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Sammanfattning:  

Matematiken är ett viktigt ämne som eleverna börjar arbeta med när de redan  i förskolan.  Vissa 

elever har specifika matematikssvårigheter som gör att de presterar sämre i matematik. I en del 

fall handlar det om att eleven har den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD.  Syftet 

med mitt arbete att undersöka hur lärarna arbetar med elever som har ADHD diagnos och vilka 

material lärarna använder för att underlätta för eleverna förståelse för olika matematiska 

begrepp. Metoden som jag använde mig av var att intervjua lärare som arbetar med elever som 

har ADHD samt att observera några elever medan de arbetar matematik. Resultatet visat att 

lärarna arbetar på flera olika sätt för att underlätta för elever med ADHD diagnos. Lärarna gör 

individuella anpassningar för eleverna exempelvis att placera eleven på ett bra ställe i klassen 

så att eleven inte blir störd av andra eller att lärarna använder sig av material utefter elevernas 

behov och förutsättningar. Lärarna använder digitala verktyg, olika konkreta material samt spel 

när de undervisar i matematik för elever med ADHD diagnos.  
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1. INLEDNING 
 

Matematiken är ett viktigt ämne som man använder både i verkligheten och i skolan. 

Matematikundervisning ska vara verklighetsbaserad, det vill säga att verkligheten är 

utgångpunkt för undervisningen. Många elever upplever att matematik är ett svårt ämne, 

eleverna anser att ämnet innehåller svåra begrepp och svåra räknesätt som gör att det blir 

komplicerat att räkna olika matematiska uppgifter. Vissa elever har specifika 

matematiksvårigheter som gör att eleven har svårt att uppfatta enkla matematiska uppgifter. 

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, har olika problem som gör 

att de inte kan räkna matematik.  

 

Syftet med mitt arbete att undersöka hur lärarna arbetar för att underlätta matematiken för elever 

med ADHD diagnos och att ta reda på vilka material läraren använder för att förklara för elever 

olika matematiska begrepp. Lunde (2010) beskriver några svårigheter hos eleverna som 

inverkar negativt på matematikinlärning. Exempel på det är neuropsykologiska faktorer, och 

eftersom matematik handlar om tänkande och det är hjärnan som skapar tankar, så behöver man 

studera hur hjärnan fungerar för att komma fram till hur eleven tänker. Lärarna ska arbeta på 

ett effektivt och smidigt sätt för att underlätta för elevernas matematikinlärning och utveckling. 

Skolan ska ge eleverna det stöd som de behöver i ämnet matematik och andra skolämnen. Det 

bidrar till att eleverna uppnår bra resultat. Det finns många elever som har specifika 

matematiksvårigheter, exempelvis på grund av ADHD. 

 

 ADHD är en funktionsnedsättning som gör att elever har koncentrationsproblem och 

uppmärksamhetsproblem. Vilket gör det svårt för dem att kontrollera sin abstraktionsförmåga 

samt skapar lågt självtroende. Lärarens uppdrag är att inspirera och att stötta eleverna i deras 

matematikinlärning. Det är viktigt att väcka elevens nyfikenhet till matematik genom att 

undervisningen innehåller varierande moment som t.ex. att träna matematik ute i naturen.  

Undervisningen ska utformas på ett anpassat och individuellt sätt så att eleven kan uppfatta 

olika matematiska begrepp samt kan fördjupa sig i ämnet matematik. Matematiklektionerna ska 

samtidigt skapa intresse och vara anpassade efter elevernas kunskapsnivå.  

 

Det finns numera olika moderna arbetssätt som hjälper läraren att locka elevens intresse för 

matematik. Det finns bland annat många dataspel som handlar om matematik, elektronisk 

matematik, där får eleven möjlighet att träna matematik på dator och surfplatta.  

Lärarna och annan personal i skolan ska ha bra förståelse för elever med ADHD. Läraren ska 

ha kunskap om vad ADHD är och hur läraren ska arbeta för att eleven ska ha en bra och 

fungerande skoldag. Elever med ADHD har koncentrationssvårigheter, de kan inte arbeta under 

alltför långa pass, de har uppmärksamhetsproblem och de blir störda av andras ljud och rörelse. 

Ljungblad (2001) upplyser att eleven med svårighet för matematik, ofta har koncentra- 

tionsproblem som påverkar inlärningen negativt. Det innebär ibland att eleven inte klarar av att 

arbeta i en hel klass eller i stora barngrupper då eleven i en sådan miljö bara kan jobba korta 

stunder för att behålla koncentrationen. Skolan och läraren måste skapa goda förutsättningar för 

att eleverna som har funktionsnedsättningar ska kunna få så bra kunskaper i matematik, att de 

kan utvecklas och får möjlighet att utvidga sina matematikkunskaper. Detta sker genom att 

exempelvis eleven med ADHD får arbeta med en speciallärare som kan underlätta 

matematikundervisningen.  
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1.1 Bakgrund 

Det finns många elever som har ADHD och de behöver mycket hjälp och stöd i ämnet 

matematik för att kunna ta till sig kunskaper om olika matematiska begrepp. Elever som går i 

årskurs 1-3 ska kunna ha förståelse för de fyra räknesätten så att de får bra förutsättningar innan 

de går vidare i sina matematikstudier. I läroplanen står det klart att eleven ska få det stöd som 

den behöver, utifrån elevens förmåga och förutsättningar. Gustavsson och Fristedt (2013) 

beskriver i boken symtom på funktionsnedsättningar redan uppmärksammas i förskoleåldern 

att elever med funktionsnedsättningen ADHD har koncentrationssvårigheter, blir lättstörda och 

därför har svårt att klara olika skoluppgifter. Skolan ska ge gynnsamma förutsättningar för 

elever som är i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att skolan utvärderar stödåtgärderna och 

vid behov kan justera dem så att de är tillfredsställande (Gustavsson och Fristedt, 2013). 

  

1.1.1 Teorier 
Styrdokument 

I läroplanen (Lgr11, s.14) står det tydligt att undervisningen ska anpassas efter elevernas behov 

och förmåga och att läraren ska handleda och arbeta på varierande sätt för att locka elevernas 

intresse för utbildning genom att: 

• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande  

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan 

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel  

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter  

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen  

• organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, Lgr (2011, s.14). 

 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten beskriver i webbsidan (www.spsm.se) att eleverna med 

funktionsnedsättningar ska få stöd och hjälp som de behöver. 

1. Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

2. Skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Om det framkommer 

att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd getts i form 

av extra anpassningar ska detta anmälas till rektorn. 

3. Skolan inte kan nöja sig med att en elev når den lägsta godtagbara kunskapsnivån. Eleven 

ska få ledning och stimulans för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Även de 

elever som lätt når de lägsta kunskapskraven ska få ledning och stimulans för att kunna nå 

längre. 

 

I boken ”Arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram”, som publiceras av 

skolverket (2014 s. 27) står det de allmänna råder från bestämmelser i skollagen: 

1. Kartlägga elevens skolsituation med hänsyn till omständigheter på individ, grupp och 

skolnivå, 

2. Utifrån kartläggningen göra en pedagogisk bedömning av om eleven är i behov av särskilt 

stöd, och i så fall bedöma vilket behov av stöd eleven har, 

3. Dokumentera utredningen i två delar, dels genom att beskriva elevens skolsituation utifrån 

kartläggning, dels genom att beskriva den pedagogiska bedömningen av elevens eventuella 

behov av särskilt stöd. 
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1.1.2 Historia 
Enligt en artikel som skrevs av Keith Londrie (2006)  som innehåller en samling av information 

om olika psykiska sjukdomar, så skriver hon att ADHD upptäcktes av en barnläkare i England 

vid namn George Frederic Still. Han hade år 1902 dokumenterat symptom hos barn som han 

kallade för symptom på bristande moralkontroll. Läkaren beskrev att barnen hade normal 

begåvning jämfört med sina jämnåriga men att de var rastlösa och hade svårt att koncentrera 

sig. År 1937 introducerade läkaren Charles Bradley ADHD som ”behavior disorder”. 1960 

introducerades ADHD på samma sätt som det definieras idag, som ”Attention deficit 

hyperactivity disorder”. Barnläkaren uppmärksammade att barnen var annorlunda, att barnen 

var ovanligt aktiva, hade koncentrationsproblem och uppmärksamhetsproblem (ADHD, 

Sverige 2010). 

 

1.1.3 Orsaker till ADHD 
Enligt vårdguidens (2013) finns det många orsaker till ADHD. Orsaker som ärftlighet, social 

miljö samt en del orsaker som skador som uppkom innan födseln under fosterstadiet. De ärftliga 

orsakerna handlar om nedärvda gener som gör att hjärnfunktioner som styr koncentrationen och 

impulser vid reaktioner och känslor, inte fungerar som de ska. Eller att de arbetar på ett 

annorlunda sätt. Barn som har ADHD har ofta en av föräldrarna med ADHD. Den sociala 

miljön har stor påverkan på ADHD utvecklingen också. Det vill säga hur hjärnan har utvecklats 

under uppväxten i den sociala miljö man befinner sig i och vilka upplevelser och erfarenheter 

det har inneburit. Skador under fosterstadiet kan påverka hjärnans utveckling negativt. Det kan 

exempelvis handla om att barnet har fötts för tidigt eller inte fått tillräckligt med näring och 

syre (Vårdguiden, 2013). 

 

Enligt en artikel som presenterades av socialstyrelsen (2004) så finns det stor risk för barnet att 

drabbas av ADHD om mamman röker och dricker alkohol under graviditeten. 

Även brist på näring under fosterstadiet kan orsaka symptom på ADHD och syrebrist under 

förlossningen som anses vara en orsak till att barnet får dessa symptom.  

Det finns flera andra orsaker till ADHD, där ibland neurologiska skador, svåra 

familjeförhållande samt biologiska orsaker som kan vara förklaringen till barnens störande 

beteenden(Socialstyrelsen, 2004). Hjärnfonden (2009) har presenterat en artikel som handlar 

om just orsakerna till ADHD som exempelvis ärftliga orsaker, där barnet får symptom på grund 

av att en av föräldrarna har ADHD. De nämner också skador under fosterstadiet och 

spädbarnstiden samt syrebrist under förlossningen som orsaker (Hjärnfonden, 2009). 

