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Abstrakt 
Den här systematiska litteraturstudien har inriktning mot elever med 
diagnosen ADHD och deras eventuella svårigheter inom det matematiska 
området problemlösning. Den uppmärksammar även hur lärare kan använda 
sig av olika strategier för att motivera elever med den nämnda diagnosen. 
Studien grundade sig i vetenskapliga publikationer för att besvara syfte och 
frågeställningar. I resultatet har det upptäckts att det finns flera olika 
svårigheter som elever med diagnosen ADHD kan ställas inför under en 
matematiklektion. Det kan vara svårigheter som att strukturera en lösning till 
en uppgift eller att bibehålla koncentration genom hela uppgiften. Den 
påvisar också att läraren har en betydande roll för att eleven ska bli 
motiverad och läraren bör även finna olika strategier för att eleven ska 
utveckla sin förmåga inom problemlösning. Att låta eleven använda tekniska 
hjälpmedel kan vara en strategi för att eleven ska kunna bli mer självständig. 
Diagnosen ADHD har ökat frekvent de senaste åren vilket gör att chansen är 
ganska stor att en lärare möter en elev som har diagnosen. Av den här 
anledningen skulle studien kunna gynna skolverksamheten.  

Nyckelord 
ADHD-diagnos, elever, lärare, matematik, motivation, problemlösning, 
relation, strategier 
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1 Inledning 
I lärarens profession ingår två uppdrag, ett kunskaps- och ett fostrande 
uppdrag (Skolverket, 2019). I det matematiska klassrummet har vi upptäckt 
att den undervisande läraren kan ställas inför flera olika dilemman om hur 
undervisningen bör bedrivas för att alla elever ska få stöttning till att 
utvecklas. För att kunna motivera elever på deras nivå behöver läraren vara 
mångsidig i sina matematiska förklaringar. Undervisningen ska bedrivas 
efter varje elevs förutsättningar och behov, den ska främja elevernas fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i deras språk, bakgrund, 
erfarenheter samt kunskaper (Skolverket, 2019). Det innebär att läraren har 
en skyldighet att planera undervisning som passar för alla elever. 
 
En upptäckt som har gjorts under praktik och samtal med lärare är att i varje 
klassrum finns det oftast minst en elev med diagnosen ADHD (attention-
deficit/hyperactivity disorder). Ungefär fem procent av alla skolelever i 
Sverige har diagnosen ADHD (Socialstyrelsen, 2014). En ytterligare aspekt 
är att medicineringen mot diagnosen ADHD har ökat från början av 2000-
talet till 2013, framförallt mellan individer i åldern 8-21 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Det kan innebära att chansen är stor att en 
lärare möter en elev med diagnosen ADHD. Gillberg (2013) beskriver den 
neuropsykiatriska diagnosen ADHD med att individer har avsteg i 
uppmärksamhet, aktivitet samt impulsivitet. Ett exempel som vi stött på är att 
eleven inte är lika mottaglig för det matematiska språket som resterande 
elever. Då hen har haft svårt att koncentrera sig för att uppmärksamma det 
språket, en annan anledning kan vara att uppgifterna är för långa vilket kan 
leda till att koncentrationen brister.  
 
Läroplan för Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) 
beskriver att eleverna ska utveckla sin förmåga inom problemlösning och att 
eleven ska lösa matematiska problem med hjälp av olika strategier 
(Skolverket, 2019). Arbetsminnets funktion är den centrala kognitiva 
förmågan hos alla elever. För att kunna utveckla arbetsminnet behöver de 
arbeta med det här under lärandesituationer (Pehrsson, 2015). När en elev 
med diagnosen ADHD arbetar med en problemlösningsuppgift aktiveras 
arbetsminnet. Arbetsminnet tar in information i cirka 30 sekunder därför är 
det ytterst viktigt att eleverna hinner med att bearbeta informationen som 
uppgiften kräver för att lösa en problemlösningsuppgift (ibid). Zentall och 
Ferkis (1993) lyfter samma problematik för eleverna med diagnosen ADHD. 
Författarna menar att eleverna kan ha svårt att överföra rätt information inom 
ett kortare tidsspektrum. Utifrån dessa aspekter och med egna erfarenheter av 
elever med den nämnda diagnosen finner vi att det finns ett behov av att med 
hjälp av tidigare forskning, upptäcka olika strategier vid problemlösning som 
kan vara gynnsamma hos eleverna med diagnosen ADHD.  
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2 Syfte 
Syftet med den systematiska litteraturstudien är att upptäcka vilka 
svårigheter som kan förekomma hos elever med diagnosen ADHD under 
matematiklektionen, samt hur lärare kan använda olika strategier för att 
motivera och utveckla den matematiska problemlösningsförmågan hos elever 
med diagnosen ADHD i årskurs 4–6. 
 

2.1 Frågeställningar 
 

• Vilka svårigheter kan uppstå för en elev med diagnosen ADHD under 
matematiklektionen? 

• Hur kan lärare använda olika strategier för att motivera elever med 
diagnosen ADHD i årskurs 4–6 inom problemlösning? 
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3 Bakgrund 
Under det här avsnittet definieras olika begrepp för att förtydliga vad de 
innebär i den här studien.   

3.1 ADHD 
Diagnosen ADHD är en funktionsvariation som innebär att individer har 
bristande uppmärksamhet, impulsivitet och har hög aktivitetsnivå (Olsson & 
Olsson, 2017). Vidare förklarar författarna att barn med diagnosen lätt kan 
bli störda av andra, de kan tappa fokus och få svårt att koncentrera sig på en 
uppgift under en längre tid (ibid). Edebol-Carlman och Norlander (2013) 
belyser hur forskningen kring diagnosen ADHD har utvecklats och 
preciserats genom åren. Det här kan vara en av anledningarna till att 
diagnosen har blivit mer utbredd i dagens samhälle. Massmedias artiklar, 
reportage och inslag om diagnosen ADHD kan vara en aspekt till att ADHD 
diagnosen har ökat i samhället eftersom spridningen är omfattande 
(Lindblom, 2015). En journalist kan skriva en artikel om ADHD diagnos och 
beskriver den med allmänna symtom vilket kan leda till att individen lättare 
kan självdiagnostisera diagnosen på sig själv eller sin omgivning (ibid). Det 
kan även innebära om individen vet vilka symtom som efterfrågas, kan hen 
förstärka dessa symtom för att det förväntas av omgivningen (ibid). Svenaeus 
(2015) förstärker bilden av att människor vill sätta in varandra i fack samt få 
en förklaring till ett bristande beteende som inte följer samhällets norm. Likt 
Olsson och Olsson (2017) påvisar Edebol-Carlman och Norlander (2013) 
samma problematik med bristande uppmärksamhet, impulsivitet och hög 
aktivitetsnivå samt att när upptäckten har gjorts av diagnosen ADHD, så kan 
symptomen se olika ut.   

3.2 Lärarens undervisning 
I dagens skola är läraren styrd av samhällets ideologiska värden om hur 
skolan skall bedrivas (Granström, 2007). Det författaren menar är att 
undervisningen skall bedrivas på ett sådant sätt som stämmer överens med 
samhällets nuvarande värden. Vidare förklarar författaren att läraren behöver 
agera utifrån två olika roller, lärande och ledarskap. Den första rollen 
handlar om att förmedla samhällets värden och den andra rollen handlar om 
vilken metod läraren använder för att förmedla ut dessa värden (ibid). En av 
de viktigaste aspekterna rörande lärares kunskaper är att kunna bistå med 
olika redskap som krävs för den specifika eleven. Genom att läraren ger 
eleven det stöd och den uppmuntran som krävs för att klara de uppgifter hen 
arbetar med. Den andra, ledarskapskompetens, är hur läraren kan ge en 
varierad undervisning samt tydliga ramar som gynnar elevernas lärande. 
Därutöver lyfter Nordenbo, Søgaard Larsen, Tiftikiçi, Wendt, och Østergaard 
(2008) lärarens ämnesdidaktiska kompetens, om att kunna ge eleven 
utmaningar samt stimulera till kommunikation och bygga relationer.  
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3.3 Matematisk förmåga - problemlösning 
Den matematiska förmågan som kommer vara i fokus är problemlösning. 
Karlsson och Kilborn (2015) menar att eleverna skall kunna värdera och 
använda fler olika strategier för att komma fram till rätt lösning. När eleverna 
arbetar med problemlösning är det viktigt att diskutera de olika strategierna 
de kommer i kontakt med. Vilket gör att de får möjlighet att värdera och 
analysera vilka strategier som är lämpligast (ibid). Innebörden av 
problemlösning är att eleverna behöver fundera ut hur de ska lösa uppgiften 
och inse att det kan finnas olika lösningar på uppgiften. En aspekt som kan 
underlätta är elevens tidigare kunskaper och förmågor vid lösning av olika 
uppgifter (Ärlebäck, 2009). Stanic och Kilpatrick (1989) använder sig av tre 
olika synsätt, problemlösning som kontext, problemlösningsförmåga samt 
problemlösning som konst, för att belysa problemlösningens innebörd. Det 
första bygger på att skapa motivation och glädje hos eleven, det andra 
fokuserar på att förstå vikten av användningen av en strategi för att lösa rutin 
och icke-rutinuppgifter. Det sista synsättetet handlar om matematiken som 
konst. Den här del kan knytas till Polyas schema (1948) och dess fyra faser, 
att förstå problemet, göra upp en plan, fullfölja planen och se tillbaka, då 
författarna syftar på att problemlösning är hjärtat inom matematiken. 

