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Abstrakt 

___________________________________________________________________ 

Problemlösning för alla? – De exekutiva funktionernas påverkan i matematik 

för elever med ADHD och/eller AST  

Problemsolving for everyone?  – How does executive functions affect 

students with ADHD and/or ASD in mathematics. 

      

De funktioner som styr vårt målinriktade beteende kallas med ett 

samlingsnamn för exekutiva funktioner. Syftet med vår kvalitativa 

intervjustudie är att belysa hur de exekutiva funktionerna påverkar elever 

med ADHD och/eller AST i matematik, med ett särskilt fokus på 

problemlösning. Vidare kartläggs vilka stöd och anpassningar som används i 

matematik för att kompensera nedsatta exekutiva funktioner. Resultatet visar 

att elever med ADHD och/eller AST ofta har svårigheter med de exekutiva 

funktionerna och det blir särskilt tydligt i matematiken när det gäller 

problemlösning där generalisering, förmåga att uppnå kämpande, minne, 

självförtroende och motivation är viktiga delar. Studien visar att pedagoger 

använder flera olika kompensatoriska hjälpmedel för att kompensera nedsatta 

exekutiva funktioner i matematik. Enligt productive struggle och productive 

failure, som är arbetets teoretiska bakgrund, lär sig eleverna bäst när de får 

kämpa med sitt lärande och på så sätt nå djuptänk. Vi anser att dagens 

kursplaner i matematik går att koppla samman med dessa teorier och är 

intresserade av om elever med ADHD och/eller AST, trots svårigheter med 

de exekutiva funktionerna, har förmågan att tillägna sig kunskap enligt dessa 

teorier. Våra respondenter är överens om att elever med ADHD och /eller 

AST är lika olika som elever utan diagnoserna. Det är därför viktigt att inte 

generalisera utan att verkligen se varje elevs behov. 

Nyckelord 

Exekutiva funktioner, AST, ADHD, matematikinlärning, kompensation, 
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1 Inledning 

1-1,4% av alla barn uppfyller diagnoskriterierna för AST 

(AutismSpektrumTillstånd) och cirka 5% för ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) (Gillberg, Råstam & Fernell, 2015). Detta innebär att 

vi som speciallärare möter dessa elever i vår dagliga verksamhet. Flera barn 

har båda diagnoserna och ännu vanligare är att man har drag av ADHD 

och/eller AST. Elever med ADHD och/eller AST har ofta svårigheter med 

exekutiva funktioner (Olsson & Olsson, 2017; Jensen, 2017; Sjölund, Jahn, 

Lindegren & Reuterswärd, 2017). Begreppet exekutiva funktioner handlar om 

vår förmåga att styra och organisera oss själva, att kunna rikta 

uppmärksamheten och hålla kvar den på instruktioner och information som 

behövs i minnet samtidigt. Skolverkets rapport, Särskilt stöd i grundskolan 

(2011), vittnar om hur ökade krav på sociala färdigheter i samband med 

ökande andel individuellt arbete får konsekvenser för elever i behov av särskilt 

stöd. Dessa sociala färdigheter beskrivs som krav på hjärnans exekutiva 

funktioner. I undervisningssammanhang har en ökning ägt rum mot 

problembaserat lärande vilket ställer större krav på denna typ av förmågor 

eftersom eleven förväntas arbeta självständigt (Carlsson Kendall, 2016). Vi 

funderar på hur och om sociala färdigheter påverkar elevernas lärande om 

problemlösning samt hur vi kan skapa en lärmiljö som gynnar och underlättar 

för elever med ADHD och/eller AST. Vilka exekutiva funktioner är det som 

påverkar elevernas problemlösningsförmåga? Hur kan vi hjälpa dessa elever 

så att de slipper hamna i frustration?  

Litteraturen påtalar olika anpassningar och stöd som kan användas för att 

uppväga svårigheter med de exekutiva funktionerna (Olsson & Olsson, 2017; 

Jensen, 2017; Sjölund, Jahn, Lindegren & Reuterswärd, 2017), men kan 

samma typer av anpassningar och stöd användas i matematik som används i 

andra ämnen? Finns det risk att stödet och anpassningarna missgynnar elevers 

matematiklärande så att de aldrig uppnår det lärande och de förmågor som 

kursplanerna i matematik avser framförallt inom problemlösning? Skollagen 

skriver att stöd ska ges till elever som har svårt att uppfylla kunskapskrav eller 

kravnivåer till följd av en funktionsnedsättning (Skollag 2018:1098). Vidare 

påtalar läroplanerna (Lgr11 och Lgy11) att undervisningen ska anpassas efter 

varje elevs förutsättningar och behov samt att undervisningen ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Detta menar vi visar att 

det är vår skyldighet att se till att elever med ADHD och/eller AST ges 

möjlighet att få lyckas med sitt matematiklärande på ett gynnsamt sätt. Det här 

har gjort oss specifikt intresserade av hur pedagogisk personal upplever att 

svårigheter med exekutiva funktioner hos elever med ADHD och/eller AST 

påverkar matematiklärandet med ett särskilt fokus på problemlösning samt hur 

svårigheter kan uppvägas på bästa sätt genom anpassningar och stöttning. 
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2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att belysa hur de exekutiva funktionerna påverkar 

elever med ADHD och/eller AST i matematik, med ett särskilt fokus på 

problemlösning, samt att kartlägga vilka stöd och anpassningar som används i 

matematik för att underlätta för dessa elever. Utifrån ovanstående ansats har 

två frågeställningar formulerats: 

• Hur upplever pedagogisk personal att de exekutiva funktionerna 

påverkar elever med ADHD och/eller AST i matematiklärandet?  