1.2 Definition 

ADHD står för Attention deficit/hyperacitivity disorder. Det innebär att elever med ADHD- 

diagnos har koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter och att eleven har svårt att sitta 

stilla och att delta i långdragna aktiviteter. Gillberg (2013) betonar att det finns olika sorters 

ADHD. En variant som domineras av en brist på uppmärksamhet, en som domineras av 

överaktivitet och bristande impulskontroll samt en form av ADHD som är en kombination av 

både uppmärksamhetsbrist och överaktivitet.  

 

Kadesjö (2008) poängterar att, ”När det gäller symptom på ADHD krävs det att de skall 

förorsaka barnet påtagliga svårigheter och inte vara förenliga med det man väntar sig av ett barn 

i den aktuella åldern. Det skall också vara problem som uppfattas i minst två olika typer av 

vardagsmiljöer t.ex. i skolan och i hemmet och de får inte vara en följd av en tillfällig belastning 

på barnet utan ha pågått i åtminstone sex månader”(Kadesjö 2008, s.65). 

Jakobsson och Nilsson (2011) påstår att ADHD är ett symptom som har olika kännetecken som 

exempelvis uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och bristande impulskontroll. 
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Barnen med ADHD diagnos har svårt för att organisera, planera, börja, genomföra och slutföra 

handlingskedjor. Begåvningen hos barnen med ADHD är som andra barns och barnen förstår 

vad de behöver göra under lektionen. Dock kan de, på grund av funktionsnedsättningarna, inte 

genomföra en uppgift eller aktivitet själva. 

 

1.2.1 Uppmärksamhetsstörning 
Gillberg (2013) hävdar att problem med uppmärksamhet kan ha olika innebörd för olika barn 

samt i olika situationer och sammanhang, ”Uppmärksamheten påverkas av en mängd delvis 

korrelerade faktorer som koncentrationsförmåga, avledbarhet, förmåga att automatisera, 

korttidsminne, arbetsminne, uthållighet, aktivitetsgrad, simultankapacitet och vakenhet. Dessa 

förmågor och egenskaper påverkas i sin tur av sådant som sinnesstämning, oro/lugn, 

hunger/törst och kroppsligt välbefinnande/sjukdomen”(Gillberg”2013 s.33).  

 

Det är mycket vanligt att elever med ADHD har svårt för att planera och har svårigheter med 

tidsuppfattning som korttidsminne och arbetsminne. Kadesjö (2008) beskriver att 

uppmärksamhetsproblem hos elever med ADHD märks när eleverna arbetar med skolarbetet 

och andra aktiviteter. Det vill säga att eleverna glömmer instruktionerna, missar detaljer och 

gör slarvfel, de har svårt att behålla uppmärksamheten inför arbetet, de har svårt att lyssna på 

tilltal, svårigheter att planera arbetet, glömmer saker som är viktiga för aktiviteter och 

skolarbetet samt att de blir mycket stressade på grund av allt detta. 

 

Jakobsson och Nilsson (2011) påstår att uppmärksamhetsproblem hos barnen med ADHD 

diagnos gör att de inte kan lagra erfarenheter av tidigare vardagsituationer och att detta bidrar 

till att barnen lär sig mindre än andra jämnåriga barn. Det gör också att barnen bygger upp sitt 

beteende från början varje gång de möter en situation och att det tar längre tid för dem att lära 

sig hantera olika vardagsituation.  

 

1.2.2 Överaktivitet och impulskontroll 
Elever med ADHD har svårigheter att kontrollera sina känslor, som exempelvis kan ta sig 

uttryck när de deltar i aktiviteter.  Det är bra om aktivitetsnivån kan anpassas så att dessa elever 

inte blir överaktiva när de deltar. Elever med ADHD kan också ha svårt att vänta på sin tur och 

att vara tysta när andra pratar. Då avbryts både aktiviteten som pågår och diskussionen för att 

deras behov omedelbart ska bli tillfredsställt, annars de kan bli våldsamma och uppföra sig 

aggressivt. Kadesjö (2008) anser att överaktivitet och impulsaktivitet hos eleverna med ADHD 

gör att de har svårt att sitta stilla, de lämnar sina platser utan en anledning för det, de rör på sig 

extra mycket under lektionen så att de stör andra elever i klassen, har svårt och kontrollera sina 

känslor när de deltar en aktivitet, har svårt för att vänta på sin tur, avbryter andra när de pratar 

medan de själva pratar mycket och lägger sig i andras samtal. Enligt Jakobsson och Nilsson 

(2011) att överaktivitet märks tydligt hos barnen med ADHD. Överaktiviteten hos flickorna 

visar sig oftast i form av rastlöshet och nervositet medan överaktiviteten hos pojkarna oftast 

visar sig i form av hyperaktivitet. 

 

1.2.3Tidigare forskning 
Tidigare forskning böcker och artiklar har beskrivit matematiksvårigheter hos elever och hur 

lärarna ska arbeta för att kunna främja matematikinlärning. Författarna påstår att det finns olika 

faktorer som främjar matematikinlärning hos elever med ADHD diagnos. De säger också att 

matematikundervisningen ska anpassas på ett individuellt sätt och utifrån elevernas förmåga, 

förutsättningar och behov. Undervisning bör innehålla många praktiska moment där eleven får 

möjlighet att träna med sina sinnen som hjälp att kunna uppfatta och komma ihåg matematiska 
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begrepp. Jakobsson och Nilsson (2011) nämner i kapitlet “Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar” att elever med ADHD behöver hjälp och stöd i lärandet. De behöver 

material som är anpassade efter deras behov och förmåga. Läraren behöver tänka på flera saker 

när han eller hon arbetar med elever med ADHD, som exempelvis att läraren går genom 

materialet individuellt med eleven och förklarar vad det är som ska göras, att dela upp 

uppgifterna på två eller flera tillfällen, att välja lämpliga stunder för att arbeta med matematik, 

att läraren väljer uppgifter som eleven kan och behärskar så att eleven blir uppmuntrad till att 

arbeta vidare med uppgifterna, att tänka på elevens koncentrationsförmåga och därför ge eleven 

korta pauser så att eleven orkar arbeta. Elever med ADHD är beroende av motivation så det är 

mycket viktigt att de får feedback för att kunna arbeta vidare med uppgifterna. (Jakobsson och 

Nilsson 2011).  

Enligt Lunde (2011) så kan vissa elever göra en svag matematikprestation men att problemet 

då inte är den numeriska funktionsförmågan. Det handlar om osynliga funktionsnedsättningar 

som påverkar elevens inlärning och utveckling negativt, som exempelvis 

uppmärksamhetsstörning, kort arbetsminne och brist i motorisk färdighet. Det är besvärligt för 

eleverna med ADHD att arbeta med textuppgifter i matematiken för att de måste hålla 

informationer och siffror som finns i texten kvar i minnet, och att på så sätt kunna lösa 

uppgiften. Elever med ADHD får använda miniräknare när de arbetar med matematik så att de 

kan visa de matematiska färdigheterna och göra en bra matematikprestation. Miniräknare 

fungerar som hjälpmedel då den styr informationsbearbetningen i minnet. Kunskapslagring 

handlar om att elever med matematiksvårigheter har svårt att hämta lagrad information från 

minnet. Med strategianvändning menar författaren att, ”Det är möjligt att det är den inadekvata 

användningen av strategier som hindrar ett normalt utvecklingsförlopp samt lagringen av ny 

kunskap” (Lunde, 2010, s.51).  

Det finns också olika faktorer som främjar matematikinlärning hos elever med ADHD diagnos,  

att matematikundervisningen ska anpassas på ett individuellt sätt och utifrån elevernas förmåga, 

förutsättningar och behov. Undervisning bör innehålla många praktiska moment där eleven får 

möjlighet att träna med sina sinnen som hjälp att kunna uppfatta och komma ihåg matematiska 

begrepp. Förståelse för begreppen mer och mindre, större än och mindre än. Med 

begåvningsprofil menar Lunde (2010) som refererar till Magne (1998) att elever misslyckas i 

matematik för att det hänger ihop med försvagad förmåga att tänka, att bearbeta informationer 

och att dra slutsatser. Barkley och Murphy (2006) beskriver att elever med ADHD har olika 

svårigheter. Exempelvis att de inte kan organisera eller planera, har svårt att genomföra en 

uppgift och avsluta den, har svårt att lyssna och följa instruktioner. Elever med psykiatriska 

funktionsnedsättningar behöver ett individuellt och anpassat arbetssätt för att underlätta 

lärandet. Kadesjö (2008) hävdar att koncentrationssvårigheter inverkar på inlärningsförmågan 

så att eleverna inte kan följa undervisningen som sker i klassen på grund av de svårigheterna 

som de har. Med andra ord att undervisningen ska anpassas efter elevernas behov och 

förutsättningar. Om eleven med koncentrationssvårigheter inte hänger med under lektionen, så 

ska eleven sitta tillsammans med en lärare när den arbetar med de ämnena som eleven behöver 

hjälp med. Enligt  Anita Hilde (2014) har elever med ADHD svårt att komma igång med en 

uppgift,  svårt att uppfatta uppgiften, svårt att reflektera över dem vilket i sin tur gör att de 

tappar lusten på att lösa uppgifterna. Eleverna har svårt att passa tider, svårt att organisera och 

det bidrar till att det blir svårt att skapa struktur i skoldagen. Författaren lägger tonvikt på att 

kommunen och skolan är ansvariga för att anpassa undervisningen utefter elevernas behov. 

Anpassningen sker oftast i form av att skaffa en resurslärare som kan underlätta skoldagen för 

eleven. Digitala verktyg är också ett bra läromedel som underlättar för eleven i de olika 

skolämnena. Westholm (2012) hävdar att elever med ADHD oftast har svårt för matematik och 

matematiska begrepp. De har exempelvis svårt att förstå vad talen står för, hur man ska lösa 
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uppgiften, vad olika symboler i matematiken betyder samt att eleverna med ADHD oftast har 

det jobbigt med matematik och är i behov av särskild undervisning för att kunna uppnå målen. 