3.4 Matematiksvårigheter 
I dagens skola finns det en insikt om att svårigheter inom matematik rymmer 
ett stort omfång och att det hejdar eleverna samt är ett orosmoment för det 
framtida lärandet (Lunde, 2011). En svårighet är när det finns ett brus som 
stör och hindrar eleven från att lära sig, vilket påverkar förståelsen samt 
kunskapen för att utvecklas inom området. Malmer (2002) nämner också 
begreppet svårigheter som ett ämnesövergripande spektrum, när författaren 
lyfter svårigheter i matematik nyttjas begreppet matematiksvårigheter. Elever 
med diagnosen ADHD har oftast problem med arbetsminnet, 
koncentrationen samt att fånga upp givna instruktioner. Då uppgifterna är för 
långa eller om instruktionerna blir för långa, artar det sig i att eleven tappar 
fokus och motivation (ibid).  Även Ljungblad (2001) resonerar kring 
begreppet matematiksvårigheter och menar att det är väldigt svårt att 
precisera vilka matematiksvårigheter elever har, utan det ligger på ett 
individuellt plan hur de blir synliga. Nelwan och Kroesbergens (2016) 
beskriver olika teorier om varför elever är i matematiksvårigheter, vissa 
författare hävdar att det är arbetsminnet som är grunden till 
matematiksvårigheter medan andra anser att talkänsla är den största faktorn 
till matematiksvårigheter. 
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3.5 Motivation 
 
“Motivation is the process whereby goal-directed activity is instigated and 
sustained” (Pintrich och Schunk,2010:4).  

 
En tydligare förklaring av begreppet motivation är om eleverna ska initiera 
en uppgift och fullfölja den. Elevens motivation blir en central utgångspunkt 
för att eleven ska lyckas (Skaalvik & Skaalvik, 2016). Vidare förklarar 
författarna att motivationen är en väsentlig del för hur en uppgift fortlöper 
(ibid). Ahl (2004) beskriver begreppet motivation på ett liknande sätt, att det 
får något att hända, genom att aktioner från individer visar på motivation för 
lärande. Rønhovde (2006) förklarar om inte förhållandena är rätta eller 
eleven inte har den rätta motivationen för uppgiften kommer eleven ha 
oerhört svårt att slutföra en uppgift. Författaren menar att den undervisande 
läraren behöver känna eleven så pass väl för att kunna motivera eleven till 
utveckling (ibid). En definition som Rønhovde (2006) lyfter är att skapa 
motivation för eleven, genom att förklara vilka framsteg eleven tidigare har 
gjort, att hen kan genomföra en uppgift.  

3.6 Relation 
Begreppet relation är ett utbrett begrepp men i den här studien fokuserar det 
på relationen mellan lärare, elev och innehåll. En relation innebär att det 
finns en förbindelse mellan individer och även mellan individer och ting 
(Aspelin, 2016). Lärarens syfte med att bygga relationer till elever, är för att 
främja elevernas kunskapsinlärning (Frelin & Grannäs, 2015). Elevernas 
relationer till skolan, lärare och material är viktig för att eleverna ska känna 
sig trygga och motiverade (ibid). 

3.7 Undervisningsstrategi 
När läraren bedriver undervisningen behöver hen använda sig av olika 
strategier för att gynna alla elever till inlärning, både de som har diagnosen 
ADHD och de som inte har en diagnos. Thoren (2009) beskriver olika 
framgångsstrategier som gynnar elevers lärande. Lärarens 
framgångsstrategier är engagemang och intresse för matematikundervisning, 
hur hen planerar upp undervisningen för att det ska bli en varierad 
undervisning samt att undervisningen når ut till varje elev (ibid). Det finns 
olika pedagogiska åtgärder för elever med ADHD diagnos, dessa strategier 
kan hjälpa till för att utveckla deras matematiska kunskaper. Enligt Olsson 
och Olsson (2017) finns det ett strukturschema som är en del av en 
pedagogisk åtgärd. Strukturschemat består av olika steg, som kan underlätta 
elevens medverkan i undervisningen. Det första steget handlar om att skapa 
rutiner. Eleven går igenom med ansvarig pedagog vad som kommer ske 
under lektionen, i det här fallet problemlösning, för att skapa en trygghet åt 
eleven. Vidare kommer en bildserie som presenterar vad eleven skall göra 
under lektionen, det här visar hur eleven är tänkt att nyttja tiden. 
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Nästkommande steg förklarar pedagogen vilken målsättning hen har på 
eleven, utifrån elevens kunskap och kompetens. De tre sista stegen är 
fokuserat på hur ansvarig pedagog kan bistå till att eleven håller sig 
fokuserad under lektion och inte faller ner i en negativ spiral. Genom att 
använda sig av strategier som hjälper eleven att inte hamna i affekt och 
negativ till uppgiften. Pedagogen ger positiv feedback när eleven har klarat 
ett tal för att hålla eleven motiverad, sista steget handlar om att förklara för 
eleven om vilka framsteg hen har gjort under lektionen (ibid). 
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4 Teoretiskt avsnitt 
Den här studien kommer ha ett perspektiv som utgår ifrån den hermeneutiska 
teorin. Det är en teori som kan förklaras att människan genom tolkning 
skapar en förståelse samt att det leder till en kunskap av det som har tolkats 
(Allwood & Eriksson, 2017). Det menas att det kommer ske en tolkning av 
data som senare blir ett resultat. Ett ramverk kommer att konstrueras utifrån 
de teorier som senare går att koppla till motivation, problemlösning och 
relation. De olika teorier som kommer att förklaras är den didaktiska 
triangeln, Polyas schema och Self-determination theory (SDT). Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning och där de bärande begreppen lyfts. 

4.1 Den didaktiska triangeln 
I skolans undervisning finns det relationer mellan individer och ämnen som 
påverkar varandra på olika sätt. För att förklara de här relationerna kan den 
didaktiska triangeln vara till stor hjälp. I varje hörn av triangeln finns det ett 
begrepp. I det första hörnet finns läraren, i det andra finns eleven och i det 
sista finns innehållet. Linjerna mellan dessa begrepp påvisar att det finns en 
relation mellan varandra som visas i figuren nedan (Kansanen, 2000). Den 
didaktiska triangeln kan användas som en metod för att belysa de tre 
huvudsakliga faktorerna inom skolan, lärare, elev, innehåll, som växelverkar 
med varandra och att det finns en relation mellan dem (ibid). Relationerna 
som den didaktiska triangeln visar är mellan lärare-elev, lärare-innehåll och 
elev-innehåll. Dessa relationer blir en del av studiens ramverk, för att kunna 
påvisa hur viktiga de kan vara för att motivera eleven till att arbeta med 
problemlösning.  
 

                        
Figur 1. Hur den didaktiska triangeln symboliseras (Ur Kansanen, 2000).   

4.2 Polyas schema 
Att lösa en problemlösningsuppgift kan vara svårt och tidskrävande men det 
kan även vara roligt och lärorikt. För att lyckas lösa en 
problemlösningsuppgift krävs det minst en strategi att arbeta efter. En 
strategi som kan användas, är att arbeta efter de fyra stadier som Polya 
(1948) menar är lämpliga vid utförandet av problemlösningsuppgifter. De 
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fyra stadierna är: att förstå problemet, göra upp en plan, fullfölja planen och 
att se tillbaka, dessa bildar Polyas schema (1948). Dessa fyra stadier kommer 
att användas i studiens ramverk eftersom problemlösning är ett bärande 
begrepp och schemat är en strategi med olika stadier för att kunna arbeta med 
problemlösning. 

4.2.1 Att förstå problemet 
Det första stadiet i en problemlösningsuppgift är att undersöka den och 
försöka förstå vad den handlar om (Polya, 1948). Eleverna kan till exempel 
ringa in viktiga begrepp, dela upp uppgiften i olika delar för att lättare tolka 
vad som är relevant data.  En lärare kan ge stöd med att läsa uppgiften och 
även ställa kontrollfrågor för att undersöka om eleven förstår uppgiften och 
om eleverna har upptäckt de viktiga begreppen. Frågor som kan ställas i det 
första stadiet är: Vad frågar de efter? Vad vill de att jag ska ta reda på? (ibid). 

4.2.2 Göra upp en plan 
Stadie två innebär att undersöka vilken strategi som passar för den specifika 
problemlösningsuppgiften. Eleverna bör även visa hur de kom fram till sin 
strategi samt kunna diskutera användbarheten av den (Polya, 1948). Tidigare 
erfarenheter av olika problem kan vara en viktig aspekt för att kunna 
applicera strategier till liknande problem. Hur en lärare har introducerat olika 
strategier vid problemlösning kan vara en annan viktig faktor för elevens val 
av strategi (ibid). Om eleven förstår problemet, som stadie ett handlar om, 
kan det vara en bra början för att utveckla planen. Frågor som kan ställas 
under det här stadiet är: Har ni löst något liknande problem? (ibid). 