• Vilka stöd och anpassningar används i matematikundervisningen för 

att stötta elever med ADHD och/eller AST? 

3 Litteraturbakgrund 

Denna del kommer framförallt behandla vad exekutiva funktioner är och hur 

man kan dela in dem. Vi tar också upp kognition och begåvning eftersom 

exekutiva funktioner är en aspekt av kognition och fungerar som en 

stödfunktion som gör att man har tillgång till sin begåvning. Efter det kommer 

en presentation av ADHD och AST där vi förklarar orsaksfaktorer samt hur 

funktionsnedsättningarna på olika sätt påverkar beteenden. Vi kommer också 

att belysa hur de kan kopplas samman med matematik och hur de påverkar 

matematiklärandet. Då elever med ADHD och/eller AST ofta har svårigheter 

med exekutiva funktioner beskriver vi även hur dessa funktioner påverkar 

matematiklärandet samt hur svårigheterna kan kompenseras med hjälp av 

olika omgivningsfaktorer.  

3.1 Exekutiva funktioner 
De funktioner som styr vårt målinriktade beteende kallas med ett 

samlingsnamn för exekutiva funktioner. Planering, självreglering, 

minnesfunktioner, initiativförmåga och uppmärksamhet räknas till de 

exekutiva funktionerna. Dessa funktioner fungerar som hjärnans projektledare 

genom att de hjälper oss att kunna överblicka, planera och riskbedöma allt vi 

gör. De utvecklas ofta fullt ut i vuxen ålder och därför behöver de flesta elever 

stöd i skolan när det gäller de exekutiva funktionerna men vid både ADHD 

och AST är det vanligt att hjärnans projektledare är långt yngre än eleven själv 

(Jensen, 2017). För personer med ADHD handlar det om arbetsminne, 

planering och impulskontroll och när det gäller personer med AST handlar det 

mer om flexibilitet och planering (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2019). De som har ADHD med hyperaktivitet verkar ha minst problem med 

de exekutiva funktionerna (Jensen, 2017). Ett sätt att kategorisera de exekutiva 

funktionerna enligt Eriksson och Ahlstrand (2016) är att dela in dem i “kalla” 

och “heta” funktioner då de kalla är mer resonerande och renodlat kognitiva 
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och de heta är färgade av känslor. Många gånger överlappar de varandra och 

andra kognitiva processer. 

3.1.1 Kalla exekutiva funktioner 

Eriksson och Ahlstrand (2016) kategoriserar in de kalla exekutiva 

funktionerna i tre olika delar såsom uppmärksamhet, målstyrt beteende och 

kognitiv flexibilitet. Uppmärksamhet innebär en förmåga att kunna fokusera 

och stänga ute konkurrerande information. Här talas det också om inhibition 

vilket innebär förmåga att hejda en impuls att reagera på något som distraherar 

(Barkley, 1997). Målstyrt beteende börjar utvecklas i tidig ålder och för att 

uppnå målstyrt beteende behöver man kunna ta initiativ till att starta en 

aktivitet, kunna planera genom att i förväg tänka hur man ska göra något. Det 

handlar också om problemlösning då man måste kunna använda en strategi för 

att lösa ett problem (Best & Miller, 2010). Målstyrt beteende är något skolan 

ställer höga krav på vilket försvårar för personer med AST och ADHD 

(Fleischer & Merland, 2008). Vid kognitiv flexibilitet har arbetsminnet en 

nyckelfunktion då det innebär att kunna hålla information i minnet tillräckligt 

länge för att lösa ett problem med hjälp av informationen. Personen behöver 

också kunna skifta uppmärksamhet genom att avsluta en uppgift och påbörja 

en annan för att vid ett senare tillfälle kunna återkomma till den första. 

Kognitiv flexibilitet innebär också att kunna generalisera genom att lära sig 

något i ett sammanhang och sedan använda den kunskapen i ett annat 

sammanhang (Spsm, 2019). 

3.1.2 Heta exekutiva funktioner 

Heta exekutiva funktioner är färgade av känslor och innefattar impulskontroll, 

att inte behöva omedelbar behovstillfredsställelse, känsloreglering och 

motivation. Motivation är inte en exekutiv funktion men kopplas starkt 

samman med dessa då de handlar om en benägenhet att utföra en viss aktivitet. 

Det finns två olika typer av motivation, den som kommer inifrån, där man 

känner tillfredsställelse av att få ägna sig åt det man gillar, eller utifrån, där 

man exempelvis får beröm för det man utför.  Motivation är beroende av 

exekutiva funktioner framförallt förmågan att planera och föreställa sig ett mål 

och av impulskontroll och självreglering (Spsm, 2019). 

3.1.3 Begåvning 

Kognition innebär hur vi lär samt hur vi hanterar kunskap och information.  

Exekutiva funktioner och minne är aspekter av kognition (Spsm, 2019). 