Pettersson (2009) upplyser om att datorn är ett mycket viktigt redskap för barn med ADHD, då 

datorn hjälper eleverna att träna arbetsminnet och hjälper eleverna att hantera svårigheterna 

genom att träna olika förmågor. Med hjälp av datorn kan de exempelvis koncentrera sig på ett 

spel som handlar om matematik, lära sig skriva på datorn och kan titta på olika vetenskapliga 

filmer som handlar om NO och SO (Petterson 2009). 

Almer (2012) presenterade en artikel som handlar om att lärarna ska tänka på elevernas starka 

sidor och utveckla dem. Exempelvis att eleverna med ADHD kan lösa en matematisk uppgift 

utan att använda logiken bakom. Eleverna med ADHD styrs av känslor och passion och därför 

behöver läraren locka fram deras intresse för ämnet. Undervisningen ska vara stimulerande och 

skapa lust hos eleverna för att vidareutveckla kunskaper i ämnet matematik. Det är viktigt att 

läraren inte försöker förändra eleverna med ADHD utan att istället uppmuntra dem och lära 

dem att respektera sig själva (Almer 2012). 

Sandeberg (2010) publicerade en artikel Största risken att utveckla psykiska symtom är att bli 

utsatt för överkrav. I artikeln står det att ett problem som ibland finns i många skolor är att 

undervisningen inte är anpassad efter elevens behov och förutsättning. Det vill säga att eleverna 

med funktionsnedsättningar upplever att ämnena är för svåra för dem vilket gör att de inte mår 

bra på grund av det. 

De skolor som inte tar hänsyn till elevernas behov, riskerar att utveckla symtomen ytterligare 

hos eleverna med ADHD och det bidrar till att eleverna ger upp och misslyckas i skolan. Det är 

läraren och personalen i skolan som bär ansvaret för att eleven ska lyckas och utvecklas och för 

att elever med psykiska funktionsnedsättningar ska bli sedda och får den hjälpen som de 

behöver (Sandeberg 2010). Kadjesjö (2008) anser att elever med ADHD har olika symtom som 

gör att eleven blir ouppmärksam när han eller hon deltar i en aktivitet eller arbetar med en 

uppgift. Elever med ADHD är oftast ovilliga att arbeta med uppgifter som kräver mentala 

bilder.  Enligt Ljungblad (2001) så har elever med matematikssvårigheter även 

uppmärksamhetssvårigheter.  Läraren  ska ha kunskaper om elevens svårigheter, ge eleven det 

stödet den behöver och tänka på elevernas möjligheter och inte bara på elevernas svårigheter. 

Elever med uppmärksamhetssvårigheter behöver arbeta under korta stunder för att kunna hålla 

uppmärksamheten uppe. Elever med matematikssvårigheter behöver mer tid än andra för att 

lösa en matematisk uppgift och behöver få arbeta konkret när de räknar en matematisk uppgift. 

Författaren menar att, ”Matematiken finns runt omkring oss hela tiden. Se den, känn på den, 

lukta och smaka på den och upplev den!” (Ljungblad 2001s, 130). 

 

 

1.2.4 Frågeställningar 
 

1) Hur arbetar läraren för att undervisa matematik för elever med ADHD diagnos? 

 

2)Vad använder lärarna för material för att underlätta för eleverna lärande 
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2. METOD 
 

Datainsamling kommer att ske i form av strukturerade intervjuer och observationer. 

2.1 Urval 

Respondenter 1  

Jag valde att intervjua tre lärare i en skola i Sverige, en speciallärare och två lärare som arbetar 

på lågstadiet.  Lärarna fick fingerade namn och kallas här Lotta, Lisa och Sara. Lotta är en 

speciallärare och har 35 år yrkeserfarenhet, Lisa har 17 år och Sara har 15 års erfarenhet. 

Intervjuerna ägde rum i samma skola där jag gjorde min VFU-period i. Jag och respondenterna 

kände varandra sedan tidigare. Jag ringde först till rektorn och berättade om syftet med mitt 

arbete att undersöka hur lärarna arbetar med elever som har ADHD diagnos och vilka material 

använder läraren för att underlätta för elever förståelse för olika matematiska begrepp. Jag 

besökte skolan och berättade för lärarna att jag var intresserad av att intervjua dem. Efter att 

lärarna hade accepterat min förfrågan om att delta i en intervju så började jag det hela med att 

presentera mitt syfte med undersökningen för dem. Byrman (2001) nämner att det är viktigt att 

respondenterna får muntlig information om undersökningens syfte, det vill säga att forskaren 

ringer och pratar med respondenten och berättar om detta. Svaren som forskaren får av 

respondenterna måste registreras så exakt som möjligt genom att till exempel skriva ner svaren 

eller att spela in dem. 

 Lärarna har undervisat många elever med ADHD, har anpassat matematikundervisningen för 

dem och eleverna har både uppnått bra resultat och mått bra både psykiskt och fysiskt under 

den tid de var på lågstadiet. Jag såg hur lärarna arbetade med elever i behov av särskilt stöd 

under sista VFU-perioden i skolan. Lärarna är kunniga, professionella och kan hantera olika 

problem som elever med ADHD har, som bland annat inlärningssvårigheter och sociala 

problem. 

 

Försökspersoner 2 

Observationer kommer att ske med en speciallärare som arbetar med elever som har ADHD. 

Eleverna klarar inte av att vara med i klassen då de arbetar med matematik. Eleverna behöver 

sitta själva med en lärare, arbeta i lugn och ro och inte bli störda av andra elever. Jag valde att 

observera tre elever med ADHD diagnos. Var och en behövde stöd för att arbeta med 

matematik. Jag kommer att observera en elev i taget, lektionen tar ungefär 40 minuter. Jag och 

eleverna kände varandra sedan tidigare. Jag berättade för eleverna att jag kommer att observera 

dem när de arbetar med matematik. Jag har börjat skriva ner vad eleverna och specialläraren 

har sagt och gjort. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Materialinsamling kommer att ske i form av strukturerade intervjuer och observationer. 

Fallstudie kommer att göras på en lågstadieskola.  Intervjupersonerna är en speciallärare och 

två lärare som arbetar på lågstadiet och de har många års yrkeserfarenhet av att arbeta med 

elever som har ADHD-diagnos. Strukturerade intervjuer innebär att forskaren kommer att ställa 

samma frågor utifrån ett frågeschema till respondenterna. Jag kommer också att observera hur 

specialläraren arbetar med elever som har inlärningssvårigheter på grund av 

funktionsnedsättningar som gör att eleven inte kan vara med klassen och arbetar med 

matematik. 
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2.3 Analysmetoder                                                                                   

Strukturerade intervjuer                                                                                            

Strukturerade intervjuer innebär att forskaren ställer frågor till respondenterna utifrån ett 

frågeschema och där intervjun har en bestämd tid och plats. Bryman (2001) hävdar att 

forskaren, genom att intervjua personer, får möjlighet att ta reda på hur respondenterna tänker 

och vad de reflekterar över i olika situationer. Intervjun visar också vad respondenten och 

andra personer har för normer, idéer, värderingar och hur de hanterar olika situationer och 

konflikter. Författaren menar att respondenterna, genom strukturerade intervjuer, får samma 

frågestimuli och att forskaren utifrån det kan göra en sammanställning av respondenternas 

svar. Forskaren kan därefter se om det finns eventuella likheter eller skillnader. Enligt 

Bryman (2001) kan forskaren genom intervjuerna ta reda på hur lärare och personal resonerar 

över olika situationer, och reflekterar över, olika händelser inom skolan. Genom att betrakta 

skolans sociala miljö får forskaren möjlighet att se helheten. 

Min åsikt  är att intervjun är ett givande sätt för informationsinsamling där forskaren ser och 

lyssnar och diskuterar med proffsiga och erfarna lärare som har många års yrkeserfarenhet 

och som understödjer forskningsresultat. Efter varje intervju med en lärare har jag skrivit rent 

allt som sagt av läraren. 

 

Strukturerad observation 

Syftet med observationerna är att förstärka eller dementera det som lärarna sade på intervjuerna. 

Enligt Holme och Solvang (1997) är observationer en kompletterande sekundär metod som 

hjälper forskaren att nå tydliga resultat. 

Jag har valt att arbeta med känd, icke deltagande strukturerad observation (Davidson & Patel 

2003 s.95). Med känd observation menar jag att försökspersonerna vet vem jag är och att de 

också vet att jag är med för att observera dem när de arbetade med matematik tillsammans med 

specialläraren. Med icke deltagande observation fick jag möjlighet att bara observera hur 

eleverna arbetar matematik utan att vara delaktig. Elever med ADHD har svårt att koncentrera 

sig och att arbeta i närvaro av personer de inte känner. Därför anser jag att känd och icke 

deltagande observationer är mycket givande för informationsinsamling och undersökning. 

2.4 Genomförande 

Intervjuer 

Jag intervjuade en lärare i taget och det tog två timmar att göra färdigt varje intervju.  Jag ställde 

samma frågor utifrån ett frågeschema till varje lärare och jag skrev ner lärarnas åsikter och 

reflektioner över hur de arbetar med elever med funktionsnedsättningen ADHD. 

Lärarna svarade på mina frågor utifrån sina erfarenheter och hur de tidigare arbetade med elever 

som har ADHD. Innan jag har börjat intervjua så har jag repeterat syftet med mitt arbete att 

undersöka hur lärarna arbetar och underlättar matematik undervisningen för elever med ADHD 

diagnos. Bryman (2001)  lägger tonvikt på att ”Respondenter måste ges en trovärdig anledning 

till varför de ska delta då de kanske måste lägga en del av sin värdefulla tid på att delta i 

intervjuer som ska ingå i en vetenskaplig undersökning”. (Byrman 2001 s.130)  

Allt det som lärarna har sagt skrev jag ner på datorn och jag har sedan bearbetat 

materialinsamling genom att skriva rent lärarnas svar på frågorna. 