4.2.3 Fullfölja planen 
Stadie tre handlar om att fullfölja och slutföra planen. Kan eleverna visa 
varje steg som de gör samt visa att stegen är korrekta (Polya, 1948). Under 
det här stadiet ska eleverna visa om de följer planen som har utvecklats i 
stadie två. Vid arbetets gång kommer eleverna oftast fram till en lösning som 
antingen är korrekt eller felaktig men ett resultat blir det (ibid). Frågor som 
kan ställas är: Hur har ni gått tillväga under problemlösningen? Har ni stött 
på några problem? (ibid). 

4.2.4 Att se tillbaka 
Det sista stadiet handlar om hur eleverna kan kontrollera svaret samt 
argumentera för hur de kom fram till sin lösning (Polya, 1948). En annan 
aspekt som eleverna bör undersöka under det här stadiet är om den valda 
strategin går att applicera på liknande problem. Eleverna bör även se tillbaka 
på vad hen har gjort och lärt sig under den här uppgiften för att kunna ta med 
sig dessa till framtida uppgifter (ibid). Frågor som kan ställas är: Kan ni 
förklara era olika steg? Hur kan ni kontrollera era svar? Går det att använda 
strategin på ett liknande problem? (ibid). 
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4.3 Self-determination theory 
En teori inom motivation är Self-determination theory (SDT) som är 
utvecklad av professorerna Rickard M. Ryan och Edward L. Deci (2000). 
När en människa ska utföra en handling eller aktiveras är motivation en 
viktig faktor för att det ska kunna möjliggöras. Det gäller både på ett 
individuellt plan och för att få en grupp människor att handla och dra åt 
samma håll. Inom motivationen finns det en yttre- och en inre motivation 
som påverkar individen (ibid). Ryan och Deci (2000) har forskat om dessa 
och jämfört förhållanden mellan dem. Den inre motivationen påverkas av 
tillhörighet, relationer och personlig utveckling medan yttre faktorer kan 
liknas vid berömmelse, rikedom och status i samhället. SDT handlar om 
interaktionen mellan den inre motivationen och människans drivkrafter. Om 
en människa ska känna välbefinnande och kunna utvecklas finns det tre 
viktiga behov inom motivation, vilka är kompetens, släktskap och 
självständighet (ibid). Skulle dessa tre behoven inte uppfyllas menar Ryan 
och Deci (2000) att välbefinnandet minskar vilket också kan minska 
motivationen. 
 
Motivation har ofta varit ihopkopplat med ett målrelaterat beteende, det 
belyser även SDT, men den tar även hänsyn till människans utveckling och 
välbefinnande och hur de hör ihop (Ryan & Deci, 2000). Behovet av 
kompetens är det primära psykologiska behovet för människan, till att få 
energi för att aktivera sig (ibid). Släktskap definieras inom SDT som ett 
behov av att känna gemenskap och samhörighet med andra människor (ibid). 
Det tredje viktiga behovet är självständighet. De personer som ger sig själv 
möjligheten till ett självständigt stöd tillsammans med kontroll ökar 
välbefinnandet, vilket leder till ökad motivation (ibid). Motivation kan vara 
en viktig aspekt för att eleven ska finna arbetsglädje i skolan. Ryan och Deci 
SDT-modell (2000) kommer användas som ramverk i studien för att kunna 
upptäcka faktorer som kan påverka motivationen både positivt och negativt 
hos elever med diagnosen ADHD.  
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Diagram 1. Uppbyggnad av SDT (Ur Ryan & Deci, 2000). 
 

I diagram 1 visas hur SDT är uppbyggd, den är uppdelad i tre huvudgrupper 
Förvirring, Yttre Motivation och Inre Motivation (Ryan & Deci, 2000). 
Längst till vänster i diagrammet finns Förvirring som innebär att man är 
omotiverad och att det är den svagaste känslan av motivation i modellen. 
Personen i fråga upplever att uppgiften och det arbete som krävs inte är värt 
mödan för att känna sig i ett välbefinnande tillstånd. Drivkraften att känna 
sig tillräckligt kompetent finns inte heller där (ibid). Ett exempel på det kan 
vara när eleven påbörjar ett nytt arbetsområde. Det kan bli extra svårt för 
elever med diagnosen ADHD för de måste samla in ny information för att 
förstå uppgiften, vilket kan leda till Förvirring då eleven inte förstår 
uppgiften. Förvirring kan även kopplas ihop med problemlösning och ett 
exempel kan vara om eleven inte inser vilken nytta uppgiften har för framtida 
problemlösningsuppgifter eller att uppgiften är för svår vilket kan leda till 
Förvirring. 
 
Under Yttre Motivation finns fyra underkategorier Extern reglering, 
Introducerad reglering, Identifierad reglering och Integrerad reglering 
(Ryan och Deci, 2000). Den starkaste formen av yttre motivation, som ligger 
längst ifrån den inre motivationen, är extern reglering som ligger längst till 
vänster i modellen. Författarna menar att den här formen av motivation är 
enbart extern samt upplevs för det mesta som främmande och kontrollerande 
(ibid). Inom den här kategorin är drivkraften att behaga de yttre faktorerna 
samt få en belöning och undvika bestraffning (ibid). Det kan vara när eleven 
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lämnar in sin redovisning av en problemlösningsuppgift och läraren rättar. 
Om det är rätt kan eleven känna sig belönad och vid ett felaktigt svar kan 
eleven uppleva en bestraffning. 
    
Därefter kommer kategorin Introducerad reglering där drivkraften 
fortfarande är kontrollerande men istället för bestraffning vill individen 
undvika dåligt samvete och oro (Ryan & Deci, 2000). Det positiva är att 
individens drivkraft är att förbättra sitt självförtroende (ibid). Ett exempel 
kan vara om en elev arbetar med en problemlösningsuppgift och frågar om 
hen har gjort rätt. Eleven vill ha bekräftelse på sitt resultat för att möjligen 
erhålla en yttre belöning. Om läraren märker att resultatet är felaktigt kan 
elevens självförtroende sjunka och leda till oro om sin matematiska 
kompetens. 
 
Nästa steg till höger finner vi Identifierad reglering där individen identifierar 
betydelsen av drivkraften för att uppnå ett speciellt mål (Ryan & Deci, 
2000). Ett exempel som författarna belyser är om en pojke som vill lära sig 
att skriva. En viktig faktor enligt pojken är att först kunna memorera 
alfabetet innan skrivprocessen påbörjas. Pojken har identifierat en drivkraft 
för att börja skriva och det var att memorera alfabetet (ibid). Inom 
problemlösning kan det vara när eleven hittar en strategi som fungerar till 
liknande uppgifter.  
 
Det sista steget är Integrerad reglering. Den är även väldigt lik inre 
motivationen eftersom båda innebär att indivden är självständig. Skillnaden 
som gör att integrerad reglering fortfarande tillhör den yttre motivationen är 
att drivkraften för eleven blir att utföra en uppgift för att nå ett resultat och 
inte för värdet utav handlingen (ibid). För eleven är det viktigare att 
uppgiftens svar är rätt än att inse hur hen kom fram till rätt svar. 
 
Den sista kategorin är inre motivation och den ligger längst till höger i 
diagrammet. Den är starkt kopplad till självständighet där individen hittat 
värdet utav handlingen och inte själva resultatet (Ryan & Deci, 2000). 
Upplever eleven att hen förstår uppgiften samt vad hen ska göra kan hen 
uppleva självständighet som påverkar den inre motivationen på ett positivt 
sätt. 

4.4 Sammanfattning och studiens ramverk 
Teorierna som har skrivits fram under teoriavsnittet, den didaktiska 
triangeln, Polyas schema och SDT, bildar studiens ramverk. Ett ramverk 
innebär att begrepp och teorier samverkar för att kunna analysera resultatet. 
Studiens resultatskrivning vilar på begreppen Problemlösning, Motivation 
och Relation. 
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5 Metod 
Studien har ett deduktivt förhållningssätt. Enligt Allwood och Eriksson 
(2017) innebär det att forskaren förhåller sig till en plan som kan vila på en 
teoretisk grund, samt att det ska vara bestämt vad det är som ska undersökas. 
I enighet med Denscombe (2009) lyfter detta kapitel fram hur innehållet har 
blivit granskat och hur artiklar samt litteratur har blivit värderade för att finna 
information som besvarade syftet och frågeställningarna. Nedan kommer en 
redogörelse för tillvägagångssättet för insamling av information till studien.   

5.1 Val av metod 
Studiens syfte var att hitta aktuell forskning för att finna strategier inom 
problemlösning som hjälper elever med ADHD diagnos under 
matematikundervisningen. De sökord som nyttjades var challenges, ADHD, 
school, problem solving. De urvalskriterier som användes under studien var: 
  
a, vetenskapliga artiklar, 
b, vetenskapligt granskade (peer reviewed),    
c, publicerade 2004 - 2019, 
d, läst abstract  
e, fokuserar på diagnosen ADHD, (vilket exkluderar studier om andra 
diagnoser) 
f, elever i matematiksvårigheter, (vilket exkluderar andra svårigheter) 
g, fokuserar grundskolan (vilket lärarens undervisning och eleven 
inkluderas)  
h, motivationsfaktorer (metoder läraren använder sig av). 
 

De tre första urvalskriterierna, a) b) och c), genererades automatiskt i 
databaserna söktjänster. Med hjälp av de första urvalen och sökorden gjordes 
sökningar i databaser. Genom att läsa titlar och abstract kan de sista 
urvalskriterierna mötas. 

