelse för eleverna i denna synnerligen 

komplexa situation. Engström (2003) beskrev hur matematiksvårigheter var ett problem i flera 

dimensioner och att det var viktigt att inte låsa sig vid en förklaringsmodell. Kanske är det så 

att de till synes uppenbart framträdande svårigheterna som uppkommer till följd av bristande 

uppmärksamhet, koncentration och impulskontroll bara är en dimension av problemet. Frågan 

ter sig än svårare och mer komplex än så. Det är rimligt att fråga sig vad som finns bakom 

denna problematik ytterligare och hur man kan förstå svårigheterna utifrån flera dimensioner, 

såväl rent matematiska som till exempel didaktiska och psykologiska.  

 

Att arbeta med anpassningar som är kopplade till bristande uppmärksamhet och bristande 

impulskontroll är grundförutsättningar för lärandesituationer. Flera av speciallärarna beskrev 

hur dessa elever egentligen inte hade svårt med matematiken, utan att det var just 

uppmärksamhet och koncentration som gjorde att de hamnade i svårigheter. Trots detta lyfter 

forskningen ändå delar som inte primärt är kopplade till just uppmärksamhet och koncentration 

som problematiska, såsom till exempel grundläggande antalsuppfattning och semantisk 

språkförståelse, vilka borde vara områden som är särskilt intressanta för speciallärare att studera 

närmre för de här eleverna. Det finns indikationer i studien som indikerar att speciallärarna 

åtminstone delvis arbetar med delar som skulle vara möjligt att göra i klassrummet inom ramen 

för den ordinarie undervisningen i en skola för alla. Den pedagogiska implikationen för 

speciallärarens uppdrag av det torde då vara att det sker en förskjutning från ett 

specialpedagogiskt perspektiv till ett pedagogiskt perspektiv utifrån kompensatoriska 

anledningar, vilket då lämnar ett tomrum kring speciallärarens roll då specialläraren omöjligt 

kan vara både lärare och speciallärare. Om man på ett övergripande plan gick tillbaka till 

kärnfrågor såsom vad det egentligen innebär att kunna matematik och vad som är kloka 
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matematiska uppgifter, kanske det skulle vara möjligt att flytta förskjutningen åter där läraren 

tar ansvar för en undervisning som inbegriper en skola för alla, vilket innebär att skapa 

grundförutsättningar för lärandesituationer, och där specialläraren kunde fördjupa sig i de mer 

komplexa situationerna kring matematiksvårigheter i flera dimensioner. 

 
6.2 Metoddiskussion 
 
Studien hade en kvalitativ forskningsansats för att på ett fördjupat plan kunna förstå hur 

speciallärare identifierade, förklarade och anpassade för svårigheter i matematiken för elever 

med diagnosen ADHD. Det anser jag också att studien svarade upp emot. 

Undersökningsmetoden med de semistrukturerade intervjuerna gav möjlighet att både kunna 

jämföra olika intervjuer, men också ha möjligheten att ställa utvecklande följdfrågor. Som 

helhet gav intervjuerna en ökad förståelse, men jag kan tänka att jag hade kunnat arbeta om en 

del av intervjufrågorna. Det finns ett stort elevfokus i frågorna, och kanske kan det ha lockat 

speciallärarna till ett mer kategoriskt tänkande, än de annars skulle ha haft. Ur speciallärarnas 

berättelser framkom dock olika kategorier som tillsammans bildade en intressant helhet i 

sammanhanget.  

 

I studien togs stor hänsyn till tillförlitligheten, vilket innebar intervjuer runt om i hela 

mellansverige med speciallärare jag aldrig tidigare träffat. Det ställde höga krav på logistik och 

också planering för att få till alla träffar, men jag upplever att det också var det som gav studien 

stor trovärdighet. Jag månade också om verkliga mänskliga möten, vilket innebar att jag 

medvetet valde bort enklare lösningar såsom digitala intervjuer. Eftersom att speciallärarnas 

upplevelser av matematiksvårigheter i kombination med diagnosen ADHD, var viktigare än i 

vilket stadie de arbetade, intervjuades speciallärare i hela spannet förskoleklass till gymnasiet, 

vilket också gav en ytterligare dimension då mycket samstämde i deras berättelser. 