Carlsson Kendall (2015) skriver om hur begåvning är en del av tänkandet och 

problemlösningen men är också beroende av andra kognitiva processer 

speciellt de exekutiva funktionerna. Vid neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar spelar begåvningen en stor roll. Vid låg begåvning kan andra 

svårigheter förstärkas och bli mer framträdande samtidigt som vid hög 

begåvning kan de användas för att kompensera andra svårigheter. Personer 

med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) har ofta ojämna 
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begåvningar då de kan vara duktiga på en typ av uppgifter samtidigt som de 

har svårt för andra likartade uppgifter och därför kan det vara svårt för 

omgivningen att hitta rätt nivå på krav och förväntningar (Dahlgren, 2004). 

Överkrav kan leda till beteendeproblem för personer med svag begåvning på 

samma sätt som understimulans vid hög begåvning kan skapa stress och 

frustration vilket påverkar motivation och självbild negativt (Carlsson 

Kendall, 2015). 

3.1.4 Kompensation vid annorlunda kognition 

Kognitiva svårigheter eller en annorlunda kognition påverkar möjligheten till 

att lära genom att funktionerna är svagare (Hill, 2004). Språket är ett stöd för 

de exekutiva funktionerna samtidigt som det är beroende av dem både för 

språkets förståelse och uttrycksförmåga. Genom att förstå hur en person tänker 

kan vi bli mycket bättre på att möta personens behov och ge honom eller henne 

möjlighet att lära och utvecklas på sitt sätt (Spsm, 2019). Gathercole och 

Pickering (2001) menar att det är viktigt att förstå hur de exekutiva 

funktionerna fungerar för att optimera barns möjligheter att lyckas i sitt 

lärande. Omgivningen är avgörande för hur de här färdigheterna och 

funktionerna utvecklas. Barn som har det rörigt i långtidsminnet, 

generaliseringsproblem och svårt att automatisera färdigheter kräver en 

mycket medveten ansträngning där en stor del av kapaciteten tas i anspråk som 

egentligen behövs för att lära in innehållet. De behöver då få träna mycket mer 

för att det ska fastna och bli en procedur. Hinner de inte inkoda och lära sig 

finns ingenting att minnas (Spsm, 2019). 

3.2 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en funktionsnedsättning 

som innebär bristande uppmärksamhet, impulsivitet och hög/låg aktivitetsnivå 

(Olsson & Olsson, 2017). ADHD verkar orsakas av funktionsförändringar 

eller skador i hjärnan vilket ger upphov till beteendeavvikelser. Dessa 

funktionsförändringar anses finnas i pannloben, lillhjärnan och hjärnans inre 

basala ganglier. Barn med ADHD har för låg omsättning av signalsubstansen 

dopamin vilket finns i hög koncentration i just frontala cortex och basala 

ganglierna (nervcells kärnor). När det sker en förändrad omsättning av denna 

signalsubstans i dessa områden skapas svårigheter med att reglera 

aktivitetsnivån och att vidmakthålla koncentrationen (Ljungberg, 2008). Den 

låga omsättningen av dopamin gör också att deras belöningssystem inte  

fungerar lika bra och att det krävs större belöningar för att dra igång det 

(Hansen, 2016). Ärftlighet anses förklara 80 % av orsaken till förändringarna 

medan 20 %  förklaras av störningar i hjärnans utveckling, eller skador som 

uppkommit under graviditet eller förlossningsskador (Ljungberg, 2008).  

ADHD kan finnas i tre olika former: ADHD i kombinerad form, ADHD där 

uppmärksamhetsproblem dominerar och ADHD där hyperaktivitet och 

impulsivitet dominerar. ADHD i kombinerad form, vilket är den vanligaste 
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formen av ADHD, innebär att barnet har stora uppmärksamhetssvårigheter och 

är överaktivt och impulsivt. ADHD där uppmärksamhetsproblem dominerar 

uppvisar barnet få eller inga symtom på överaktivitet eller impulsivitet utan är 

mer passivt och inåtvänt. ADHD där hyperaktivitet och impulsivitet dominerar 

innebär att barnet har få eller inga svårigheter gällande uppmärksamhet 

(Olsson & Olsson, 2017). Med uppmärksamhetssvårigheter menas att det är 

svårt att rikta och behålla uppmärksamheten. Det är lätt att bli distraherad av 

alla intryck utifrån och inga tankar gallras bort av hjärnan. Då är det svårt att 

minnas instruktioner, organisera sig och att hålla en röd tråd.  

Vid överaktivitet och underaktivitet är det svårt för hjärnan att reglera graden 

av aktivitet. Detta gör att det blir svårt att vara still för de överaktiva och att 

vara tillräckligt alerta för de underaktiva. Impulsivitet beror på att hjärnan har 

svårt att stoppa eleven från att agera på varje tanke eller impuls. Förmågan till 

konsekvenstänk är låg (Jensen, 2017). Ungefär 25 procent av eleverna med 

ADHD uppvisar också matematiksvårigheter (Rubenstein, 2008).  

Varför elever får det svårt i skolan varierar både mellan diagnoserna och inom 

dem. Elever med exakt samma diagnos skiljer sig troligen mer åt än två 

klasskamrater utan diagnos. Jensen (2017) menar att det är samma sak att 

erbjuda alla elever som ser dåligt samma styrka på glasögonen som att ge 

samma stöd till alla med samma diagnos. Författaren menar att det är de 

nedsatta funktionerna som vi ska kompensera i skolan och inte en generell 

diagnos. Diagnosen är bara en hjälp att hitta rätt verktygslåda (Jensen, 2017). 