5.2 Metod för datainsamling 
I början av litteratursökningen nyttjades svenska sökord utan att generera 
några lämpliga resultat, efter det ändrades sökorden till engelska. De sökord 
som användes var challenges, ADHD, school, problem solving och 
motivation. 
 
Vid den första sökningen användes sökorden, challenges, ADHD, school. 
Nästa steg var att läsa abstract. Andra sökningen användes sökorden problem 
solving, ADHD och school. Tredje sökningen nyttjades sökordet ADHD, 
anledningen till sökningen var att precisera forskningen på elever med 
ADHD diagnos. Avslutningsvis gjordes en sökning, sökorden var motivation, 
ADHD och math. 
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5.2.1 Manuellt urval 
I samband med de databassökningar som utförts, användes de tidigare 
nämnda avgränsningarna. Sökningen bidrog med en mängd artiklar som 
kunde besvara syfte och frågeställningar, de som ansågs relevanta behålls. 
De andra artiklarna som inte ansågs relevanta till syfte och frågeställningar 
sållades bort. Vidare gjordes nominerat urval vilket vi kommer beskriva 
under rubriken övrig litteratur.  

5.2.2 Övrig litteratur 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) lyfter fram begreppet 
nominerat urval. Nominerat urval är litteratur som står utanför 
litteratursökningen. Vårt nominerade urval är tagen från andra uppsatser och 
källor, de här urvalen berikar vår studie och är relevanta till vårt syfte och 
frågeställningar. Vidare gjorde vi vissa strategiska val, dessa val är att 
involvera den didaktiska triangeln, Polyas schema, Self determination theory 
för att berika vår studie eftersom de bistår till att ge svar på syfte och 
frågeställningar.  

5.2.3 Sammanfattning  
Totalt genomfördes 4 sökningar som genererade 89 träffar. 
Databassökningen renderade i 12 vetenskapligt granskade artiklar 
publicerade mellan 2004 - 2019. Det manuella urvalet skedde genom 
artiklarnas referenslista. Urvalskriterierna uppfylldes i databassökningen och 
det manuella urvalet. Se bilaga nr 2. 

5.3 Etiska riktlinjer 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) belyste etiska 
övervägande som var nödvändiga att förhålla sig till vid en systematisk 
litteraturstudie. De aspekter som lyfts var att välja artiklar och avhandlingar 
som är granskade och fått tillåtelse till publikation. Det insamlade och 
använda materialet ska vara utskrivet i källförteckningen. När 
litteratursökningen gjordes följdes de etiska övervägande som är nödvändiga 
att förhålla sig till.  

5.4 Resultatskrivning och Analysmetod 
Under den första genomläsningen av litteraturen låg fokus på elever med 
diagnosen ADHD. Efter genomläsningen utökades fokus till elever med 
diagnosen ADHD, lärarens roll, problemlösning och motivation. Utifrån 
sökningarna och genomläsning föll valet på att strukturera upp 
frågeställningarna var för sig, eftersom första frågan riktar sig mot elever 
med diagnosen ADHD medan den andra fokuserar på lärarens funktion i 
undervisningen. Vidare skapades en uppdelningen mellan begreppen 
problemlösning, motivation och relation.  
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Anledningen till uppdelningen av frågeställningar var att i den första frågan 
förklara vilka svårigheter det kan finnas för elever med diagnosen ADHD 
under matematikundervisningen. Den andra frågan lyfter hur lärarens 
funktion är mellan innehållet i relation till elever med diagnosen ADHD samt 
hur läraren kan arbeta för att bistå med det stöd som krävs.  
 
Resultatet från forskningsfrågorna kommer sedan att analyseras under två 
olika punkter, vilka är motivation och relation samt problemlösning och 
relation. Om resultatet från elevers svårigheter under matematiken kommer 
analyseras, berörs båda rubrikerna eftersom kognitiva svårigheter kan 
kopplas till problemlösning samt att motivation och relation är bärande 
begrepp. Den andra frågan analyseras utifrån båda rubrikerna, för att 
begreppen problemlösning, motivation och relation ingår i resultatet.  
 
För att läraren skall kunna bedriva en undervisning som passar för elever 
med diagnosen ADHD behöver läraren använda sig av sin ämnesdidaktiska 
kunskap och sin sociala förmåga. Dessa två aspekter kan tillämpas med hjälp 
av den didaktiska triangeln. Kansanen (2000) förklarar att den didaktiska 
triangeln bygger på relationen mellan läraren-elev, lärare-innehåll och elev-
innehåll. När vi analyserar resultatet kommer vi använda oss av den 
didaktiska triangeln för att påvisa om läraren har en god relation till eleverna 
kan undervisningen bli bättre. Genom att läraren har en god relation till 
eleverna kan läraren lättare använda sig av en strategi för att bistå med en 
likvärdig undervisning. En strategi vi anser användbar och kommer lyftas i 
analysen är Polyas schema (1948), den följer en tydlig struktur vilket gör den 
kan appliceras till alla elever i undervisningen. En annan viktig del i 
relationen mellan lärare och elev är att skapa motivation åt eleverna. För att 
de ska kunna känna sig delaktiga och ges möjligheten att utveckla sina 
kunskaper behöver du motiveras i matematikundervisningen. Ryan och Deci 
(2000) SDT-modell kommer att beröras utifrån denna aspekt.  
 

För att förtydliga hur de bärande begreppen i resultatredovisningen, 
problemlösning, motivation och relation har en tabell konstrueras med 
begrepp som används vid analys av resultatet. Begreppen utgår ifrån de valda 
teorierna, Polyas schema (1948), SDT och den didaktiska triangeln. Det sker 
inget samband mellan begreppen utan de används för att kunna tydliggöra de 
bärande begreppen.  
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Tabell 1. Vilka begrepp som används i ramverket. 

Problemlösning Motivation Relation 

Att förstå problemet Förvirring Lärare-Elev 

Att forma en plan Yttre motivation Elev-lärare 

Att fullfölja planen Inre motivation Lärare-innehåll 

Att se tillbaka  Elev-innehåll 
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6 Resultat och analys 
Följande kapitel består av två punkter som är studiens forskningsfrågor, där 
kommer det att beskrivas vad som har upptäckts inom litteraturen. Slutligen 
analyseras resultatet med hjälp av begreppen i studiens ramverk. 

6.1 Vilka svårigheter kan uppstå för en elev med diagnosen ADHD 
under matematiklektionen? 

 

Eisenberg och Schneider (2007) gjorde en upptäckt att pojkar med diagnosen 
ADHD ansåg att de var sämre på matematik än sina klasskamrater. 
Svårigheter som kan förekomma under en matematiklektion kan bero på de 
kognitiva förmågorna. Arbetsminnet kan vara ett problem för elever med 
diagnosen ADHD för de kan ha svårt att fokusera på relevant fakta och 
behålla den när ny fakta tillkommer (Iglesias-Sarmiento, Deaño, Alfonso och 
Conde 2017). Även Spangenberg (2017) lyfter att elever med diagnosen 
ADHD tenderar att ha fler svårigheter med de kognitiva förmågorna specifikt 
med arbetsminnet som används frekvent när eleven ska lösa uppgifter. Re, 
Lovero, Cornoldi och Passolunghi (2016) har undersökt hur elever med 
diagnosen ADHD som gick i årskurs sex och deras förhållande till sitt 
arbetsminne, de skriver uttryckligen att de oftast har svagt arbetsminne. De 
jämförde elever utan diagnos och elever med diagnosen ADHD. De fick 
arbeta med problemlösning inom matematiken som lästes upp för dem för att 
de enbart skulle arbeta med sitt arbetsminne. Först fick eleverna en uppgift 
senare uppdaterade de uppgiften för att se hur de skulle lösa uppgiften. 
Eleverna utan diagnos hade inga svårigheter medan eleverna med diagnosen 
ADHD hade väldigt svårt när uppgiften uppdaterades med ny information. 
(ibid). Det är inte enbart arbetsminnet som försvårar för eleven, Zentall och 
Ferkis (1993) problematiserar läsförståelse tillsammans med arbetsminnet att 
det också kan vara en svårighet för dessa elever. De elever som hade en 
högre läsförståelse löste fler uppgifter och det gick snabbare (ibid). 

Flera kognitiva förmågor som elever med diagnosen ADHD kan ha svårt 
med är att organisera olika uppgifter på olika stadier (Spangberg, 2017). 
Även Iglesias-Sarmiento, Deaño, Alfonso och Conde (2017) beskriver flera 
olika kognitiva förmågor som kan vara utmanande för elever med diagnosen 
ADHD, det kan till exempel vara att planera en uppgift, följa relevanta steg i 
en uppgift och utveckla strategier för att lösa uppgiften för att senare kunna 
koppla den till liknande problem. 

Det var lättare för elever med ADHD diagnos att lösa 
problemlösningsuppgifter där information de fick var till exempel 14+18=? 
(Zentall och Feriks, 1993). Det var betydligt svårare om informationen de 
fick var: ?+18=32 (ibid).  Det kan vara svårt om uppgiften har blandade 
handlingar eller blandade operationer när de ska utföra en uppgift (ibid). 
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En annan aspekt av utmaningar som kommit fram är att elever med 
diagnosen ADHD kan ha det svårare att vara motiverade under en lärarledd 
introduktion om den är för lång (Steiner, Sheldrick, Frenette, Rene & Perrin, 
2014). De menar att elever med diagnosen ADHD inte kan vara lika 
engagerad under tiden läraren instruerar, till skillnad om de arbetar i grupper 
eller när de arbetar självständigt. Det kan vara svårt att veta när en elev 
tappar fokus för all inlärning kräver koncentration (Ericsson, 2006). 
Koncentrationsförmågan är individuell och alla individer har olika lång tid 
som de orkar vara koncentrerade (ibid). 