 

Med mig in i studien fanns 15 års arbete med elever i matematiksvårigheter, ofta i kombination 

med diagnosen ADHD. Det kan säkert ha påverkat mig i arbetet, men jag har gjort vad jag 

kunnat för att speciallärarnas berättelser ska komma till uttryck, utan alltför stor påverkan av 

mig. Jag har aktivt valt informanter som inte känner till min tidigare erfarenhet, jag har åkt till 

skolor jag aldrig besökt eller vetat någonting om, och kanske framför allt har jag kämpat mig 

genom intervjuerna genom att inte möta med diskussion, utan istället försöka lyssna lyhört. 
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Dataanalysen gjordes med inspiration av en fenomenografisk analysmodell. Intervjuerna 

transkriberades i sin helhet och färgkodades för att se vad som framträdde inom de olika 

frågeställningarna. Den tidskrävande och mödosamma transkriberingen var en stor möjlighet 

att se på intervjuerna på nytt, utan att vara uppslukad av rollen som intervjuledare. Det gjorde 

också att andra saker framträdde i intervjuerna, än vad som var min spontana reaktion direkt i 

anslutning till intervjun, vilket gav ytterligare en dimension av djup.  

 

Reflektion kring studiens validitet har också gjorts i samband med denna metoddiskussion. 

Syftet var att undersöka hur speciallärare ser på svårigheter som elever med diagnosen ADHD 

kan möta i matematik. Som helhet anser jag att studien för fram intressanta perspektiv kring 

detta. Det finns intervjufrågor jag kanske hade velat formulera om i efterhand, men som helhet 

gav studien stora möjligheter att lyssna på speciallärares olika berättelser kring de elever som 

verkar ligga dem djupt om hjärtat. Transkriberingen är noga genomförd och genomläst vid flera 

tillfällen, vilket också skapade validitet för undersökningen. Reflektion har även gjorts kring 

studiens reliabilitet. Med respekt för att mänskliga möten alltid är kontextuella, så har stor 

förberedelse lagts i planering och intervju för att informanternas verkliga bild ska framträda. 

Det skapar goda förutsättningar för att studien skulle kunna reproduceras av någon annan. 

Skolmiljön är dock ur några aspekter föränderlig, så förändras uppfattningen kan det vara en 

produkt av förändringar som ligger i tiden, snarare än hur studien har genomförts.  

 
6.3 Reflektion och förslag till vidare forskning 
 
Det har varit ett stort privilegium att få chansen att genomföra denna studie. Matematik-

svårigheter och elever med diagnosen ADHD ligger mig så nära hjärtat, och varje steg mot en 

ökad förståelse känns så värdefull för mitt personliga fortsatta arbete.  

 

Om man ser man lite närmre på de anpassningar som speciallärarna beskriver, så framkommer 

delar som att ge möjlighet att prata, resonera och tänka högt. De intervjuade speciallärarna talar 

om att finna tryggheten, hitta glädjen och det verkliga lärandet. Flera av speciallärarna lyfter 

också komplexiteten med det tysta individuella räknandet i klassrummet, med boken som 

styrande. Vad är det man kompenserar för? Det kanske inte är så att speciallärarna kompenserar 

för elevers brister, utan kanske snarare en brist i organisationen. Är det så att speciallärarna 

försöker finna den skola för alla, som kanske inte finns där i den ordinarie verksamheten? 

Kanske är det avsaknaden på organisation-, system- och samhällsnivå som reglerar 
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speciallärarnas val av anpassningar. Om så är fallet – kommer dessa elever då någonsin få 

anpassningar som möter upp de svårigheter som de egentligen möter, som ligger bortom det 

som bara är en generellt god inkluderande undervisning? Vad är det egentligen som gör att 

eleverna inte kan få prata, resonera, tänka högt och hitta det verkliga lärandet i klassrummet 

tillsammans med de andra eleverna? Och om de skulle kunna få göra det – skulle det då ge 

möjlighet för speciallärarna att verkligen kunna fördjupa sig i svårigheter som semantisk 

språkförståelse och hur det påverkar denna elevgrupp i just matematikämnet? Vad skulle ett 

sådant fokus göra för elevernas matematikutveckling? 