3.3  AST (Autismspektrumtillstånd) 
AST innefattar flera olika diagnoser, aspergers syndrom, autism och atypisk 

autism. Alltmer talar man om AST som en diagnos då skillnaderna mellan 

diagnoskriterierna för de olika autismspektrumtillstånden är små, och 

konsekvenserna i vardagen och det olika sättet att tänka är påfallande lika 

(Carlberg Söderlund, Lindberg, Lindberg & Valsö, 2014). Gillberg och 

Peeters (1999) menar att det inte går att bevisa orsaken till autism men anser 

att autism är det beteendemässiga uttrycket för neurologisk störning. Problem 

under förlossningen framträder som ett genomgående mönster hos barn med 

autism (Wing, 2012).  

Personer med autismspektrumsvårigheter har ett annorlunda sätt att tänka på 

än de flesta vilket ofta leder till svårigheter för individen att förstå andra samt 

svårigheter för andra att förstå varför personen med autism agerar och reagerar 

som hen gör (Carlsson Kendall, 2016). Inom gruppen AST finns stor variation 

men det finns några gemensamma problemområden som i varierande grad 

finns hos alla. Carlsson Kendall (2016) skriver att dessa problemområden är 

central koherens, mentalisering och exekutiva funktioner. Central koherens 

handlar om att förstå sammanhang då många personer med autism är 

detaljfokuserade och har svårt att uppfatta eller förstå sig på helheten som 

detaljerna ingår i (Carlsson Kendall, 2016). Sammanhanget ger detaljerna 



 

6(32) 

 

mening då blir det svårt att förstå vad det handlar om utan att känna till 

kontexten. Mentalisering innebär förmågan att förstå hur andra människor 

tänker och känner. Kommunikation innehåller både det vi säger samt en 

mängd icke verbala signaler som är avgörande för hur det vi säger ska 

uppfattas menar Carlsson Kendall (2016). Dessa signaler är tonfall, betoning 

och hur vi kombinerar ansiktsuttryck, skärper rösten samt håller kroppen avgör 

kommunikationens innehåll. För personer med AST kan det mesta av den icke 

verbala kommunikationen gå förbi utan att upptäckas.  

Det tredje området som personer med AST har svårigheter med är exekutiva 

funktioner (Carlsson Kendall, 2016).  När det gäller elever med 

högfungerande autism kan man se att svårigheterna primärt är kopplade till 

nedsatt social interaktion och kommunikation, förekomsten av stereotypa 

beteenden och säregna intressen (Zentall, 2007). Chiang och Lin (2007) 

skriver om att barn med AST ej har matematiksvårigheter i större utsträckning 

än andra barn. Vidare skriver de att vissa barn med AST har en lätt reducerad 

generell matematisk färdighet som leder till att de inte har kunnat tillgodogöra 

sig den vanliga undervisningen i matematik. De menar också att en del med 

AST är särskilt begåvade i matematik. Lunde (2010) skriver att problematiken 

för eleverna med AST ofta ligger i att undervisningstid, undervisningsmetod 

och liknande inte är anpassat utifrån deras svårigheter vilka är konsekvenser 

av skador i centrala nervsystemet.  

3.4 Exekutiva funktioner och dess relation till matematik 
Som tidigare nämnts kännetecknas ADHD men även AST av svårigheter med 

de exekutiva funktionerna. Några av de exekutiva funktionerna som anses 

extra betydelsefulla i relation till lärande i matematik är: tidsuppfattning, 

prestationsförmåga, problemlösning, minne, initiativförmåga, igångsättning, 

generalisering, flexibilitet och känsloreglering. 

3.4.1 Tidsuppfattning och prestationsförmågan 

Om tidsuppfattningen är nedsatt kan det leda till en konstant stress och oro 

över att inte hinna klart eller komma i tid. Skoldagen kan kännas väldigt oviss 

om man inte har en känsla för när saker ska inträffa eller hur länge de varar. 

För att kompensera denna funktion kan man använda en timstock, påminnelse 

på mobilen eller annat sätt att synliggöra tid. Det är viktigt att verktygen 

tydliggör tiden och inte upplevs stressande för eleven (Jensen, 2017). Till 

tidsuppfattningen kan även prestationsförmågan relateras. Elever med ADHD 

arbetar ofta snabbt vilket innebär att de inte får med sig viktiga detaljer. De 

blir också lätt störda av ljud i klassrummet eller av andra elever. Avgörande är 

elevernas bristande uppmärksamhet och inte aktivitetsnivån (Dahle, 2009). 

3.4.2 Problemlösning 

Denna funktion behövs för att få vardagen att fungera, vid konflikter och i 

skolarbetet. Om förmågan är nedsatt kan det vara svårt med det kreativa eller 
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kritiska tänkandet samt lösa konflikter med klasskamrater. I ämnet matematik 

är problemlösningsförmåga en central förmåga som ska bedömas (Jensen, 

2017). Pólya (1945) menade att problemlösning innebär att kämpa med nya, 

obekanta uppgifter där användbara lösningsmetoder är okända. Han arbetade 

fram ett schema i fyra steg för att lösa problem. Dessa var: förstå problemet, 

hitta en lösningsmetod, genomföra lösningsmetoden och utvärdera. 