Spangberg (2017) menar också att det troligen finns två anledningar till att 
det kan vara svårt under matematiklektion och det är det som karaktäriserar 
diagnosen ADHD att det finns ett överskott av energi (hyperactivity) och att 
störande moment kan vara mer frekventa hos eleven (distractibility). De kan 
även ha en förmåga att arbeta väldigt snabbt vilket gör att de kan missa 
relevant fakta eller göra slarvfel (Iglesias-Sarmiento, Deaño, Alfonso och 
Conde 2017).  

6.2 Hur kan lärare använda olika strategier för att motivera elever 
med diagnosen ADHD i årskurs 4–6 inom problemlösning? 

 
En strategi kan vara att använda sig av extra anpassningar. Nowacek och 
Mamlin (2007) intervjuade lärare angående hur de planerar undervisningen 
för elever med diagnosen ADHD och hur de arbetar med extra anpassningar. 
De kom fram till att lärarna på dessa skolor arbetar med pedagogiska 
åtgärder som inte kräver extra arbete för läraren utan att det är en snabb 
lösning som kräver lite tid för läraren. Till exempel fick eleverna använda en 
dator att skriva på istället för ett räknehäfte. Eleverna fick även ett schema 
över vad som skulle hända på lektionen samt berättade läraren vilka 
läromedel som de skulle ha med till undervisningen. Eleverna med ADHD 
diagnos var oftast med på introduktionerna tillsammans med sin klass och 
satt med i klassrummet. En kortsiktig lösning som också är en extra 
anpassning är att hjälpa eleverna med diagnosen ADHD att föra anteckningar 
som kan underlätta för eleverna att upptäcka vad som är viktigt (Schultz, 
Storer, Watabe, Sadler & Evans 2011).  

Det kan vara en viktig faktor hur läraren arbetar för att skapa en engagerande 
och motiverande miljö för eleverna, det är lärarens skyldighet att skapa det 
för alla (Spangberg, 2017). Lärare har oftast en mer negativ föreställning om 
elever med diagnosen ADHD när det gäller mål, uppförande och förväntade 
resultat (Eisenberg & Schneider, 2007). Vidare nämner Spangenberg (2017) 
att läraren inte ska jämföra elever med diagnosen ADHD och elever utan 
diagnosen eftersom de själva redan kanske jämföra sig med sina 
klasskamrater. Eleverna har med största sannolikhet redan vetskap om sina 
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brister, vilket kan leda till brist på motivation då de tror att klasskamrater 
besitter högre förmågor än dem (ibid). Inom problemlösning kan det vara 
svårt för läraren att sätta upp realistiska mål inom arbetsområdet eftersom 
eleverna med diagnosen ADHD kan ha svårt att vara fullt fokuserade under 
arbetet (ibid). Eleverna med diagnosen kan även vara mindre engagerade vid 
prov och göra slarvfel om det går för fort (ibid). En strategi för läraren är att 
hen bör sätta upp realistiska mål som är nåbara för alla elever men ändå 
utmanar för att stimulera kunskapsinlärning (ibid).  

González-Castro, Cueli, Arces, Rodriguez och Sideridis (2016) gjorde en 
empirisk studie där elever med diagnosen ADHD och elever i 
matematiksvårigheter fick arbeta med ett datorprogram med IDR (integrated 
dynamic representation) system. För att se om det kunde gynna eleverna att 
arbeta med ett program på datorn istället för att arbeta i matematikboken. 
Programmet var indelat i fyra steg. Det första steget innebär att eleven får 
hjälp av programmet att ta ut relevant fakta ifrån uppgiften. Det andra steget 
var att para ihop symboler med skriven text. Steg tre var att eleverna skulle 
skapa ett mönster genom att lägga till eller ta bort olika symboler och siffror. 
Det sista steget var att återskapa vad problemet innebär utan att få tillgång till 
steg två. De menar att det ger en generalisering av lärandet i arbetsområdet 
som var matematik och problemlösning (ibid). Resultatet av studien blev att 
fler elever med ADHD-diagnos gynnades av datorprogrammet (ibid).  
 
En annan aspekt som kan gynna elever med diagnosen ADHD kan vara att 
använda miniräknare vid arbete med problemlösningsuppgifter (Jess, Skott & 
Hansen, 2011). Vidare menar författarna att miniräknaren kan bistå till att 
eleverna kan få en möjlighet att vara delaktig i gruppresonemang, eftersom 
det oftast är algoritmerna som är det största problem för dessa elever. Även 
McIntosh (2009) påpekar att miniräknaren kan vara ett bra stöd som kan 
underlätta för eleverna att vidareutveckla sin matematiska kunskap.  

Elever med ADHD diagnos gynnas att vara i klassrummet och lösa 
problemlösningsuppgifter tillsammans med andra elever och läraren. Läraren 
bör se till att elever med den nämnda diagnosen kan få möjlighet att stå och 
röra på sig under arbetsgången (Zentall & Ferkis, 1993). För dessa elever har 
svårt att behålla relevant information och ta bort det irrelevanta i från 
uppgiften (ibid). 

Strategier en lärare kan använda sig av vid problemlösning enligt Zentall och 
Feriks (1993) är att inlärning ska ske efter elevens förmåga och förståelse än 
att lära ut förutbestämda steg. Att läraren är aktiv och kommunicerar med 
eleven för att visa samt diskutera för att stimulera elevens 
problemlösningsförmåga. Använda uppgifter där eleverna får använda sin 
läsförståelse för de hjälper dem att arbeta med arbetsminnet. Hjälpa till med 
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ledtrådar i uppgifterna för att kunna förbereda eleven för olika uppdateringar 
av uppgiften. 

6.3 Analys 
Under det här avsnittet kommer resultatet att analyseras med hjälp av 
studiens ramverk och det kommer vara indelat i motivation och relation samt 
problemlösning och relation. Relation är ett viktigt begrepp i studiens 
ramverk men det var svårt att enbart skriva om relation i ett eget stycke utan 
att ha med motivation eller problemlösning. Det gör att relation står 
tillsammans med motivation och problemlösning.  

6.4 Motivation och relation 
Om elever upplever att de är sämre inom ett ämne, i det här fallet matematik, 
kan det vara svårt att motivera dem att arbeta inom ämnet. Eisenberg och 
Schneider (2007) upptäckte att elever med diagnosen ADHD upplever att de 
var sämre på matematik än sina klasskamrater. Kompetens är ett viktigt 
behov för att uppleva ett välbefinnande som leder till ökad motivation (Ryan 
& Deci, 2000). Skulle eleverna ha svårt att förstå en uppgift kan 
motivationen sjunka vilket även det kan koppla till kompetens men det går 
även koppla det till självständighet. Självständighet är ett annat viktigt behov 
som kan kopplas till välbefinnande och skulle eleven uppleva att uppgiften är 
för svår och behöver be om hjälp kan självständigheten minska vilket kan 
leda till att motivationen sjunker (ibid). Det kan leda till att eleverna blir 
omotiverade och hamnar i kategorin förvirring, där eleven kan ifrågasätta 
behovet av den tilltänkta kunskapen i det vardagliga livet. Det kan vara en 
värdefull kunskap som eleven går miste om för att utvecklas. Relationen 
mellan elev-innehåll borde stämma överens för att innehållets nivå ska vara 
anpassad till eleven (Kansanen, 2000). Därför är det viktigt att läraren finner 
strategier som bistår till att eleverna förstår det innehåll som hen vill 
förmedla (ibid). Läraren har ett ansvar att se till att innehållet passar till 
ämnet och eleverna. När det kommer till elever med diagnosen ADHD 
behöver informationen anpassas så att de förstår vad de ska göra vilket kan 
kopplas till behoven Kompetens, Släktskap och Självständighet som är 
viktiga för att ge möjlighet till att öka motivationen (Deci & Ryan, 2000). En 
lärare som gör extra anpassningar som anses som snabba lösningar som inte 
kräver tidsplanering eller en genomtänkt tanke (Nowacek & Mamlin, 2007), 
kan göra att eleven hamnar i förvirring (Ryan & Deci, 2000) eftersom de kan 
vara svårt att förstå vad syftet med uppgiften är samt vilken nytta eleven har 
av uppgiften till framtida uppgifter. 

Inom yttre motivation förekommer fyra underkategorier, Extern reglering, 
Introducerad reglering, Identifierad reglering och Integrerad reglering 
eftersom den yttre motivationen är väldigt bred (Ryan & Deci, 2000). 
Förväntningar från en lärare kan vara en viktig aspekt för eleven för att 
kunna motivera hen till att arbeta i skolan och utvecklas. Om eleven 
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uppfattar lärarens förväntningar som låga eller till och med negativa kan det 
påverka motivationen negativt. Elev-lärare, elevens relation till läraren, kan 
vara en viktig aspekt för att det här kan undvikas (Kansanen, 2000). Lärarens 
ambition att eleven lyssnar och känner förtroende för hen, det vill oftast även 
eleven att läraren ska lyssna till eleven åsikter. Det går att koppla till Extern 
reglering och Introducerad reglering (Ryan & Deci, 2000). Tror inte läraren 
på eleven kan det kännas som en bestraffning för eleven som kan uppleva ett 
utanförskap att inte vara delaktig i de grundläggande målen vilket kan ingå 
inom Extern reglering. Det kan även bilda en oro hos eleven där hen 
ifrågasätter sin kompetens och kan jämföra sig med resten av klassen som 
ingår i Introducerad reglering (ibid). För att öka elevens motivation bör 
läraren arbeta med att stärka självförtroendet, om läraren jämför elever kan 
motivationen sjunka eftersom det kan bildas en oro där eleven kan uppfatta 
att deras kompetens är otillräcklig (ibid).  