 

Observationer 

Observationer skedde med en speciallärare som arbetar med elever med ADHD. Eleverna har 

inlärningssvårigheter på grund av att de har ADHD och då olika funktioner i hjärnan fungerar 

inte som det ska. Det gör att eleverna inte klarar av att vara med i klassen och arbeta 
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matematik. Eleverna behöver sitta själv med en lärare och arbeta i lugn och ro och inte blir 

störda av andra elever. Jag tänkte observera tre elever som har matematik svårigheter på 

grund av att elever har den neuropsykiatriska diagnos ADHD. Antal elever var tre. Var och en 

av eleverna sitter själv med specialläraren och arbetar med matematik. Jag och eleverna kände 

varandra sedan tidigare. Jag har fått föräldrarnas godkännande till att få observera deras barn 

när de arbetar med specialläraren. Jag talade om för eleverna att jag var där för att jag skulle 

observera dem medan de arbetar med matematik med specialläraren. Jag har tänkt följa 

observationsschemat som jag har planerat och skrivit ner.  Jag har samtidigt börjat observera 

vad specialläraren har gjort och sagt till eleven och hur eleven har reagerat. Jag använde mig 

av strukturerade observationer där jag har observerat samma saker med var och en av eleverna 

och på vilket sätt läraren har arbetat för att främja matematiken för eleverna. Bearbetning och 

analys av materialinsamling skedde direkt efter varje observation för att inte missa några 

detaljer i observationen.  

 

Material 

Papper, Penna, Klocka. 

2.5 Etiska aspekter 

Jag planerade intervjuerna och observationerna utifrån de fyra forskningsetiska principer som 

konstruerats för att skydda personer som medverkar i olika forskningar. (Vetenskapsrådet 2011)  

Forskningens etiska principer delas in i fyra huvudsakliga delar: 

1. Informationskravet. Det handlar om att ge tydlig information till respondenterna om 

vilket syfte forskningen har. 

2. Nyttjandekravet. Det handlar om att informationsinsamlingen bara används till 

forskningsarbetet och inte till något annat. 

3. Konfidentialitetskravet. Det handlar om att spara och skydda den insamlade 

informationen samt att inte låta någon av dem få ta del av den övriga insamlade 

informationen i undersökningen och att deltagarna ska vara anonyma. 

4. Samtyckekravet. Det handlar om att få godkännande av rektorn och att de intervjuade 

personerna accepterar att delta i en undersökning. 

 

Jag talade om för lärarna att den insamlade informationen kommer att hanteras anonymt och att 

lärarna kommer att får en kopia av resultat så att de ser att jag har tolkat det som de har sagt på 

rätt sätt. 

2.6 Reliabilitet och validitet 

Enligt Kullberg (2004) så är reliabilitet och validitet ett krav vid kvalitativa undersökningar. 

Författaren upplyser oss om att ordet validitet innebär styrka och kommer från den latinska 

termen validitas. Han menar också att ordet reliabilitet kommer från den engelska termen 

reliability som innebär tillförlitlighet och pålitlighet.  

Reliabilitet 

Reliabilitet innebär en undersöknings tillförlitlighet och pålitlighet. Jag har genomfört både 

intervjuer och observationer för att samla material till undersökningen och jag har fått möjlighet 

att ringa och prata med lärarna när jag hade funderingar eller hade fått otydliga svar. Jag har 

bearbetat materialet och skrivit rent vad specialläraren och lärarna sade under intervjuerna samt 

vad jag observerade hos specialläraren. Lärarna fick läsa det som jag hade skrivit för att de 

skulle kunna kontrollera att jag hade tolkat det som de hade sagt på rätt sätt. Ett tillvägagångssätt 

som också stämmer med det Kullberg menar med ”ett sätt att förstärka tillförlitlighet är att låta 

informanterna i studien ta del av tolkningar och resultat och reagera på dessa” Kullberg (2004, s.75). 
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Validitet  

Undersökningens syfte är att ta reda på hur lärarna undervisar i matematik för elever med 

ADHD samt vilka material de använder för att underlätta för eleverna. Kvale (1997) menar att 

validitet innebär att forskaren ska vara säker på att han eller hon mäter det som de ska mäta, det 

vill säga att mäta de saker som undersökningen är beroende av och inget annat. Jag har läst flera 

vetenskapliga artiklar och böcker, jag intervjuade lärarna och observerade också en 

speciallärare när hon undervisade i matematik för elever med ADHD. Min åsikt är att lärarnas 

arbetssätt stämmer överens med de vetenskapliga artiklar och böcker jag har läst samt i de 

forskningar jag har genomfört. Jag anser att det svar som jag fick av lärarna, tillämpas och 

stämmer överens med hur lärarna undervisar i matematik för elever med ADHD. 

 

3. RESULTAT 
 

Mitt resultat kommer att delas upp till två huvudsakliga delar, där respondenternas svar och 

observationerna kommer att kopplas till forskningsfrågorna. 

3.1 Intervjuer 

Hur arbetar lärarna för att underlätta för elever med ADHD olika matematiska 

begrepp? 

 

Först presenterar jag resultaten i form av tabell. 

 

Tabell 1- Lärarens sätt att arbeta med elever med ADHD diagnos. 

Kategorier Citat 

1. Att underlätta förståelsen för 
matematiska begreppen. 

 Läromedlet ska vara individuellt anpassad 
efter elevens förmåga. Lotta 
Läromedlet har bilder som hjälper eleven 
att uppfatta matematiken. Sara 

Fokus på 
Läromedel 

Läromedlet ska vara lättlästa, elever med 
ADHD har läs och skrivsvårigheter. Lisa 

2. Att förklara tydligt för eleven hur den ska 
genomföra uppgiften. 

 Eleven ska få korta skriftliga instruktioner Som 
hjälper eleven att uppfatta uppgiften. Lotta 
 
Eleven ska få skriftliga instruktioner efter det 
muntliga. Sara 

 

Fokus på  
Lättlästa skriftliga instruktioner 

Det är bra att eleven får skriftliga instruktioner 
efter det muntliga. Lisa 

 
3. Att anpassa efter individen.  Eleven behöver placeras i en plats i klassen där 

den kan koncentrera sig, och arbetar med 
matematik. Lotta. 

 

Fokus på 
Klassens miljö 

Eleven behöver ibland till hörselskydd för att 
arbeta i lugn och ro i klassen. Lisa 
Det ska vara ordning och reda i klassen och 
starka färger ska undvikas i klassrummet. Sara. 
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Jag intervjuade tre, en speciallärare och två andra lärare på lågstadiet. Lärarna har många år 

yrkeserfarenhet och har arbetat med flera elever med ADHD. Lärarna har fått fingerande namn 

och jag börjar med att presentera vad specialläraren Lotta har sagt om hur hon arbetar för att 

undervisa matematik för elever med ADHD. 

Lotta 

Hon är en speciallärare och har 35 år yrkeserfarenhet. Hon talar om att när läraren arbetar med 

elever som har ADHD så behöver läraren planera och ordna material som är tillämpade efter 

elevens förkunskaper och kapacitet. Det vill säga att läromedlen inte ska vara för svåra för 

eleven så att den blir stressad på grund av att eleven inte uppfattar vad som står i boken. Att 

arbeta med olika uppgifter hjälper eleven att få bra förståelse för olika matematiska begrepp. 

Att uppgifterna innehåller bilder som är intressanta för eleven främjar elevens inlärning och 

uppfattning för matematiken. Samt det gör att eleven upplever att det är roligt att arbeta med 

ämnet. Läraren berättar att hon arbetar med problemlösning med eleverna för att utveckla 

elevens talang att kunna hitta flera sätt att lösa problemet och att använda sig av olika strateger 

vid problemlösning. Läraren har olika data program, e-matematik böcker och konkreta material. 

Enligt läraren är det viktigt att samtala med eleven innan eleven börjar lösa ett matematiskt 

problem och efteråt för att bekräfta att eleven har uppfattat hur matematiken fungerar. Läraren 

hjälper eleven att komma igång med arbetet, att lära sig passa tider och att spara sina saker i 

klassen. Lotta berättar också att hon ger eleven tydliga muntliga instruktioner, repetera det som 

hon har sagt om eleven inte förstår. Läraren menar att det är oerhört viktigt att tänka på klassens 

miljö och att eleven ska placeras på ett bra ställe i klassrummet, där den inte blir störd av 

elevernas rörelse samt att den inte sitter för nära fönstret eller dörren så att den tappar 

koncentrationen.  

Lisa 

Jag intervjuade en lärare som arbetade i årskurs tre. Hon har 20 yrkes erfarenhet och arbetade 

med många elever med ADHD. Lisa berättar att elever med ADHD behöver stöd och hjälp för 

att underlätta för dem skolämnena samt göra skoldagen lättare för dem. Undervisningen ska 

anpassas så att eleven får en uppgift som har stor betydelse för elevens inlärning.  

Sara 

Läraren berättar att det är viktigt att läromedel ska anpassas efter elevens förmåga och att 

böckerna innehåller fina bilder som underlättar för eleven att förstå olika matematiska begrepp. 

Läraren berättar också att eleven med ADHD inte arbetar med de vanliga matematik böckerna 

som jämnåriga elever arbetar med. Elever med ADHD har sina egna läromedel som är 

anpassade efter deras behov. I böckerna finns det fina bilder som är kopplade till elevens 

vardagsliv och intresse. Bilderna handlar oftast om godis, bollar, bilar och leksaker. Det gör att 

eleven enkelt kan räkna utan att bli störd av många siffror. Läraren talar om att hon kopierar 

extra uppgifter av olika svårighetsgrad för att kunna bedöma om eleven har fått förståelse för 

temat som eleven arbetar på. 

 

Individuell anpassning i klassen? 

Lotta 

Det är viktigt att anpassa klassens miljö efter elevernas behov, det vill säga att möblerna i 

klassen ska vara ljuddämpande, att eleven ska ha en bra plats där den inte blir störd av andra 

elever och där den inte sitter för nära fönster eller dörr. Det är bra att eleven ibland sitter själv 

i ett litet rum och träna matematik på datorn. 

Lisa 

Hon tycker att det finns flera saker en lärare kan göra i klassrummet för att anpassa miljön efter 

elevens behov. Som exempelvis att eleven med ADHD kan ha ett hörselskydd när den är med 

i klassen och arbetar med matematik. Det bidrar till att eleven kan koncentrera sig och inte blir 
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störd av kompisarnas ljud och rörelse. Hon anser också att eleven ska placeras längs fram 

bredvid läraren så att läraren samtidigt kan ha extra kontroll på eleven och lättare kan hjälpa till 

när det behövs. 