Wyndhamn, Risebeck & Schoultz (2000) menar att problemlösningsuppgifter 

inte är en speciell typ av uppgifter utan att det istället är relationen mellan 

uppgiften och kunskapen personen som ska lösa den har som är i fokus. För 

att bli bättre på problemlösning krävs träning och stöd. Att använda sig av 

öppna frågor/problem kan vara en väg till att träna kreativ problemlösning och 

kritiskt tänkande. Det måste också vara tillåtet att göra fel och testa idéer som 

inte alltid är fullt genomtänkta (Jensen, 2017). Cai (2003) menar att om man 

lär ut matematik utifrån problemlösning blir eleverna aktiva deltagare i att 

skapa kunskap istället för att bara vara mottagare av regler och metoder. För 

att göra problemlösningen mindre abstrakt kan man använda sig av visuellt 

stöd eller konkreta föremål. Det kan också behövas mallar för att hjälpa eleven 

med att bena ut problemlösningsprocessen (Jensen, 2017).  

 Zentall (2007) skriver att problemlösningsuppgifter som innehåller text är 

besvärliga vilket kan bero på att eleven måste hålla kvar en del information i 

arbetsminnet samtidigt som hen ska läsa textuppgiften, översätta den till 

numerisk information, identifiera den saknade informationen och lägga fram 

en problemlösningsplan. Att kunna göra mentala bilder som lagras för att 

sedan användas vid behov är viktigt vid problemlösning menar Lunde (2010).  

3.4.3 Minne  

Korttidsminnet används för att lagra respektive använda information under 

kort tid. Där kan information lagras i upp till en minut för att sedan glömmas 

bort om det inte läggs i långtidsminnet. Arbetsminnet är viktigt för att kunna 

bearbeta information, tänka samt följa en muntlig instruktion. Arbetsminnet 

används när vi räknar matematik. Om förmågan är nedsatt blir det svårt att lösa 

problem, planera, prioritera, välja och ta beslut. Långtidsminnet används för 

att lagra och hämta information. Elever med ADHD kan behöva läsa texter 

flera gånger för att lagra informationen och de kan ha svårt att hämta 

kunskaper ur minnet. Det sistnämnda verkar ställa till mest bekymmer. 

Inkodningen för ord kan vara nedsatt vid ADHD men inte inkodningen för 

bilder. Elever med AST störs lätt av ljud och det gör att de kan ha svårigheter 

att komma ihåg det de hört. Långtidsminnet är generellt bra hos elever med 

AST men de kan ha problem att hämta information ur minnet om händelser 

som de själva varit med om. Däremot har de ofta inga svårigheter att komma 

ihåg objektiva händelser (Jensen, 2017). Zentall (2007) har i sin samlade 

forskning kring ADHD och eventuella svårigheter i matematik kommit fram 

till att det främst tycks vara arbetsminnet som är påverkat. Elever med ADHD 

anpassar sig snabbare till stimuli än andra elever vilket innebär att ny 
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information inte kan bearbetas lika lätt. Även sekvenseringen av visuella 

informationsenheter verkar fungera dåligt vilket medför en nedsatt förmåga att 

“överlära” eller automatisera talfakta, de grundläggande aritmetiska 

minnesstrategierna (Zentall, 2007). Arbetsminnet påverkar även 

huvudräkning, där man skall addera 10+13+7, lagra de två första talen och 

sedan arbeta vidare med det sista talet (Dahlgren, 2007; Jacobsson & Nilsson, 

2011).  

Zentall (2007) hänvisar till forskning som visar att dessa elever genom att 

använda miniräknare bättre kan visa vad de behärskar i matematik genom att 

miniräknaren fungerar som ett hjälpmedel att förlänga stimulipåverkan och 

styra informationsbearbetningen i arbetsminnet. Instruktioner som är verbala 

är snabba och icke-bestående och kan vara svåra att följa, det blir lättare om 

man samtidigt får dem nedskrivna (Dahlgren, 2007; Jacobsson & Nilsson, 

2011). För att belastningen på ett nedsatt arbetsminne ska bli mindre kan man 

hjälpa eleven att organisera sig och komma ihåg vad som ska göras. Det är 

viktigt att eleven får extra tid att tänka och ha någon att bolla sig igenom 

tankeprocesser samt planera sitt arbete med. Elever med ADHD kan behöva 

ställa frågor rakt ut för att stanna kvar i sin tankebana. De är också känsliga 

för att bli avbrutna. ADHD mediciner samt regelbunden yttre motivation 

verkar påverka arbetsminnet positivt. Stöd såsom strategier eller mallar för 

stegvis problemlösning gör att eleven slipper hålla för mycket information i 

huvudet på en gång och underlättar på så sätt tankeprocessen. En lugn miljö 

och kortare arbetspass är positivt då det ökar förmågan att fokusera (Jensen, 

2017). 

3.4.4 Initiativförmåga och igångsättning 

Om förmågan är nedsatt är det svårt att veta hur och med vad man ska börja. 

Om man inte vet var man ska börja blir det en utmaning att göra något klart. 

Elever som har ADHD utan hyperaktivitet har ofta en nedsatt startmotor. 

Problem med att starta kan också bero på svårigheter att planera, bristande 

uppmärksamhet eller att man inte förstår vad som förväntas. Elever med AST 

har ibland svårt att göra saker på andras initiativ. Det krävs mycket kraft att 

starta och bromsa en aktivitet men däremellan kan det rulla på av bara farten. 