Extra anpassningar som gjordes var att skriva på dator (Nowacek & Mamlin, 
2007) samt hjälpa eleven att ta anteckningar (Schultz, Storer, Watabe, Sadler 
& Evans 2011) eller använda en miniräknare (Mcintosh, 2009 & Jess, Skott 
& Hansen, 2011). Det går att koppla till Identifierad reglering (Deci & Ryan, 
2000). Om eleven förstår nyttan av dessa hjälpmedel kan de motiveras till att 
fortsätta utvecklas och lösa dessa olika problem, det skulle innebära att det 
var i kategorin Identifierad reglering (ibid). För att kunna bistå med en 
individuell plan behöver läraren ha en relation till eleverna för att veta hur de 
fungerar och vilken kunskapsnivå eleverna ligger på eftersom att skolan är 
socialt konstruerad med samspel mellan lärare och elever (Kansanen, 2000). 
Att jobba med i ett datorprogram kan göra att eleven blir självständig vilket 
är ett av behoven inom SDT (Ryan & Deci, 2000).  Med hjälp av dessa kan 
en elev hamna i kategorin Integrerad reglering där eleven arbetar 
självständigt och kan öka motivationen genom att lösa uppgiften. Inre 
motivation är när eleven befinner sig i ett välbefinnande via de tre behoven 
Kompetens, Släktskap och Självständighet (Ryan & Deci, 2000). Vilket 
eleven kan uppleva om hen jobbar självständigt och förstår nyttan med 
uppgiften. 

Om lektionen enbart har en ensidig kommunikation där läraren är sändare 
och eleven mottagare kan det bli långtråkigt för många elever när de ej 
känner sig delaktiga. Den didaktiska triangeln beskrivs som en metod för att 
se förhållanden mellan innehåll, lärare och elev (Kansanen, 2000).  I den här 
ensidiga kommunikationen är två delar av den didaktiska triangeln med. Det 
är Läraren-innehållet, vilket är relationen mellan läraren och innehållet, men 
eleven är inte lika involverad i kommunikationen. Det kan leda till mindre 
motivation. Släktskap, som är ett av de viktiga behoven för att öka 
motivationen, handlar om att känna en delaktighet om det är lärarens som 
enbart står för kommunikationen kan elevens delaktighet svikta vilket kan 
påverka motivationen att lyssna (Ryan & Deci, 2000). Har du en elev med 
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diagnosen ADHD som kan bli distraherad och har svårt att sitta still borde 
läraren jobba med den didaktiska triangel och inse vilka som är mottagarna 
av innehållet (Kansanen, 2000). Det är relationen mellan Lärare-elev där 
läraren får tänka vilken individ möter jag och hur kan jag stötta eleven att 
utvecklas. För att vara en del av en grupp kan det gynna elever med 
diagnosen ADHD att vara med i klassrummet men få tillgång till att röra sig 
(Zentall och Ferkis, 1993). Det här kan göra att de känner sig delaktiga och 
motivationen ökar (Ryan & Deci, 2000). 

6.4.1 Problemlösning och relation 
Flera forskare från lästa artiklar skriver att den kognitiva förmågan är 
svagare hos elever med diagnosen ADHD och framförallt arbetsminnet. 
Arbetsminnet är väsentligt inom matematik och problemlösning för att lösa 
uppgiften. Polyas schema (1948) kan underlätta för eleven med diagnosen 
ADHD men det kan krävas att elevens arbetsminne kan samverka för att 
kunna utvecklas och lösa de utmaningar som de ställs inför. För att träna upp 
arbetsminnet kan eleverna träna på problemlösningsuppgifter med text vilket 
innebär att de nyttjar sin läsförståelse (Zentall och Ferkis, 1993). De två 
första stadierna i schemat är att förstå problemet samt göra upp en plan 
(ibid). Till både de här stadierna krävs kognitiv förmåga som arbetsminnet 
för att komma vidare. I det första stadiet, att förstå problemet, ska eleverna 
kunna ta ut det väsentliga från uppgiften och förstå vad det är som 
efterfrågas. Nästa stadie är att göra upp en plan (Polya, 1948), där krävs 
också hjälp av de kognitiva förmågorna för att kunna applicera tidigare 
erfarenheter av problem till det nuvarande för att hitta en metod som 
fungerar.  
 
Extra anpassningar med hjälp av digitala verktyg eller läraren kan vara bra. 
Det första stadiet i Polyas schema (1948) är att förstå problemet, och genom 
att få skriva på datorn eller låta en lärare att anteckna kan det underlätta för 
eleven att ta ut det viktiga från problemlösningen. Eftersom elever med 
ADHD kan ha svårt att ta ut relevant information (Zentall och Ferkis, 1993) 
Miniräknaren kan vara ett hjälpmedel när eleven ska arbeta med stadie tre, 
att fullfölja planen, och stadie fyra, att se tillbaka, i Polyas schema (1948) 
Det kan vara ett verktyg som kan effektivisera kontrollen av uppgiften för att 
inte fastna med huvudräkning eller göra en uträkning om eleven har svårt att 
skriva vilket kan hjälpa i båda stadierna. Det kan vara ett hjälpmedel därför 
elever med diagnosen ADHD kan ha svårt att lista ut termer istället för 
differensen och summan (Zentall och Ferkis, 1993). 

Datorprogrammet med IDR-system som används i en studie (González-
Castro, Cueli, Arces, Rodriguez & Sideridis, 2016) kan hjälpa elever med 
ADHD-diagnos att utvecklas inom matematiken där även 
problemlösningsförmågan ingår. Stadie ett, att förstå problemet, Stadie tre, 
att fullfölja planen och stadie fyra, att se tillbaka går att jämföra med Polyas 



 

22 
 

schema (1948). Det första steget som var att ta reda på vad som är relevant 
fakta i uppgiften (González-Castro, Cueli, Arces, Rodriguez & Sideridis, 
2016) vilket är en viktig aspekt av att förstå problemet (Polya, 1948). Utan 
att ta reda på relevant fakta kan det bli väsentligt svårare att förstå problemet 
(ibid). I datorprogrammet kunde eleverna se bilder, symboler och text vilket 
gjorde att man kan anpassa uppgiften till olika nivåer inom skolklasserna 
(González-Castro, Cueli, Arces, Rodriguez & Sideridis, 2016). Steg två av 
datorprogrammet var en förlängning på det första steget där eleven ska para 
ihop text med bilder eller symboler för att få ihop ett mönster (ibid).  Även 
det går att koppla ihop med stadie ett i Polyas schema, att förstå problemet, 
där eleven ska undersöka vad som är relevant fakta (Polya 1948). Det sista 
steget i datorprogrammet var nästan likadant som steg två men eleven får 
ingen hjälp att para ihop bilder och symboler med text. De ska själva 
undersöka hur de kommer fram till en lösning (González-Castro, Cueli, 
Arces, Rodriguez & Sideridis, 2016).  Att kunna hitta en strategi för att lösa 
ett mönster, vilket också är en strategi inom problemlösning där du ska göra 
upp en plan (Polya, 1948). Ett hjälpmedel som ett datorprogram kan vara 
gynnsamt för framtida uppgifter. Om innehållet kan anpassas efter elevens 
nivå gynnar det hens lärande. Relationen mellan elev-innehåll är en 
central aspekt för elevens utveckling (Kansanen, 2000). 
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7 Diskussion 
Studiens avslutande kapitel är uppdelat i tre olika avsnitt. I det första 
avsnittet, metoddiskussionen, fokuserar på studiens tillvägagångssätt genom 
att beskriva och förklara vilka val som är gjorda för att få svar till syftet och 
frågeställningarna. I det andra avsnittet, resultatdiskussionen, diskuteras 
resultatet utifrån elevens och lärarens perspektiv. Avsnittet kommer vara 
uppdelat för att lyfta båda perspektiven. Diskussion avslutas med förslag till 
vidare framtida forskning  

7.1 Metoddiskussion 
Från egna erfarenheter i verksamheten har problematiken med matematik 
och problemlösning för elever med diagnosen ADHD varit synlig. 
Målsättningen med studien var att se hur forskningen beskriver diagnosen 
ADHD samt hur läraren kan bistå med stöd till alla elever under detta 
moment i matematikundervisningen. Den här studien är en systematisk 
litteraturstudie. Det diskuterades om en empirisk studie men valet föll på en 
systematisk litteraturstudie. Ett första steg var att granska vad tidigare 
forskning och litteratur har upptäckt och hur de förklarat diagnosen ADHD 
samt få en fördjupad kunskap om diagnosen. Det kan även ses som ett 
redskap till läraren som kommer i kontakt med elever som har diagnosen 
ADHD. Eftersom diagnosen förekommer på olika nivåer i samhället, är det 
viktigt att kritiskt granska innehållet för att få en rättvis bild om 
problematiken för individer som har diagnosen i matematikundervisningen.  
 