 

Det kan vara motiverat att fundera över om behållningen var att eleverna var lugnare, men hur 

står det sig i förhållande till kunskapskrav och läroplaner? Kan det vara så att man fokuserar så 

mycket på de svårigheter som är så tydligt kopplade till diagnosen ADHD, att vi ibland kan 

tendera att missa de mest lämpliga matematiska åtgärderna i dimman av bildstöd och 

klassrumsplaceringar? Vad skulle hända om speciallärarna istället för att kompensera för brister 

i ordinarie undervisning (matematiska samtal, trygghet, verkliga sammanhang) kunde fördjupa 

sig i matematiksvårigheterna som sådana och på ett fördjupat plan kunna arbeta med 

anpassningar för att optimera lärandet? Hur skulle det se ut i våra klassrum då och hur skulle 

det påverka måluppfyllelsen i matematik? 

 

Det finns många förslag till vidare forskning och ett sådant kan vara fallstudier över tid där man 

följer en elev med diagnosen ADHD och dess matematikutveckling. I en sådan studie skulle 

det också vara intressant att förutom speciallärare också intervjua ordinarie matematiklärare, 

vårdnadshavare och eleven själv. Det förutsätter förstås mer tid i anspråk, men skulle också ge 

en utökad förståelse och ett annat djup med de olika informanternas olika roller i 

sammanhanget. Än mer intressant skulle det vara om möjlighet skulle ges till multipla 

fallstudier. Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna vara klassrumsobservationer för 

att ytterligare kunna förstå vad som kan ligga bakom matematiksvårigheter för denna elevgrupp 

och hur man kan arbeta för att motverka att svårigheter uppkommer.  
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BILAGA 1 – Diagnoskriterier för ADHD 

Attention-Deficit/Hyperactivity	Disorder	(ADHD)	314.0X	(F90.X)		

A.	A	persistent	pattern	of	inattention	and/or	hyperactivity-impulsivity	that	interferes	with	
functioning	or	development,	as	characterized	by	(1)	and/or	(2):	 

1.	Inattention:	Six	(or	more)	of	the	following	symptoms	have	persisted	for	at	least	6	months	to	a	degree	
that	is	inconsistent	with	developmental	level	and	that	negatively	impacts	directly	on	social	and	
academic/occupational	activities:	 

Note:	The	symptoms	are	not	solely	a	manifestation	of	oppositional	behavior,	defiance,	hostility,	or	failure	
to	understand	tasks	or	instructions.	For	older	adolescents	and	adults	(age	17	and	older),	at	least	five	
symptoms	are	required.	 

a. Often	fails	to	give	close	attention	to	details	or	makes	careless	mistakes	in	schoolwork,	at	work,	or	
during	other	activities	(e.g.,	overlooks	or	misses	details,	work	is	inaccurate).		

b. Often	has	difficulty	sustaining	attention	in	tasks	or	play	activities	(e.g.,	has	difficulty	remaining	
focused	during	lectures,	conversations,	or	lengthy	reading).		

c. Often	does	not	seem	to	listen	when	spoken	to	directly	(e.g.,	mind	seems	elsewhere,	even	in	the	
absence	of	any	obvious	distraction).		

d. Often	does	not	follow	through	on	instructions	and	fails	to	finish	schoolwork,	chores,	or	duties	in	
the	workplace	(e.g.,	starts	tasks	but	quickly	loses	focus	and	is	easily	sidetracked).		

e. Often	has	difficulty	organizing	tasks	and	activities	(e.g.,	difficulty	managing	sequential	tasks;	
difficulty	keeping	materials	and	belongings	in	order;	messy,	disorganized	work;	has	poor	time	
management;	fails	to	meet	deadlines).		

f. Often	avoids,	dislikes,	or	is	reluctant	to	engage	in	tasks	that	require	sustained	mental	effort	(e.g.,	
schoolwork	or	homework;	for	older	adolescents	and	adults,	preparing	reports,	completing	forms,	
reviewing	lengthy	papers).		

g. Often	loses	things	necessary	for	tasks	or	activities	(e.g.,	school	materials,	pencils,	books,	tools,	
wallets,	keys,	paperwork,	eyeglasses,	mobile	telephones).		

h. Is	often	easily	distracted	by	extraneous	stimuli	(for	older	adolescents	and	adults,	may	include	
unrelated	thoughts).		

i. Is	often	forgetful	in	daily	activities	(e.g.,	doing	chores,	running	errands;	for	older	adolescents	and	
adults,	returning	calls,	paying	bills,	keeping	appointments).		