Sara    

Hon talar om att det är viktigt att anpassa klassrummet efter elevens behov, med andra ord att 

det ska vara ordning och reda i klassen och att läraren ska se till att rummet inte har starka färger 

på väggar och gardiner. Elever med ADHD kan störas av starka färger. Det är bra att inte ha för 

många bokhyllor i klassen. Möblerna ska vara ljuddämpande så att eleverna inte blir 

okoncentrerade på grund av störande ljud. 

 

Vad använder lärarna för material för att underlätta matematik undervisning för elever 

med ADHD? 

 

Först presenterar jag resultaten i from av tabell. 

 

Tabell 2- Konkret material i matematik undervisning. 

Kategorier Citat 

1. Digitala verktyg Dataspel hjälper att minnas och lagra 
informationen i hjärnan. Lotta. 

Fokus på 
Att arbeta matematik självständigt 
 

Dataprogram är anpassad efter elevens 
behov och förmåga. Lisa. 
Eleven använder alla sinnen när hon spelar 
på datorn och då blir eleven mer 
koncentrerad. Sara 

2. Konkret material  Matematikspel hjälper eleven att utveckla 
tänkandet och att förstå hur matematiken 
fungerar. Lotta 

Fokus på 
Att öka elevens förståelse för matematiska 
begreppen. 
 

 

Spelet skapar glädje hos eleven. När eleven 
spelar med en kompis så kan de förklara för 
varandra hur det går till att spela samt att det 
bildar självkänslan att eleven kan samtidigt 
räkna och spela. Lisa 

 När eleven spela ett mattespel så glömmer han 

eller hon att matematiken är svår och tråkig 

utan de vill spela hur mycket som helst” Sara 

 

Lotta 

Eleverna tycker om de nya digitala verktygen och de vill helst arbeta på dator eller på en 

surfplatta. Eleverna med ADHD blir mycket koncentrerade när de använder alla sinnen. De 

tittar på spelet, lyssnar på musiken som finns i spelet samt att de trycker på knapparna på datorn 

eller de trycker på skärmen när de spelar på surfplattan. Andra konkreta material som läraren 

använder när den undervisar matematik för elever med ADHD är spel, att rita matematik och 

att ha matematik utomhus. Spelen och det konkreta materialet har stor betydelse för elever med 

ADHD.  Att träna matematik genom att spela spel ökar möjligheten för eleverna att utvidga 

kunskapen inom matematik. Med andra ord så  får eleven en chans att uppfatta ett begrepp utan 

att den känner sig stressad och utan att den tror att den kommer att misslyckas. Läraren berättar 

att det finns spel som passar till de fyra räknesätten som eleverna arbetar med på lågstadiet. Att 

spela ett dataspel hjälper eleven att tänka kring spelet eller det matematiska problemet. 

Samtidigt som det stimulerar och vidareutvecklar elevens förmåga att uppfatta olika 

matematiska begrepp. 
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Lisa  

Hon arbetar mycket konkret med elever som har ADHD. Hon berättar att eleven exempelvis 

får använda plockisar, kulor, knappar med fina färger, makaroner, kottar och miniräknare. Det 

är bra att arbeta med de digitala verktygen och att det finns flera e-matematikböcker som 

innehåller olika spel och bilder och som gör det enkelt för eleven att uppfatta olika matematiska 

begrepp och de fyra räknesätten. 

 

Sara   

Läraren anser att arbeta konkret och att använda de digitala verktygen i matematik- 

undervisningen, är det bästa sättet att främja elevernas lärande i ämnet matematik. Läraren 

berättar också att eleverna med ADHD upplever att det är tråkigt att sitta och räkna matematik 

under lektionstiden. Eleverna får träna matematik på ett modernt sätt. Det vill säga att de får 

spela olika spel på datorn som handlar om matematik, de får använda surfplatta för att arbeta 

med e-matematik och får spela med en kompis och ha roligt.  

 

 

  
 

Bild 1- Den visar konkreta material i klassen. 

 

 

 

 

Bild 2- Den visar laborativa material vid arbete på taluppfattning. 
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3.2 Observation 

Tabellen visar sammaställning av observationer gjorda i klassrummet. 

 

Tabell 3- Den visar hur eleven med ADHD får pedagogiskt stöd. 

Kategorier Lärare Elev 1 

1. Att underlätta för 

eleven förståelse för 

olika matematiska 

begreppen t.ex. 

femkamrater. 

Läraren förklarar för eleven  
Genom att hon använder olika 
konkreta material t.ex. pengar, 
knappar och kulor. 
Elev 1 

Eleven tycker om att räkna med 
pengar där han ser tydligt att 
t.ex. 2kronor + 3kronor = 5 
kronor. 
 
                                    
 
               + 
 
                                                 = 
                                                

Fokus på 

Konkreta material.  

 
Läraren tar fram en stor klocka och 
visar eleven hur mycket en hel 
timme, halv timme och en kvart är. 
Läraren ber eleven att ställa 
klockan vid, 8.00, 8.15, 8.30. 

Elev 2 

Elev 2 

 

                          

 
 

Läraren berättar för eleven vad 
man gör när man arbetar med 
multiplikation och med tabell två. 
Elev 3 

Elev 3 
   Eleven spelar ett spel som 
handlar om multiplikationen och 
tycker att spelet spännande.                 

2. Att kunna bedöma 

elevens förståelse. 
 

Hitta på egen räkne saga och 
ritar den? 
Elev 1 

Eleven tänker lite och ritar i 
pappren en krona plus fyra 
kronor lika med fem. 
 Elev 1 
 

Rita klockan när den är 8.00, 
8.15, 8.30. 
Elev 2 

Eleven ritar tre klockor och ritar 
långa och korta visaren enligt 
angivna tiderna. 
 Elev 2 

Fokus på 

Att rita matematiska 

uppgifter eller 

räknesaga. Rita en uppgift som handlar om  
Tabell två. 
Elev 3 

Eleven ritar två killar, varje kille 
har två bollar. 
Elev 3 

3. Miljö anpassning för 

elever med ADHD. 
Fint och tyst arbetsrum, 
möblerna är anpassade efter 
elevens behov, ex. 
ljuddämpande möbler. 

Eleven är koncentrerad och 
arbetar i lugn och ro.  
Elev 1, 2, 3. 

1 

1  1 

1 

1

1 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://todobox.wordpress.com/&ei=_h8HVYysBOGpygPO-IDAAg&bvm=bv.88198703,d.bGQ&psig=AFQjCNGwXtd_mp7wI5dspGC1D7KkMzLopQ&ust=1426616691814701
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://todobox.wordpress.com/&ei=_h8HVYysBOGpygPO-IDAAg&bvm=bv.88198703,d.bGQ&psig=AFQjCNGwXtd_mp7wI5dspGC1D7KkMzLopQ&ust=1426616691814701
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://todobox.wordpress.com/&ei=_h8HVYysBOGpygPO-IDAAg&bvm=bv.88198703,d.bGQ&psig=AFQjCNGwXtd_mp7wI5dspGC1D7KkMzLopQ&ust=1426616691814701
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Observationerna ägde rum hos specialläraren på lågstadiet. Lotta har många år yrkes- 

erfarenheter av att arbeta med elever med olika diagnoser. Specialläraren anpassade klass- 

rummet efter elevernas behov. Rummet är lagom stort, har vita väggar, har ljuddämpande 

möbler och har inga bokhyllor. Däremot ser man en byrå där läraren förvarar elevernas böcker 

och olika konkreta material. Eleverna som arbetar tillsammans med specialläraren är de som 

inte klarar att sitta med i klassen under matematiklektionerna eftersom de inte kan koncentrera 

sig utan blir störda av de andra när de sitter med klassen och arbetar. Specialläraren anpassade 

matematikundervisningen för eleverna med ADHD för att göra det lättare för dem att ta till sig 

de kunskaper de behöver för att uppnå målet i ämnet matematik.  

Specialläraren har även olika läromedel som är individuellt anpassade efter elevens 

förutsättningar och behov. Böckerna är lättlästa, tydliga och innehåller bilder med fina färger 

som underlättar för elevens förståelse för matematiken. Specialläraren har varierande konkreta 

material som främjar elevernas lärande. Det finns bland annat spel, digitala verktyg, klossar, 

pärlor, kulor och knappar och olika matematiska uppgifter där eleven får måla och rita. 

Specialläraren arbetar på ett skickligt och smidigt sätt med eleverna. Det sker genom att 

specialläraren ger eleverna med ADHD korta instruktioner, steg för steg, och läser uppgiften 

för eleven eftersom dessa elever oftast också har läs- och skrivsvårigheter i kombination med 

ADHD. Jag anser att eleverna var koncentrerade, lugna, och delaktiga på lektionen. Eleverna 

ställde frågor när de inte uppfattade ett begrepp eller ett räknesätt. Eleverna blev trötta vid 

ansträngningarna, det vill säga när de har gått genom ett begrepp och löste några matematiska 

problem.  

Elever som får ha matematik med specialläraren har svårigheter med att läsa matematik i 

klassen med sina jämnåriga elever. Det finns flera anledningar till det. Eleverna har bland annat 

helt olika läromedel, eleven med ADHD behöver extra tid på sig för att förstå de olika 

matematiska problemen. Eleven behöver ibland repetera tidigare uppgifter, särskilt om den har 

kort arbetsminne och kan bli störd och tappa koncentrationen av kompisarnas rörelse och ljud. 

Eleven kan arbeta i lugn och ro med sin speciallärare och får möjlighet att träna på och pröva 

fram ett matematiskt problem på ett konkret och digitalt sätt. Varje elev har sina läromedel, 

favoritmaterial som eleven tycker om arbeta med. Eleven får också vila några minuter om han 

eller hon tappar koncentrationen eller känner sig stressad.  

Jag presenterar de här observationerna i extra bilagor där det står hur specialläraren har arbetat 

med eleverna och hur de har uppfattat matematiken. 
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4. DISKUSSION 
 

Här kommer jag att presentera de resultaten som jag har fått i min undersökning och sedan 

kommer jag att ansluta resultaten till de tidigare forskning som jag presenterade i början av 

arbetet. Metoden kommer att också analyseras, slutsatser kommer att dras och jag kommer att 

ge förslag till vidare forskning. 