För att finna relevant information till studien krävdes sökord som användes 
för att precisera problematiken. För att kunna precisera sökningen skapades 
en kontakt med tillhörande bibliotekarie för att göra sökningen så gedigen 
som möjligt. De sökord som kom till användning utökades efter denna 
kontakt och kombinerades på olika sätt. Utifrån de tre första urvalskriterierna 
granskades rubrik och abstrakt för att se relevansen av innehållet. De som 
ansågs värdefulla lästes noggrant både i text och i källorna för att se om de är 
pålitliga. Om informationen och innehållet tidigare varit granskad samt att 
forskningen är gjord det senaste decenniet, hjälpte det till att få en utvecklad 
förklaring av diagnosen ADHD. Uppfyllde de dessa kriterier är de 
gynnsamma till studien medan de andra uteslöts. Nästa moment var att se om 
det utvalda materialet svarade upp till de andra urvalskriterierna. Det 
genomfördes totalt fyra sökningar vilka generade 89 sökträffar. 
Utifrån sökträffarna valdes 12 referentgranskade artiklar ut och ifrån deras 
referenslista valdes 3 stycken manuellt som kunde svara på syfte och 
frågeställningarna. Det nominerade urval som gjordes var 28 stycken som 
berikar studien och bistår till att besvara till syfte och frågeställningarna. 
Totalt innehåller litteraturstudien 43 stycken källor.  
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När sökningen påbörjades användes svenska sökord men sökträffarna blev 
alldeles för få, av den anledningen använde vi engelska sökord i olika 
kombinationer. Därför har delar av forskningen skett utanför Sveriges 
gränser, vilket kan göra att informationen kan ge ett felaktigt resultat. 
Diagnosen ADHD uppger liknande symptom oberoende vilket land 
forskningen har inträffat i, därför är informationen fortfarande värdefull för 
den här studien. En annan gemensam aspekt hos elever med diagnosen 
ADHD kan vara problematiken med en problemlösningsuppgift. Det är 
universellt att eleverna behöver strategier när de arbetar med 
problemlösningsuppgifter. När det handlar om forskningen kring lärarens roll 
skiljer den sig lite, skillnaden är att kraven på lärare skiljer sig i andra länder 
på grund av olika kulturer Utifrån vår erfarenhet i verksamheten anser vi att 
litteraturen är relevant eftersom den nämner gynnsamma faktorer som går att 
applicera i den svenska skolan. 

Vidare gjorde vi vissa strategiska urval, detta var för att kunna berika 
studien. Eftersom vi vill finna metoder och strategier som kan vara extra 
användbara i undervisningen för lärare och elever med diagnosen ADHD. De 
strategiska valen som gjordes var den didaktiska triangeln, SDT och Polyas 
schema. Anledning till varför valen föll på de här var för att de kunde 
appliceras till det tilltänkta ramverket.  
 
Det som blev problematiskt med vår sökning var att sökträffarna blev väldigt 
få, antagligen berodde det på att den gjorda precisionen inte hade berörts 
tidigare. Informationen om ADHD var väldigt konkret och gynnsam, dock 
när den kombineras ihop med relevant matematik blev det svårare att finna 
värdefull information. En annan faktor var att det fanns väldigt lite svensk 
litteratur. Det blev till att använda sig av litteratur från andra länder som kan 
ge felaktig information. Litteraturen behövde granskas väldigt noggrant för 
att se om den var relevant och kunde appliceras till den svenska skolan. 

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att konkretisera svårigheter och dilemman som kan 
uppstå för elever med diagnosen ADHD samt finna strategier för läraren, så 
hen kan bistå med stöd till alla eleverna i undervisningen. Utifrån studiens 
källor fanns det gemensamma nämnare som bildade grunden till 
litteraturstudiens ramverk. Begreppen som lyfts fram i diskussionen är, 
strategier, problemlösning och motivation. Läroplan för Grundskola, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011(Lgr 11) förklarar att eleverna skall 
ges möjlighet att utveckla sin förmåga inom problemlösning och att använda 
olika strategier till att lösa matematiska problem.  

7.2.1 Strategier 
I lärarens profession ingår det två uppdrag, ett kunskaps- och ett fostrande 
uppdrag (Skolverket, 2019), vilket gör det svårt för läraren att bedriva en 
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undervisning som gynnar alla elever.  Läraren ställs inför många dilemman i 
undervisningen som kan göra att läraren inte hinner med att stötta alla elever 
i undervisningen.  
 
Vid granskning och analys av utvalda artiklar gav de ett gemensamt intryck 
av att läraren är i behov av strategier för att utforma rätt stöd till eleverna, då 
de har olika inlärningskurvor. Vilket innebär att läraren måste anpassa stödet 
för att ge alla elever samma möjlighet till utveckling inom matematik. 
Thoren (2009) lyfter olika framgångsstrategier som gynnar elevers lärande, 
det handlar om lärarens engagemang och intresse för 
matematikundervisningen. Hur läraren väljer att planera undervisningen för 
att det ska bli en varierad undervisning för att nå ut till varje elev. En annan 
aspekt om strategi, är att eleverna behöver strategier för att ta in information 
och förstå innehållet. I samspel med ansvarig lärare finns det ett 
strukturschema som kan vara gynnsamt för eleverna. Olsson och Olsson 
(2017) förklarar att ett strukturschema innehåller olika steg som gör det lätt 
för eleverna att hänga med i undervisningen. Ett schema som förekom i 
litteratursökningen var Polyas schema (1948), vilket kan vara en användbar 
strategi för att hjälpa elever med diagnosen ADHD då den följer en tydlig 
struktur. Valet av strategier växte fram i samband med läsning av litteraturen, 
då majoriteten av litteraturen förespråkar att ansvarig lärare är i behov av 
olika strategier för att ge alla eleverna möjligheten till att utveckla sina 
matematiska kunskaper. Likt lärarna behöver eleverna också strategier för att 
lösa de matematiska uppgifter de ställs inför. För att eleverna skall nå hit 
behöver eleverna motivation. 

7.2.2 Motivation 
Många av källorna belyser vikten i att motivera elever med diagnosen 
ADHD i undervisningen. Ett exempel som Edebol-Carlman och Norlander 
(2013) belyser är när elever med diagnosen påbörjar nya uppgifter kan det 
upplevas svårt för eleverna då koncentrationen kan avta för uppgiften och 
deras motivation kan försvinna. Ur ett elevperspektiv behöver de motivation 
för att initiera en uppgift och slutföra den (Skaalvik & Skaalvik, 2016).  Ute i 
verksamheten har det förekommit tillfällen där elever med diagnosen ADHD 
visat brist på motivation när de ställs inför nya uppgifter. Därför likt 
litteraturen är stödet från lärarna en central aspekt för att ge möjligheten att 
elevens motivation ökar. Rønhovde (2006) framhäver att den ansvarige 
läraren behöver skapa motivation för eleven. Genom att kunna skapa 
motivation för eleven behöver läraren ha en social relation till eleven för att 
det ska vara möjligt att bistå med det.  Kansanen (2000) lyfter den didaktiska 
triangeln som en grund när läraren bedriver undervisningen och kan vara 
som ett redskap för att motivera elever genom att skapa en social relation 
mellan lärare och elev. Granström (2007) förklarar att läraren har två roller i 
sin profession, den ena är lärande och den andra ledarskap. När författaren 
belyser ledarskap handlar det om vilka strategier läraren använder att 
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förmedla ut kunskap. När det handlar om att lära ut kunskap behöver läraren 
även motivera dem, genom att använda olika gynnsamma strategier kan 
läraren motivera dem.  
 

7.2.3 Problemlösning 
Det matematiska området i studien är problemlösning. Anledningen till det är 
att de har upplevts som mest problematiskt ute i verksamheten och att det 
arbetas mycket med problemlösningen i dagens skola. Ärlebäck (2009) 
belyser när elever arbetar med problemlösning vet de inte vilka strategier de 
ska använda vid uppgiften, anledningen till det kan bero på elevens tidigare 
kunskaper och förmågor. Det som sker ute i verksamheten stämmer överens 
till viss gräns av det Ärlebäck (2009) nämner, men det finns andra 
anledningar till svårigheterna. En av svårigheterna i den här studien är den 
centrala kognitiva förmågan arbetsminnet. Pehrsson (2015) förklarar att 
elever som har svårigheter med arbetsminnet behöver arbeta med det i 
lärandesituationer. I litteraturen som har läst lyfter det som en av den centrala 
problematiken hos elever med diagnosen ADHD. När eleverna arbetar med 
problemlösning behöver de stöd från läraren till att värdera vilka strategier de 
ska använda sig av för att lösa den här typen av uppgifter. Stanic och 
Kilpatrick (1989) försöker konkretisera problemlösning med tre olika 
synsätt. Synsätten handlar om att skapa motivation och glädje hos eleven 
inför uppgiften. Det andra handlar om varför strategin är gynnsam för att lösa 
olika typer av uppgifter. Sista synsättet handlar om att ge eleverna förståelse 
om att problemlösning är det centrala inom matematiken för den berör så 
många matematiska områden. Det här synsättet går att koppla till Polyas 
schema (1948) då det följer en liknande struktur som läraren kan använda sig 
av i undervisningen.  