Elever som har svårt att komma igång med sitt arbete behöver stöd för att göra 

så. Stödet kan vara att se till att de har förstått uppgiften, peka ut första steget 

som krävs för att börja, se till att de har rätt material, gallra bort onödig 

information. Elever med ADHD utan hyperaktivitet kan ibland ha hjälp av 

musik eller att rita medan de lyssnar på instruktioner för att ha lättare att 

komma igång (Jensen, 2107) 

3.4.5 Generalisering, flexibilitet och känsloreglering 

Generalisering innebär att vi kan se mönster i olika situationer och inte 

behöver dra samma slutsats en gång till. Om förmågan är nedsatt kan små 

skillnader göra att en situation känns helt ny och annorlunda. Det kan göra att 
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eleven känner sig otrygg så fort en rutin ändras något. Förmågan används 

också vid problemlösning där det ställer till problem om man inte kan se 

likheter mellan uppgifter och på så sätt kan se vilken strategi som bör användas 

för att lösa dem. Fasta rutiner, tydliga instruktioner och samma mallar är 

viktigt stöd för elever som har svårt att generalisera. Hjälp att peka ut det 

väsentliga samt likheter mellan olika situationer eller uppgifter är också 

viktigt. Ritprat kan vara en metod för att visa på olika handlingsalternativ som 

kan användas i olika situationer i skolvardagen. Elever med ADHD och AST 

behöver också stöd i att utvärdera sitt handlande eller sin problemlösnings-

strategi för att träna in vad som är rätt och fel tänkt till nästa gång (Jensen, 

2107).  

För att kunna möta förändringar i olika situationer eller för att växla 

uppmärksamhetsfokus behövs flexibilitet. Förmågan är nödvändig vid 

skolarbete, i vardagsaktiviteter samt i växelspel med andra.  Elever med AST 

har ofta svårt med denna förmåga. Det gör att de ofta är väldigt rutinbundna 

och känsliga för när något inte blir som de förväntat sig. Att se saker ur ett 

annat perspektiv eller prova ett annat sätt blir svårt. Det sistnämnda kan också 

visa sig hos elever med ADHD. Elever som har svårt med denna förmåga 

behöver en tydlig struktur, liknande upplägg på skoldagarna, förberedelse 

inför förändringar samt att man visar att om det blir fel går det att lösa. För att 

träna upp flexibiliteten kan man visa två sätt att lösa ett problem eller en 

uppgift ifrån början (Jensen, 2017). 

Känsloreglering innefattar förmågan att kunna reglera och hantera känslor. Att 

veta vad man själv känner, att kunna visa sina känslor på ett sätt som blir 

positivt för en själv och att kunna stå ut när det är jobbigt. Svårigheter med 

känsloreglering kan innebära att de inte vet hur de ska hantera jobbiga känslor. 

Det kan också innebära att allt det som känns jobbigt på insidan syns på utsidan 

(Carlberg Söderlund, Lindberg, Lindberg & Valsö, 2014). Omgivningen kan 

lätt felaktigt utgå från att känslokontroll är ett val och reagera överdrivet. 

Området i hjärnan som ska styra över känslor är mindre hos elever med 

ADHD. Elever med AST kan ha svårt att skilja andras ilska från sina egna 

känslor och kan därmed bli upprörda om de bara hör någon höja rösten. Elever 

som har nedsatt känsloreglering behöver ofta hjälp med att hantera motgångar 

och ta nya tag. Det hjälper inte att börja argumentera med en elev när den 

tappat kontrollen och inte heller att själv tappa humöret och inte behålla sitt 

lugn. Istället ska vi försöka undvika att eleven tappar kontrollen genom att 

respektera elevens egna lösningar såsom t ex: få gå undan, vara tyst, samt att 

erbjuda alternativ för att stänga av intryck som t ex: hörselkåpor (Jensen, 

2017).  
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4 Teoriförankring 

Arbetets teoretiska utgångspunkt är productive struggle (Warshauer, 2014) 

och productive failure (Kapur, 2014). Valet grundar sig i att vi tycker att 

dagens kursplaner går att kopplas samman med dessa teorier. Vi är 

intresserade av att se om elever med ADHD och AST, trots svårigheter med 

exekutiva funktioner, har förmågan att tillägna sig kunskap enligt dessa teorier 

och därmed ha möjlighet att nå målen för matematik.  

4.1 Productive struggle (lärande utifrån kämpande) 
När elever kämpar med matematiken ser man det ofta som ett problem. Lärare 

och andra vuxna i elevernas närhet försöker hitta vägar att hjälpa dem att 

överkomma problemet. Om man ser på kämpandet på detta sätt så ser man inte 

att det är ett meningsfullt lärtillfälle. Warshauer (2014) hänvisar till Hiebert 

och Grouws förslag att “struggling to make sense of mathematics is a 

necessary component of learning mathematics with understanding” 