4.1 Resultatdiskussion 

Undersökningens resultat visar att de svårigheterna som eleverna med ADHD diagnos har 

består av bland annat att de har uppmärksamhetsproblem, de blir störda av rörelse och ljud, de 

har svårt att komma i gång med arbetet, de uppfattar inte instruktionerna och att de får 

koncentrationssvårigheter när de sitter med klassen och arbetar matematik. Eleverna med 

ADHD har svårt att lösa enkla matematiska problem. Svårigheterna är inte då numeriska 

funktionsförmåga utan de osynliga funktionsnedsättningar som gör att hjärnan inte fungerar 

som det ska (Lund 2011).  Resultatet visar också att lärarna anpassar matematikundervisning 

efter elevens behov och förutsättningar, det vill säga att matematikundervisningen ska vara 

individuellt anpassad efter elevens förkunskap och förmåga. Läraren och skolan är ansvariga 

för att anpassa matematikundervisningen för elever som är i behov av särskilt stöd och speciellt 

för elever med neuropsykiatrisk diagnos som ADHD. I min uppfattning sker det genom att 

eleven får stöd i sin ordinarie klass eller att eleven får sitta och arbeta med en speciallärare. 

Kadesjö (2008) betonar att eleven tappar en stor del av koncentrationen och tankar när eleven 

är med hela klassen och arbetar med matematik samt att pedagogen ska ge eleven möjlighet att 

arbeta och lära sig i sitt tempo, på sin egen nivå och med stöd av en pedagog genom att ge 

tydliga instruktioner, ”Med kunskap om barnets inlärningsstrategier och med förståelse för dess 

speciella sätt att lära skall läraren hjälpa barnet att övervinna det motståndet mot inlärning och 

den bristande tilltro till sin förmåga som många misslyckande fött”(Kadesjö, 2008, s.213). 

Elever med ADHD diagnos blir störda om de inte förstår ett skolarbete, de blir bekymrade över 

att inte begripa instruktionerna. De kan också bli nervösa, aggressiva och må dåligt på grund 

av att skolarbete är för svårt och obegripligt. En del elever kan bete sig på ett aggressivt sätt 

och kan skada både sig själva och andra, både vuxna och barn i skolan, om de upplever 

svårigheter eller känner sig oroliga. Hejlskov (2013) hävdar att, “Vi vet att människor med 

hjärnskador i frontala delar av hjärnan utvecklar stora exekutiva svårigheter och vi vet också 

att de blir oerhört känsliga för belastningar och behöver tydliga ramar och en lugn vardag för 

att fungera någorlunda”(Hejlskov, 2013, 114).  

Som jag upplever det ägnar lärarna mycket tid åt att tillämpa läromedlen utefter elevernas behov 

och förkunskap. Läromedlen innehåller tydliga och fina bilder som kan hjälpa eleven att enkelt 

uppfatta en uppgift inom matematiken. Jag har fått uppfattningen att eleven direkt förstår 

uppgiften när han tittar på bilderna, eleven räknar uppgiften och skriver ner svaret samt att 

eleven utformar ett eget matematiskt problem med hjälp av bilderna. Alborg (1995) hävdar att 

ritade bilder är ett sätt som eleverna använder för att uttrycka sig, det vill säga att eleverna bättre 

uppfattar problemet när de ritar det. Enligt Jakobsson och Nilsson (2011) ska böckerna 

tillämpas efter elevernas kapacitet för att eleven ska kunna kommunicera med boken,  

”Elevernas läsfärdigheter och läsförståelseförmåga samt deras förmåga att tolka bilder, figurer 

och symboler kommer in i bilden”(Jakobsson och Nilsson, 2011, s. 133). Lärarna planerar och 

ordnar speciella material för elever med ADHD så att det blir lätt för eleven att ta till sig de 

kunskaper som eleven behöver. Gillberg (2013)  poängterar att lärarens fantasi och förmåga att 

anpassa uppgifter gör att det är möjligt för eleven att ta till sig kunskaper. Jag anser att det är 

viktigt att utvärdera hur det fungerar för eleven på matematik lektionen, hur läraren upplever 

elevens delaktighet och hur eleven lär sig och utvecklas. Läraren ska se till att det som står i 
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läromedlet är fattbart och lärorikt för eleven. Jakobsson och Nilsson (2011) beskriver att vid 

arbete med elever med funktionsnedsättningar krävs individualisering av målsättning, metod, 

tidsplanering och utvärdering som alla lärare ska vara delaktiga i. Enligt Kadesjö (2008) ska 

lärarna arbeta på ett sätt för att understödja elevernas lärande oavsett om det gäller språk, 

matematik eller motorik. Läraren ska gynna eleven genom att bygga på naturliga och vardagliga 

upplevelser med andra barn i gruppen och att främja elevens lust till utveckling.                                                    

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver tydlighet, uppmuntrande 

belöningssystem och att kravnivån ska anpassas efter elevens förmåga så att uppgifterna varken 

är för lätta eller för svåra. Lärarna var överens om att alla elever tycker mycket om att spela 

matematikspel, e-matematik och att arbeta på surfplatta. Lärarna berättade också att eleverna med 

inlärningssvårigheter och funktionsnedsättningar får en egen dator för att kunna genomföra olika 

skolarbete. Det är min åsikt att lärarna använder moderna arbetssätt för att främja elevernas 

matematikinlärning och utveckling. Det finns exempelvis olika dataprogram som handlar om 

matematik, där eleven får öva matematik av olika svårighetsgrad samt där eleven kan öva på 

olika områden i matematiken. Det finns också e-matematikböcker som har rörliga och fina 

bilder så att det blir tydligt och enkelt för eleven att uppfatta olika begrepp inom matematiken. 

De digitala verktygen som lärarna använder i undervisningen har en positiv inverkan på elevens 

inlärning och förbättring, samt att den stimulerar och väcker elevens intresse för matematiken. 

Eleven med ADHD får spela olika matematikspel på datorn så att det blir lätt för den att uppfatta 

hur matematiken fungerar. Jag observerade en elev som spelade på datorn, eleven har 

koncentrationsproblem. Han var koncentrerad och lugn när han spelade ett matematik spel.                                                                                            

Olsson (2013) understryker att det är mycket viktigt för elever med svårigheter att använda 

datorn när de arbetar med matematik, så att de får träna på de teman som läraren har gått igenom 

på lektionen. Det är mycket viktigt för barn med ADHD att träna på datorn inom olika 

skolarbeten, ”underlättar förmågan att hålla fast en upplevelse så att den kan lagras i 

långtidsminnet” (Olsson, 2013 s.31). En påverkansfaktor som har stor betydelse i matematiken 

är att spela olika spel som underlättar för elevens förståelse av olika matematiska begrepp. Det 

är bra att spela i grupper eftersom det bidrar till att öka självkänslan hos eleven. Enligt Adler 

och Malmer (1996)  är det oerhört viktigt att eleverna arbetar konkret, att de får titta, känna samt 

berätta om vad de gör. Det är viktigt att arbeta med konkreta material för att locka elevernas 

intresse för matematik. Det är också stimulerande, utvecklande och hjälper eleverna med 

ADHD att bättre förstå matematiken samt att de utvidgar elevernas kunskap i ämnet. Jag har 

upplevt att läraren och specialläraren arbetar på ett lämpligt och smidigt sätt med eleverna, 

eftersom de använder olika konkreta material som är anpassade efter elevernas behov. Eleverna 

arbetar med digital matematik genom olika spel på datorn.  

Lärarna hjälper eleven med ADHD att tolka den digitala uppgiften, förklarar steg för steg 

innehållet och lär eleven hur man ska lösa den. Specialläraren repeterar instruktionerna flera 

gånger och på flera olika sätt. Hon förklarar först muntligt och sedan med konkreta material. 

Efter det låter hon eleven rita lösningen för att på så sätt kunna bedöma om eleven har uppfattat 

uppgiften korrekt. Sedan får eleven träna extra på datorn. Enligt Gillberg (2013) behöver elever 

med ADHD få mer än hälften av skolundervisningen enskilt så att läraren kan uppmärksamma 

missförstånd och andra svårigheter som eleven har. Klassens miljö ska anpassas efter elevens 

behov. Hur lokalen och miljö i klassens utformas har stor betydelse för hur eleven beter sig och 

hur dagarna fungerar för eleven. Det blir ibland många svårigheter på grund av att eleven är fel 

placerad eller och om läraren byter plats på eleven innebär det nya intryck för eleven, nya 

relationer till klasskompisar och kan leda till att eleven känner sig hotad. Elever med ADHD 

blir också störda om de sitter bredvid fönstret, dörren eller om de sitter längs bak i klassen. Blir 

eleven störd så kommer den att också störa andra. Kadesjö (2008) betonar att förändringar och 
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omplaceringar har negativt inverkan på eleven med psykiatriska funktionsnedsättningar. Det 

gör att eleven tappar koncentrationen, glömmer sina saker och skapar små konflikter med andra 

elever. Klassrummets atmosfär är avgörande för hur eleven fungerar i klassen och på 

lektionerna. Det är viktigt att undvika stress, splittring och irritation. En trygg och bra miljö i 

klassen bidrar till att eleven utvecklar förståelse för ämnena, ökar intresset och lyckas i skolan. 

Min åsikt är att lärarna stödjer eleverna med ADHD i deras lärande och att de anpassar 

undervisningen för eleverna på ett sätt som gör att de kan utvecklas och gå vidare med sina 

studier. Jag anser  att det är lärarens uppdrag att främja elevernas lärande, att se till att eleverna 

får bra matematikkunskaper samt att de får en bra och fungerande skoldag. 

4.2 Metoddiskussion 

Metoden som jag har använt mig av anser jag är givande och betydelsefull för min studie, jag 

har fått tydliga svar på mina frågeställningar. Både intervjuerna och observationerna har visat 

hur lärarna undervisar matematik för elever som har ADHD diagnos och vilka laborativa 

material lärarna använder för att underlätta matematikundervisning för eleverna. Urvalet av 

respondenterna och försökspersoner är relevanta till undersökningen. Intervjufrågor och 

observationsfrågor har bidragit till att jag mäter det som jag vill mäta. Med andra ord att jag 

fick ta reda på hur lärarna undervisar matematik för elever med ADHD och vilka material 

lärarna använder i undervisning. I min studie har jag skrivit alla svar som jag har fått av lärarna, 

allt som jag har observerat hos specialläraren och hur lärarna anpassade klassens miljö åt eleven 

så att eleven blir koncentrerad och inte stressad. Det som har lärarna sagt, det som jag har 

observerat och de olika laborativa material som lärarna använde i matematikundervisning 

stämmer bra med vad som står i olika forskningsresultat, artiklar och böcker. Därför anser jag 

att validitet i undersökningen är hög.   