7.3 Slutsats  
Den systematiska litteraturstudien fokuserar på elever med diagnosen ADHD 
och deras problematik rörande matematiska problemlösningsuppgifter. 
Vidare belyser studien hur ansvariga lärare kan vara stöttande i situationerna 
och hur undervisningen kan lindrig göra denna problematik. 

Nästan all tillhörande forskning som berör diagnosen ADHD belyser samma 
säregna drag hos individer med diagnosen ADHD.  Att de har svårt att 
behålla koncentrationen, ger uppskov till mindre uppmärksamhet och 
aktivitet vilket blir synligt då impulsivitet tar över och eleverna fokuserar på 
annat än det som sker i själva undervisningen. Det leder till att ansvarig 
lärare behöver hitta strategier som kan avleda de här tendenserna. Det kan 
finnas många olika strategier men de valda strategierna i den här studien kan 
samverka med varandra för att vara ett stöd åt eleverna med diagnosen 
ADHD. 
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I Skolverket (2019) nämns det att undervisningen skall bedrivas efter varje 
elevs förutsättningar och behov och att den ska främja elevernas fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling. En strategi som kan vara gynnsam för alla 
aktiva lärare är den didaktiska triangeln som visar att det finns relationer 
mellan lärare, elever och innehåll (Kansanen, 2000). Dagens lärare har två 
roller att förhålla sig till i sin profession som lärare, lärande och ledarskap 
(Granström, 2017).  Användningen av den didaktiska triangeln kan läraren 
möta upp de här två aspekterna. Genom att tolka innehållet och sedan 
förmedla det till eleverna, låta eleverna tolka innehållet och sedan svara på 
deras följdfrågor, ett måste för läraren är att skapa en social relation till 
eleverna för att vägleda dem till att förstå innehållet och svara på deras 
frågor.  

När eleverna med diagnosen ADHD påbörjar arbetet med 
problemlösningsuppgifter kan det inträffa att de inte vet hur de ska lösa 
uppgifterna. Vilket kan leda till att det hamnar i affekt och blir omotiverade 
inför uppgifterna. En strategi som kan avleda eleven att hamna i affekt är 
teorin SDT. Teorin innehåller tre olika steg som förklarar hur individer med 
hjälp av stöd kan bygga upp sin inre motivation. Enligt den här teorin kan 
läraren fungera som yttre motivation till eleverna därför har denna teori varit 
applicerbar till den här studien. 

Inom det matematiska området problemlösning måste eleven aktivera 
arbetsminnet, det kan vara svårt för eleven med diagnosen ADHD att hänga 
med i uppgiften. Anledningen till det kan bero på den kognitiva förmågan. 
Zentall och Ferkis (1993) förklarar att elever med diagnosen ADHD har 
problematik att överföra information under en kortare tid. När eleverna 
arbetar behöver de en strategi som gör att de får en struktur att utgå från. I 
läst litteratur nämns Polyas schema (1948) som ett fungerande redskap. 
Metodiken som finns i schemat har bevittnats i verksamheten när elever 
arbetar med problemlösningsuppgifter som gjorde att eleven hade en strategi 
att utgå ifrån vilket var positivt. Polyas schema följer en och samma struktur 
vilket gör det lätt för elever att hänga med i innehållet då de kan välja och 
styra upplägget själv för att förstå. Metoden fungerar i dagens skola, då den 
följer en fungerande struktur. 

Litteraturstudiens ramverk grundar sig i begreppen, problemlösning, 
motivation och relation. Valen till begreppen grundar sig i vad som 
framkommit av läst litteratur och egna erfarenheter. För att läraren ska 
bedriva en undervisning som gynnar alla elever behöver läraren strategier. 
Likt den didaktiska triangeln som bistår en relation mellan lärare och elever, 
genom sociala band kan läraren förklara innehållet för eleverna på ett sätt 
som gör att de förstår. Har en relation skapats kan läraren motivera eleverna 
vid arbetet av problemlösningsuppgifter.  
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7.4 Framtida forskning 
Den här systematiska litteraturstudien har haft som utgångspunkt vad tidigare 
forskning uppmärksammat om elever med ADHD diagnos och den 
matematiska problemlösningsförmågan. Den har varit inriktad på att belysa 
vilka svårigheter en elev med ADHD diagnos kan möta under en 
matematiklektion, för att en lärare ska ges möjlighet att uppmärksamma 
dessa. En annan utgångspunkt har varit att undersöka vilka strategier en 
lärare kan bemästra för att vara ett stöd till eleven med den nämna diagnosen, 
för att kunna motivera eleven till att utveckla sin problemlösningsförmåga. 
För att komma närmare den dagliga verksamheten inom matematiken kan en 
kvalitativ empirisk studie vara ett alternativ. Ett förslag är att intervjua 
rektorer, lärare och specialpedagoger på olika skolor för att undersöka om 
deras synsätt stämmer överens. Fokus under intervjuerna ska vara på hur de 
arbetar med elever som har ADHD diagnos för att motivera dem inom 
problemlösning. Det kan även ge ett resultat på hur olika skolor arbetar samt 
om det finns likheter och skillnader. Om resultatet från den här studien ska 
vara applicerbart, bör syftet och frågeställningarna vara liknande i den 
empiriska studien. Det kan frambringa att studien kommer närmare 
verksamheten. 
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Skapa rutiner Gå igenom vad som ska ske under lektionen för att 
skapa en trygghet för eleven. 

Schemabilder Presentera med hjälp av bilder för vad eleven eleven ska 
göra under.  

Förväntningar Förklara tänkta förväntningar för varje lektion 

Utarbetade 
strategier 

Strategier för att hantera elevens negativa beteende. 

Positiv 
förstärkning  

Positiv feedback till eleven när hen har gjort något bra. 

Framsteg Förklara för eleven vilka framsteg hen har gjort. 
         (Olsson och Olsson, 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 
 

Bilaga 2 

Aspelin, J. (2016). Om den pedagogiska relationens gränser: 
Relationskompetens i gränslandet mellan närhet och distans. Nordisk 
Tidskrift För Allmän Didaktik (Noad), 2(1), 3-13. 

Eisenberg, D., & Schneider, H. (2007). Perceptions of Academic Skills of 
Children Diagnosed With ADHD. Journal of Attention Disorders, 10(4), 
390–397. DOI: 10.1177/1087054706292105  

Ericsson, I. (2006). Koncentrationsförmåga ur ett relationellt perspektiv. 
Educare, (1), pp. 38-53. 

Frelin, A., & Grannäs, J. (2015). Direct and indirect educational 
relationships: Developing a typology for the contribution of different 
categories of school staff in relation to students’ educational 
experiences. Improving Schools,18(1), 56-68. 

González-Castro, P., Cueli, M., Areces, D., Rodríguez, C., & Sideridis, G. (2016). 
Improvement of Word Problem Solving and Basic Mathematics Competencies in 
Students with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Mathematical Learning 
Difficulties. Learning Disabilities Research & Practice, 31(3), 142–155.  

Lindblom, J. (2015). Genrestratifiering och massmedias neutralisering av 
kritiken mot ADHD: Ett kunskapssociologiskt perspektiv. Sociologisk 
Forskning, 52(1), 33-60. 

Nordenbo, S.E., Søgaard Larsen, M., Tiftikiçi, N., Wendt, R.E., & Østergaard, S. 
(2008). Teacher competences and pupil learning in pre-school and school – A 
systematic review carried out for the Ministry of Education and Research, Oslo. 
Copenhagen: University of Aarhus 

Nowacek, E. J., & Mamlin, N. (2007). General Education Teachers and Students 
with ADHD: What Modifications Are Made? Preventing School Failure, 51(3), 28–
35 

Pólya, G. (1948). How to solve it; a new aspect of mathematical method. Princeton, 
N.J.: Princeton University Press. 



 

III 
 

Re, A. M., Lovero, F., Cornoldi, C., & Passolunghi, M. C. (2016). Difficulties of 
children with ADHD symptoms in solving mathematical problems when 
information must be updated. Research in Developmental Disabilities, 59, 186–193. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of 
intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 
55, 68-78. 

Schultz, B. K., Storer, J., Watabe, Y., Sadler, J., & Evans, S. W. (2011). School-
based treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychology in the 
Schools, 48(3), 254–262.  

Steiner, N. J., Sheldrick, R. C., Frenette, E. C., Rene, K. M., & Perrin, E. C. (2014). 
Classroom Behavior of Participants with ADHD Compared with Peers: Influence of 
Teaching Format and Grade Level. Journal of Applied School Psychology, 30(3), 
209–222. 

Spangenberg, E. D. (2017). Comparing the Achievement Goal Orientation of 
Mathematics Learners with and without Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. 
South African Journal of Education, 37(3), 11. 

Svenaeus, Fredrik (2015) ADHD som en samtida kulturdiagnos. 
Socialmedicinsk tidskrift Volym 92, Nummer 1, sid. 56-62  

Zentall,S.S, & Ferkis, M.A. (1993). Mathematical Problem Solving for Youth with 
ADHD, with and without learning disabilities. Learning Disability Quarterly. 

 



                                                                                                                            
 

 
 
Fakulteten för teknik 
391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 
Tel 0772-28 80 00 
teknik@lnu.se 
Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