2.	Hyperactivity	and	impulsivity:	Six	(or	more)	of	the	following	symptoms	have	persisted	for	at	least	
6	months	to	a	degree	that	is	inconsistent	with	developmental	level	and	that	negatively	impacts	directly	on	
social	and	academic/occupational	activities:	 

Note:	The	symptoms	are	not	solely	a	manifestation	of	oppositional	behavior,	defiance,	hostility,	or	a	
failure	to	understand	tasks	or	instructions.	For	older	adolescents	and	adults	(age	17	and	older),	at	least	
five	symptoms	are	required.	 

a. Often	fidgets	with	or	taps	hands	or	feet	or	squirms	in	seat.		
b. Often	leaves	seat	in	situations	when	remaining	seated	is	expected	(e.g.,	leaves	his	or	her	place	in	

the	classroom,	in	the	office	or	other	workplace,	or	in	other	situations	that	require	remaining	in	
place).		

c. c.	Often	runs	about	or	climbs	in	situations	where	it	is	inappropriate.	(Note:	In	adolescents	or	
adults,	may	be	limited	to	feeling	restless.)		

d. Often	unable	to	play	or	engage	in	leisure	activities	quietly.		
e. Is	often	“on	the	go,”	acting	as	if	“driven	by	a	motor”	(e.g.,	is	unable	to	be	or	uncomfortable	being	

still	for	extended	time,	as	in	restaurants,	meetings;	may	be	experienced	by	others	as	being	
restless	or	difficult	to	keep	up	with).		

f. Often	talks	excessively.		
g. Often	blurts	out	an	answer	before	a	question	has	been	completed	(e.g.,	completes	people’s	

sentences;	cannot	wait	for	turn	in	conversation).		
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h. Often	has	difficulty	waiting	his	or	her	turn	(e.g.,	while	waiting	in	line).	
i. Often	interrupts	or	intrudes	on	others	(e.g.,	butts	into	conversations,	games,	or	activities;	may	

start	using	other	people’s	things	without	asking	or	receiving	permission;	for	adolescents	and	
adults,	may	intrude	into	or	take	over	what	others	are	doing).		

B.	Several	inattentive	or	hyperactive-impulsive	symptoms	were	present	prior	to	age	12	years.		

C.	Several	inattentive	or	hyperactive-impulsive	symptoms	are	present	in	two	or	more	settings	(e.g.,	
at	home,	school,	or	work;	with	friends	or	relatives;	in	other	activities).		

D.	There	is	clear	evidence	that	the	symptoms	interfere	with,	or	reduce	the	quality	of,	social,	
academic,	or	occupational	functioning.		

E.	The	symptoms	do	not	occur	exclusively	during	the	course	of	schizophrenia	or	another	psychotic	
disorder	and	are	not	better	explained	by	another	mental	disorder	(e.g.,	mood	disorder,	anxiety	
disorder,	dissociative	disorder,	personality	disorder,	substance	intoxication	or	withdrawal).	

Specify	whether:	
	
314.01	(F90.2)	Combined	presentation:	If	both	Criterion	A1	(inattention)	and	Criterion	A2	
(hyperactivity-impulsivity)	are	met	for	the	past	6	months.	 

314.00	(F90.0)	Predominantly	inattentive	presentation:	If	Criterion	A1	(inattention)	is	met	
but	Criterion	A2	(hyperactivity-impulsivity)	is	not	met	for	the	past	6	months.	 

314.01	(F90.1)	Predominantly	hyperactive/impulsive	presentation:	If	Criterion	A2	
(hyperactivity-	impulsivity)	is	met	but	Criterion	A1	(inattention)	is	not	met	over	the	past	6	
months.	 

Specify	if:		
 
In	partial	remission:	When	full	criteria	were	previously	met,	fewer	than	the	full	criteria	have	
been	met	for	the	past	6	months,	and	the	symptoms	still	result	in	impairment	in	social,	academic,	
or	occupational	functioning.		