 

Intervjufrågor var välformulerade och tydliga och de svar som jag fick av lärarna var relevanta 

till undersökningen och det täcker alla de viktiga aspekterna i frågeställningarna. Material 

bearbetning av både intervjuer och observationer skedde direkt efter intervjuerna och 

observationerna då jag försökte undvika att missa eller glömma något som lärarna och eleverna 

har sagt. Jag har skrivit ner allt som har sagts och gjorts från både respondenterna och 

försökspersoner. Efter att jag har skrivit rent lärarnas svar så fick de läsa det för att de skulle 

kunna kontrollera att jag har tolkat det de hade sagt på ett korrekt sätt. Jag har ställt exakt samma 

frågor för var och en av lärarna. Vi har befunnit oss i samma rum när jag har genomfört 

intervjuerna. Varje intervju tog två timmar men lärarna tog en liten paus. Det förekom 

reliabilitetsbrister som exempelvis att en av eleverna som jag skulle observera blev sjuk, då jag 

och specialläraren valde någon annan lektion. Det var inte så enkelt heller att exakt tolka vad 

lärarna menade när de svarade på intervjuenfrågor och jag frågade då om läraren kunde 

tydliggöra svaret. Det förekom också mer brister då jag vill observera hela klassen när läraren 

hade matematik med dem men problemet var att några föräldrar var utomlands och det var svårt 

att få skriftligt deras godkännande. Några vårdnadshavare ville inte att deras barn blir 

observerade. Två av elevernas föräldrar som jag observerade var utomlands och det dröjde två 

veckor tills de kom tillbaka och skrev under på informationsbrevet. Jag skulle observera en elev 

till med det blev inte fallet då han var bortrest. Jag skulle ha haft ljudinspelningar för att repetera 

vad läraren och eleven har sagt men vårdnadshavare godkände inte det. Det var mycket 

stressande för mig att skriva snabbt vad det var som hände exakt under observationen.  

När det gäller observationerna så ägde de rum hos specialläraren, eleverna som jag observerat 

satt i samma rum, i en anpassad miljö och med specialläraren. Lotta arbetade på samma sätt 

med alla tre elever som jag observerade, hon delade upp arbetet till några olika moment, där 

hon hjälper eleven med läsning, hon plockar fram konkreta material, eller digitala verktyg för 

att hjälpa eleven lära räkna och förstå matematiken. 
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Jag hävdar att resultaten kan generaliseras för att specialläraren som jag intervjuade hade 35 år 

yrkes erfarenhet och hon jobbade tidigare i flera skolor och det gäller också lärarna. Lotta, Lisa 

och Sara betonar att skolorna mer eller mindre arbetar på samma sätt med elever med ADHD 

diagnos. Samt att de tidigare har undervisat många elever med samma diagnos och har då också 

arbetat på likadana sätt. Men om jag hade fått möjlighet att observera en stor grupp samt att få 

flera respondenter att delta i undersökningen då hade undersöknings validitet blivit högre. Min 

uppfattning är att undersökning täcker ett stort område när det gäller att enbart undervisa elever 

som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ADHD. Studien täcker inte symptom ADHD 

med andra kombinationer eller andra symptom. Inte heller sjukdomar som exempelvis 

hörselskada, synnedsättning och fysiska funktionsnedsättningar. Det behövs då ännu mer 

anpassning och mer personal som hjälper till för att eleven ska må bra och utvecklas. 

4.3 Slutsatser 

Eleverna med psykiatriska funktionsnedsättningar är i stort behov till särskild undervisning i 

skol arbete och speciellt vad gäller matematiken. Det är skolan ansvar att främja elevens 

inlärning och utveckling. Lärarna arbetar på flera olika sätt för att underlätta matematik 

undervisning för eleverna. De använder digitala verktyg och andra konkreta material för att det 

blir lätt för eleverna att använda olika strateger, problemlösning och andra matematiska 

operationer. Lärarna anpassar läromedlet, planerar och utvärderar för att eleven kan uppnå 

målen i skola. Det är oerhört viktigt att uppgifterna är individuellt anpassade efter elevens nivå, 

förmåga och förkunskap så att uppgifterna varken för svåra eller för lätta. Tänkbara aspekter är 

att anpassa klassen miljö för eleven med ADHD som t.ex. att eleven placeras i en bra plats nära 

läraren för att läraren uppmärksammar hur eleven upplever lektionen. Enligt Jakobsson och 

Nilson (2011) är det viktigt att ge eleven ett tydligt schema, hjälpa eleven att passa tider, 

strukturerade raster och att läraren ska lyfta elevens starka sidor. Lunde (2010) har en åsikt om 

att det gynnar elevens lärande när eleven själva kommer i ordning  genom att följa schemat, 

passa tider, arbeta effektivt på lektionerna och genom att följa andra regler. Jag anser att min 

undersökning är ett bra försök i att komma underfund med hur lärarna undervisar elever med 

ADHD i matematik samt att ta reda på vilka material lärarna använder för att underlätta för 

eleverna förståelse för olika matematiska begrepp. Jag vill informera och utvidga läsarens 

förståelse för elever med neuro psykiatriska funktionsnedsättningar ADHD. Det är viktigt att 

man vet varför eleverna beter sig på ett visst sätt. Enligt några medicinska artiklar så att antal 

elever med ADHD har ökat de har senaste åren och vi behöver därför öka vår kunskap om  

symtomen ADHD. Vi behöver också öka resurserna för att gynna elevernas och stärka dessa 

elevers inlärning.  Kadjesjö (2008) understryker att det är mycket viktigt att upptäcka och skapa 

förståelse för elever med koncentrationssvårigheter. Det är viktigt att lärare och andra personal 

i skolan har kunskap om och erfarenheter av barn med svårigheter. Det är viktigt att det finns 

väl fungerande stödsystem i skolan som underlättar för elever olika skolämnen. 

4.4 Vidare forskning 

Det är viktigt att forska vidare om hur lärarna ska arbeta för att underlätta för elever med ADHD 

inom både matematik och andra skolämnen. Enligt vårdguiden (2013)har tre till sex procent av 

barn i skolåldern ADHD. Det betyder att eleverna behöver hjälp och stöd för att klara skolan. 

Ny forskning kan komma fram till nya idéer och nya arbetssätt som hjälper elever att prestera 

bättre i skolan. Jag anser också att det är bra att forska omkring frågan om mediciner kan ha en 

positiv påverkan på elevernas inlärning och utveckling.  Jakobsson och Nilsson (2011)  menar 

att ”Det innebär att man behöver förstå mycket av helheten runt individen och samspelet mellan 

olika faktorer som inverkar” (Jakobsson och Nilsson, 2011, s.313). Författarna upplyser att 

planeringen, ett effektivt genomförande av undervisningen samt bra bemötande bidrar till 

elevers utvecklingsmöjligheter 



 20 

 

 



 21 

REFERENSER 

 

 ADHD_Sverige (2010). ADHD-Sverige.  Stockholm. Andet utbildning och förlag. Hämtad 

2014-07-14 från http://www.adhd-sverige.se/. 

Alborg, A. (1991). Att lösa problem i grupp. I Emanuelsson, G., Johansson, B. & Ryding, R. 

(Red). Problemlösning. Lund: Studentlitteratur. 

Almer, S. (2012). Dyslexi och ADHD kan bli nyckeln till framgång. Hämtad 2012-11-13 från 

http://skolvarlden.se/artiklar/dyslexi-och-adhd-kan-bli-nyckeln-till-framgang. 

Barkley, R & Murphy, K (2006). Attention- deficit hyperactivity disorder. Bar. New York. 

Butterworth, B. & Yeo, D. (2010). Dyskalkyli: att hjälpa elever med specifika 

matematiksvårigheter. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. (1. uppl.) Malmö: Liber ekonomi. 

Gillberg, C. (2013). Ett barn i varje klass: om ADHD och DAMP. (3., [oförändrade] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

Hejlskov, E (2013). Problemskapande betende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Lund: 

Studentlitteratur. 

Helberg, K (2007). Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram: skolvardag och 

vändpunkter. Umeå:Print & Media.  

Hildén, A. (2014). Anpassningar för oss med ADHD: intervjuer med elever, lärare och 

övrig skolpersonal på gymnasiet. Sundberg. Studentliteratur. 

Hugo, M (2007). Liv och lärande i en gymnasieskola. Jönköping: Tabegs Tryckari. 

 Gustavsson, L (2008). Den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete. Umeå: Print & 

Media.  

Holme, M & Solvang, B (1997). Forskningsmetodik: om Kvalitativa och Kvantitativa                

Metoder. Stockholm: Studentlitterat. 

Hjärnfonden (2009). Vad är ADHD. Hämtad från http://www.hjarnfonden.se/om-

hjarnan/diagnoser/adhd/. 

Hjärnfonden (2009). ADHD är vanligare än man tror. http://www.hjarnfonden.se/om-

hjarnan/diagnoser/adhd/. 

 Inga-Lill, J & Inger N (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm. Natur 

& kultur 

Kadjesjö, B (2011). Barn med koncentrationssvårigheter. Stockholm:Liber. 

Kullberg, B. (2004). Etnografi i klassrummet. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Kunskapscentrum för hälso och sjukvården (2009). Datorstöd träning för elever med 

ADHD. Hämtad 2009-11-27 från http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/Datorstodd-

traning-for-barn-med-ADHD/.  

Samuelsson, J. (2003). Nytt, på nytt sätt?: en studie över datorn som förändringsagent 

av matematikundervisningens villkor, metoder och resultat i skolår 7-9. Diss. 