(Warshauer, 2014, s.376).  Idén att kämpandet är nödvändig för intellektuell 

tillväxt har en lång historia. Dewey menade att processer som gör elever 

förvirrade eller tvivlande är nödvändiga för att förstå något på djupet. Piaget 

beskriver elevers kämpande som ett sätt att strukturera om sina tankar mot ny 

kunskap. Uttrycket, productive struggle, syftar på elevers ansträngning för att 

nå förståelse för matematiken genom att klura ut något som inte är direkt 

synligt (Warshauer, 2014). Forskning har visat att elever som får konstruera 

egna metoder för att lösa problem istället för att bara följa lärarens 

instruktioner och färdiga metoder och tillåts göra, upptäcka och rätta fel 

presterar bättre på prov. Om läraren uppfattar elevens kämpande som icke 

produktivt är det lätt att läraren ger eleven instruktioner till hur man löser 

uppgiften istället för att stötta eleven att fortsätta kämpa. Det är en stor 

utmaning för lärare att veta när det är ett produktivt eller ett icke produktivt 

kämpande och när och hur läraren ska hjälpa eleven (Granberg, 2016). 

4.2 Productive failure (lärande utifrån felsvar) 

Manu Kapur (2014) beskriver två olika tillvägagångssätt att lära sig 

matematik, antingen genom direct instruction (DI: Kirschner, Sweller & Clark, 

2006) eller productive failure (PF; Kapur, 2010, 2012).  

Direct instruction innebär att läraren först har en genomgång inför ett nytt 

matematikområde där eleverna får lära sig metoder och procedurer för att 

senare arbeta med problem där de använder de metoder och procedurer de har 

blivit undervisade i. Direct instruction ansågs en effektiv metod då den gav 

eleverna möjlighet att direkt tillägna sig de rätta procedurerna och metoderna 

vilket minskar risken att göra fel. Genom att visa eleverna precis hur de ska 

göra och vad de ska göra minskas bördan på arbetsminnet vilket underlättar 

inlärningen av aktuell metod (Kapur, 2014). 
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Productive failure bygger på att eleverna inför ett nytt område i matematik 

först får arbeta engagerat med problemlösning inom området för att därefter 

bli undervisade. Genom att eleverna får kämpa och “misslyckas” först leder 

det dem till att finna det rätta svaret själva eller tillsammans med sina 

studiekamrater. Eleverna blir engagerade och använder sig av tidigare 

kunskaper och tillgodogör sig också den efterföljande undervisningen bättre 

genom att de har kämpat med problemlösningen tidigare. Det finns flera 

anledningar att uppmärksamma effektiviteten genom att använda sig av 

productive failure. Att börja med problemlösning kan vara bättre för att 

identifiera relevant kunskap som eleven har med sig sedan tidigare, under 

förutsättningar att eleven kan använda sina förkunskaper för att generera 

suboptimala eller till och med inkorrekta lösningar till problemet. Att generera 

en lösning kan kräva en högre kognitiv förmåga vilket är svårt för nybörjare, 

sådana svårigheter kan leda till att man behöver hjälp med förberedelser och 

scheman vilket gör att de bättre kan tillgodogöra sig den efterföljande 

genomgången (Kapur 2012). Eleverna blir i större utsträckning duktiga på att 

hålla fast vid problemlösning trots de högre kognitiva kraven, som i sin tur 

genererar lösningar vilket ger självförtroende och större engagemang. Att 

komma fram till lösningar innan instruktioner hjälper också studenterna att 

lägga märke till inkonsekvenser och att inse vikten av tidigare kunskap. 

Genom att plocka fram förhandskunskap och differentiering får eleverna större 

möjligheter att kunna jämföra mellan elev genererade lösningar och korrekta 

lösningar vilket hjälper eleverna att bättre kunna delta och koda kritiska 

funktioner i nya lärdomar. Dessa jämförelser gör att i högre grad sannolikt 

väljer korrekt kunskap och procedurer i stället för felaktiga (Kapur, 2014). 

4.3 Centrala begrepp  
Med utgångspunkt i productive struggle (Warshauer, 2014) och productive 

failure (Kapur, 2014) har vi plockat ut begrepp som vi anser är betydelsefulla 

och karakteristiska. Båda dessa teorier utgår från problembaserad 

undervisning där eleverna aktivt får kämpa kring ett problem för att nå 

kunskap. Kunskapen blir då djupare, engagemanget ökar och eventuella 

felsvar leder till ökat intresse och motivation än om eleverna bara följt en 

instruktion från läraren. Genom att eleverna får arbeta på detta sätt, där 

processen är det centrala och de lär sig lita på sin egen förmåga och 

förkunskap, ökar självförtroende. Att arbeta problembaserat ställer höga 

kognitiva krav (exekutiva funktioner och minne). Läraren har en viktig roll i 

de båda teorierna både i processen och i efterarbetet. Dessa centrala begrepp 

har använts för att skapa en analysmall (se bilaga 3) som har legat till grund 

för analysen som beskrivs senare i arbetet. 
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5 Metod 

5.1 Val av metod och urval 
Syftet med denna studie är att belysa hur de exekutiva funktionerna påverkar 

elever med ADHD och/eller AST i matematik, med ett särskilt fokus på 

problemlösning, genom att samla in empiri i form av pedagogers upplevelser 

samt att kartlägga vilka stöd och anpassningar som används i matematik för 

att underlätta för dessa elever. För att uppnå detta syfte har vi valt att 

genomföra kvalitativa intervjuer. Fördelarna med denna metod är många, 

bland annat så ökar svarsfrekvensen på öppna frågor, möjlighet att ställa 

följdfrågor finns, oklarheter kan redas ut samt vikten av det mänskliga mötet. 