Specify	current	severity:	
	
Mild:	Few,	if	any,	symptoms	in	excess	of	those	required	to	make	the	diagnosis	are	present,	and	
symptoms	result	in	only	minor	functional	impairments.	 

Moderate:	Symptoms	or	functional	impairment	between	“mild”	and	“severe”	are	present.	 

Severe:	Many	symptoms	in	excess	of	those	required	to	make	the	diagnosis,	or	several	symptoms	
that	are	particularly	severe,	are	present,	or	the	symptoms	result	in	marked	impairment	in	social	
or	occupational	functioning.	 
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BILAGA 2 – MISSIVBREV 
 
 
Missivbrev    Västerås 2019-02-05 
 
 
Hej! 

 

Jag heter Maria Sikström och studerar vid speciallärarprogrammet, inriktning 

matematikutveckling, vid Mälardalens högskola. 

 

Som en avslutande del av min utbildning skriver jag under vårterminen 2019 ett självständigt 

arbete vars syfte är att få fördjupande kunskaper om hur speciallärare arbetar med 

matematiksvårigheter, med särskilt intresse för elever som också har diagnosen ADHD.  

 

Min stora önskan är att få chansen att intervjua dig för att genom dina kunskaper och 

erfarenheter kunna tillägna mig en ökad förståelse för olika sätt att arbeta med 

matematiksvårigheter i kombination med diagnosen ADHD. Jag hoppas också att få 

ljudinspela intervjun, då det är ett värdefullt verktyg i mitt analysarbete. I min studie kommer 

du att vara helt anonym och alla personuppgifter förvaras med största försiktighet. I studien 

följs de fyra huvudkraven för forskningsetiska principer, vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande. 

 

Studien kommer att resultera i en uppsats, mitt självständiga arbete, vid Mälardalens 

högskola.  

 

Om du har några frågor eller vill veta mer om mitt självständiga arbete är du välkommen att 

höra av dig på telefonnummer 070-xxx xx xx eller via mail på xxx@student.mdh.se. 

 

Handledare för mitt självständiga arbete är Tina Hellblom-Thibblin, docent i 

specialpedagogik, Mälardalens högskola. 

                        Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Maria Sikström 
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BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE 
 
 
Intervjuguide 
 
 
Inledande frågor: 
 

- Hur länge har du arbetat som speciallärare? 
- I vilket stadie/årskurs arbetar du i dagsläget? 
- Hur trivs du i ditt arbete som speciallärare? Berätta gärna! 
- Beskriv din dag igår! 
- Vad möter du för utmaningar i ditt arbete som speciallärare? 

 
 
 
Fördjupande frågor: 
 

- Vad innebär det att elever har en god matematikutveckling, anser du? Har du några 
exempel? 

- Vad ser du som framgångsfaktorer för en god matematikutveckling? 
- Hur kan du beskriva hinder för matematiklärande för en elev? Kan du ge några 

exempel? 
- Vad kan du se att lärare möter för svårigheter i matematik avseende elever som 

också har diagnosen ADHD? I vilka situationer framträder dessa? 
- Vad identifierar du för svårigheter som elever med diagnosen ADHD kan möta i 

matematikundervisningen? I vilka situationer framträder dessa? På vilket sätt 
försvårar de matematiklärandet? 

- Hur skulle du beskriva de anpassningar som du och/eller skolan gör för att stödja god 
matematikutveckling hos elever med diagnosen ADHD? 

- Vilka är de vanligaste anpassningarna som du gör eller medverkar i för elever i 
matematiksvårigheter, som också har diagnosen ADHD? 

- Skiljer sig dessa åtgärder på något vis från anpassningar som görs för elever utan 
diagnosen ADHD men som också befinner sig i matematiksvårigheter? Om ja – på 
vilket sätt? 

- Kan du berätta om något elevexempel som både har haft svårigheter i matematik och 
diagnosen ADHD, där det mynnat ut i gott matematiklärande? Vilka insatser gjordes 
då kring eleven? 

- Vad skulle du säga är framgångsfaktorer för elever i matematiksvårigheter som också 
har ADHD? 

 