Uppsala: Univ., 2003. Uppsala 

http://www.adhd-sverige.se/
http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/adhd/
http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/adhd/
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/Datorstodd-traning-for-barn-med-ADHD/
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/Datorstodd-traning-for-barn-med-ADHD/


 22 

Sandeberg, J. (2010). Största risken att utveckla psykiska symtom/..../är att bli utsatt för 

överkrav. Hämtad 2010-10-26 från 

http://skolvarlden.se/bloggar/redaktionsbloggen/st%c3%b6rsta-risken-att-utveckla-

psykiska-symtom%c3%a4r-att-bli-utsatt-f%c3%b6r-%c3%b6verkrav. 

 

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

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2011). Grundskoleutbildningen, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Stockholm: Skolverket. 

Kvale, S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Stockholm: Studentlitteratur. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012). Lagar och rättigheter. Hämtad 2012-04-

02 från http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Lagar-och-rattigheter/. 

Ljungblad, A (2001). Att räkna med barn i specifika matematiksvårigheter. Sverige.   

Argument.  

Londrie, K (2006) .History of ADHD. Hämtad 10-6-2006 från 

http://ezinearticles.com/?History-of-ADHD&id=217254. 

Lundberg, I. & Sterner, G. (2006). Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första 

skolåren - hur hänger de ihop? (1. uppl.) Stockholm: Natur och kultur. 

Lunde, O. (2011). När siffrorna skapar kaos: matematiksvårigheter ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Lärarförbundet (2014). Akut brist på lärare. Hämtad 2014-06-23 från 

https://www.lararforbundet.se/artiklar/akut-brist-pa-larare.  

Minskoff, E.H. & Allsopp, D. (2003). Academic success strategies for adolescents with 

learning disabilities and ADHD. Baltimore, Md.: P.H. Brookes. 

Olsson, B. & Olsson, K. (2007). Att se möjligheter i svårigheter barn och ungdomar 

med koncentrationssvårigheter. Enskede: TPB. 

Patel, R., Davidson, B. & PATEL, D (2003). Forskningsmetodikens grunder. 

Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet (2002). Vetenskapsrådets forskningsattachéer: en utvärdering av 

projektet i internationellt och svenskt perspektiv : konsultrapport i april 2002. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vårdguiden 1177 (2013). Vad är ADHD. Hämtad 2013/06/23 från 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Funktionsnedsattningsll/Fragor-och-

svar/Fragor-och-svar-om-funktionshinder/Har-jag-ADHD-eller-ADD/. [1] 

Westholm, L. (2012). Boken för dig om ADHD. Stockholm: Stockholms läns landsting. 

Habilitering & hälsa. 

Wigzel, K (2004). Kort om ADHD hos barn och vuxna. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

 



 23 

 

 

BILAGOR 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

 

1. Hur arbetar läraren för att underlätta för elever med ADHD olika matematiska begrepp? 

 

2. Hur arbetar läraren för att öka elevens förståelse för matematiken? 

 

3. Hur gör läraren för att eleven arbetar självständigt med matematik? 

 

4. Hur anpassar läraren klassens miljö för elever med ADHD? 
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Bilaga 2 

 

Elev 1 

 

1. Hur läraren underlättar för elever med ADHD diagnos olika matematiska begreppen och 

vad ligger fokusen på? 

Specialläraren  

Specialläraren tar fram pengar och sätter sig med eleven. Hon ger eleven en skriftlig uppgift 

och hjälper honom att läsa uppgiften. Eleven skulle lösa uppgiften med hjälpa av konkreta 

material, pengar. 

uppgiften  

Erik hade 2 kr och fick av sin mamma 3 kr hur många kronor har han sammanlagt?. 

Elev: Eleven började att läsa uppgiften med hjälp av läraren. 

Läraren: hur många kronor hade Erik? 

Elev: 2 kr. 

Läraren: skriv ner det. Hur många kronor fick han av sin mamma? 

Elev: 3 kr. 

Läraren: skriv ner det! hur många har han sammanlagt? 

Elev: tyst och tänker, vad är sammanlagt? 

Läraren: tillsammans! 

Elev: tog fram 2 kr först och sedan 3kr och räknade ut svaret och han skrev ner svaret 5kr.  

2. Hur läraren utvärderar elevens förståelse för olika matematiska begreppen? 

Läraren ber eleven att hitta på egen räkna saga och ritar den så att läraren får bekräftelse att 

eleven kan räkna femkamrater.  

Eleven tänker lite och ritar i pappren en krona plus fyra kronor lika med fem. 

Läraren frågar eleven hur han tänker? 

Eleven säger att han hade en krona och fick av sin mamma fyra till och då han har fem.  

Läraren, Kan du visa med hjälp av pengar? 

Eleven tar fram en krona först och lägger till den fyra till. 

3. Hur anpassar läraren miljön för eleven så att han eller hon kan koncentrera sig under 

lektionen och arbetar i lugn och ro? 

Läraren: Det är fint och snyggt i rummet. Det står på bordet laborativa material som eleven 

tycker om att arbeta med. 

Eleven arbetar i lugn och fin miljö, eleven är koncentrerad och även möblerna är anpassade 

efter elevernas behov, de är bekväma och ljuddämpade. 

4. Hur kommunicerar läraren med eleven så att eleven uppfattar vad hen ska göra under 

lektionen?  

Läraren pratar tydligt och långsamt, ger eleven korta instruktioner som t.ex. öppna boken s. 

19, vi arbetar addition idag.  

Eleven uppfattar vad det ska göras i matematik lektionen och öppnar boken och tittar på 

sidan. 

 

Elev 2 

Läraren arbetar klockan med eleven, vad en timme, en halv och en kvart betyder. Läraren 

använder en stor klocka för att underlätta för eleven förståelsen för klockan.  

1. Hur underlättar läraren för eleven ett matematiskt begrepp?  

Ställ klockan så att den visar en timme, en halv timme och en kvart timme? 

Läraren: titta på klockan och visa hur mycket timme är? 
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 Elev: tar klockan och funderar lite och sedan ställde klockan vid 8.00 och sedan ställde 

klockan vid 9.00 och sa från 8 till 9 är en hel timme. 

 2. Hur läraren utvärderar elevens förståelse för olika matematiska begreppen? 

Läraren ber eleven att hitta på egen aktivitet som tar en timme, en halv timme och en kvart 

timme. 

Elev: Tittar på klockan och ställer klockan på 8.00 och säger vi börjar skolan klockan 8.00 

varje dag. Lektionen slutar klockan 9.00. 

Läraren: hur mycket tar lektionen då? 

Elev: tittar på klockan och säger en timme. 

Läraren: vad bra, jag vill ha en aktivitet som tar en halv timme? 

Elev: lunchrasten börjar 11.30 och slutar 12. 

Läraren: hur många minuter rasten tar då? 

Elev: tittar på klockan och säger, det tar en halv timme. 

Läraren: kan du hitta på något som tar en kvart? 

Elev: ett dataspel tar en kvart. 

Läraren ber eleven att rita klockar med de angivna tider och eleven ritar. 

3: Hur anpassar läraren miljön för eleven så att han eller hon kan koncentrera sig under 

lektionen och arbetar i lugn och ro? 

Läraren: Det är fint och snyggt i rummet. Det står på bordet laborativa material som eleven 

tycker om att arbeta med. 

Eleven arbetar i lugn och fin miljö, eleven är koncentrerad och även möblerna är anpassade 

efter elevernas behov, de är bekväma och ljuddämpade. 

4: Hur kommunicerar läraren med eleven så att eleven uppfattar vad hen ska göra under 

lektionen?  

Läraren pratar tydligt och långsamt, ger eleven korta instruktioner som t.ex. öppna boken s. 

19, vi arbetar addition idag.  

Eleven uppfattar vad det ska göras i matematik lektionen och öppnar boken och tittar på 

sidan. 

 

Elev 3 

1. Att underlätta för eleven ett matematiskt begrepp? 

Läraren arbetar multiplikationen med eleven och förklarar hur räknesätten fungerar. Läraren 

arbetar med eleven tabell två och talar om för eleven att man dubblar t.ex. om du har 2.2= 4. 

2.3= 6. Läraren berättar att man har dubblat tvåan och blivit fyra och man har dubblat trean 

och blivit sex. Eleven fick träna tabell två på datorn, eleven spelade ett spel som handlar om 

tabell två. 

Läraren ställer frågor om tabell två för att kolla om eleven kan tabellen. 

Läraren: hur mycket är 2.0 

Elev: 0 

Läraren- 2.1 

Elev:2 

Läraren: 2.2 

Elev: 4 

Läraren: 2.3 

Elev: 6 

Läraren: förstår du hur man gör? 

Elev: man dubblar i tabell två. 

2. Hur läraren utvärderar elevens förståelse för olika matematiska begreppen? 

Läraren samtalar med eleven om multiplikation för att bli säker att eleven förstår vad    

Multiplikation handlar om. Läraren har också tittat på eleven när han spelade ett 
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 Spel som handlar om multiplikation. 

  Läraren ber eleven att rita en räkne saga som handlar om multiplikation tabell 2. 

3. Hur anpassar läraren miljön för eleven så att han eller hon kan koncentrera sig under 

lektionen och arbetar i lugn och ro? 

Läraren: Det är fint och snyggt i rummet. Det står på bordet laborativa material som eleven 

tycker om att arbeta med. 

Eleven arbetar i lugn och fin miljö, eleven är koncentrerad och även möblerna är anpassade 

efter elevernas behov, de är bekväma och ljuddämpade. 

4. Hur kommunicerar läraren med eleven så att eleven uppfattar vad hen ska göra under 

lektionen?  

Läraren pratar tydligt och långsamt, ger eleven korta instruktioner som t.ex. öppna boken s. 

19, vi arbetar addition idag.  

Eleven uppfattar vad det ska göras i matematik lektionen och öppnar boken och tittar på 

sidan. 
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Bilaga 3 

 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Jag heter Samar Khadar, jag är lärare kandidat. Jag skriver mitt examensarbete som handlar om 

att undervisa matematik för elever med ADHD diagnos. Jag skulle vilja vara med specialläraren 

och observerar hur läraren arbetar och underlättar för eleverna som har matematiksvårigheter. 

Jag hoppas att få era godkännande att observera ert barn när de arbetar matematik med 

specialläraren. 

Med vänliga hälsningar 

Samar Khadar 

 

 

 

 