Nackdelarna är att det är tidskrävande och risk för att den som intervjuar 

påverkar samtalet (Dahmström, 2017). 

För att hitta lämpliga respondenter så började vi att fråga personer i vår närhet 

om de kände till någon som hade specialistkunskap om elever med ADHD och 

/eller AST och matematik. Vi kontaktade även specialskolor för elever med 

ADHD/AST, en matematikutvecklare i en medelstor kommun samt författaren 

av en intressant artikel om NPF och matematik. På detta sätt fick vi namn på 

tjugo personer som kunde vara tänkbara respondenter. Från dessa tjugo gjordes 

sedan ett urval där tio personer föll bort då de inte uppfyllde våra önskemål 

om specialistkunskaper om elever med ADHD och/eller AST och matematik. 

Resterande tio personer tillfrågades vi om deltagande i studien via mail eller 

telefon Av dessa tio tackade tre nej till deltagande. I samband med tillfrågandet 

informerade vi om studiens syfte. När respondenten tackat ja skickade vi över 

intervjuguiden (bilaga 1) samt ett missivbrev (bilaga 2). Detta gjordes en vecka 

innan intervjutillfället för att respondenten skulle få möjlighet att förbereda sig 

om de så önskade. Urvalet inbegriper lärare och speciallärare i matematik som 

har stor kunskap av att arbeta med elever med ADHD och/eller AST. Av de 

som vi intervjuat arbetar två på vanliga grundskolor medan fem arbetar i 

särskild undervisningsgrupp eller specialskolor. Våra respondenter varierar i 

ålder och i antalet verksamma år, från att ha arbetat två år som speciallärare 

till att ha ca 26 års erfarenhet. Allt för att få en så stor spridning som möjligt. 

De arbetar med elever från åk 1 upp till gymnasiet.  

5.2 Intervju 
Utifrån vårt övergripande syfte och problemformuleringar formulerades en 

intervjuguide (bilaga 1). Frågorna delades in i tre delar. Den första delen 

innehöll inledande frågor som behandlade informantens utbildning, yrke samt 

erfarenhet av att arbeta med elever med ADHD och eller AST. Den andra delen 

behandlade pedagogens upplevelser av de svårigheter som elever med 

ADHD/AST möter i matematiken. I den tredje och sista delen behandlades de 

exekutiva funktionerna och vilka svårigheter som pedagogerna upplever att 

elever med ADHD och AST ofta uppvisar samt hur man kan arbeta för att 
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kompensera dessa. Utifrån dessa frågor genomförde vi kvalitativa intervjuer 

som spelades in.  

Först genomfördes en testintervju, där vi båda två deltog, för att se om 

intervjuguiden behövde justeras. En av oss höll i intervjun och den andra 

observerade. Intervjun spelades in. Respondenten informerades återigen om 

syftet, att vi skulle spela in intervjun samt de forskningsetiska principerna. 

Efter testintervjun reviderade vi intervjuguiden något genom att vi delade in 

frågorna på ett annat sätt samt att vi plockade bort ett par frågor som vi fann 

var för lika andra frågor. Resterande intervjuer delades upp mellan oss och 

genomfördes av endast en intervjuare. Samtliga respondenter gav tillstånd till 

att spela in intervjuerna. Intervjuerna spelades in med hjälp av en app som 

heter ljudinspelaren. Vi använde både en mobiltelefon och en surfplatta vid 

alla intervjuerna så vi hade en backup om något skulle gå fel. Intervjuerna 

transkriberades sedan i dess helhet. Intervjuerna genomfördes per telefon och 

tog mellan 45-60 min. 

5.3 Databearbetning och analys 
Intervjuerna sparades och varje deltagare fick ett nummer, efter 

intervjuordning, som vi sedan använde i vårt arbete. Numret kompletterades 

med S (grundskola) eller SP (specialskola för elever med ADHD/AST) 

framför. Inga namn på personer eller skolor som de är verksamma på har 

namngivits i studien för att säkerställa konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

För att kunna analysera vår insamlade data skapade vi en analysmall (bilaga 

3) utifrån valda begrepp från vår teoribakgrund, nämligen productive struggle 

och productive failure. Vi färgkodade sedan de begrepp vi fann intressanta för 

vår studie och analyserade våra transkriberade intervjuer efter detta 

färgschema (bilaga 3). För att underlätta för läsaren har vi valt att sammanföra 

resultat, analys och diskussion kring de centrala begreppen under en rubrik.  

Arbetet avslutas med en slutdiskussion där vi knyter ihop lösa trådar samt en 

metoddiskussion och förslag på vidare forskning.  

5.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär i vilken grad man mäter det man avser att mäta (Fangen & 

Sellerberg, 2013). Reliabilitet handlar om ifall undersökningen har genomförts 

på ett sådant sätt att man undviker felregistreringar vilka kan bero på att 

intervjuaren är ouppmärksam eller har satt ihop slarviga frågor. Testintervjun 

genomfördes gemensamt för att skapa likvärdighet inför kommande 

intervjuer. Där fick vi också möjlighet att se om vår intervjuguide var 

tillräckligt tydlig för att ge oss svar på våra forskningsfrågor. Trots att vi är 

medvetna om att det påverkat reliabiliteten valde vi att genomföra hälften av 

intervjuerna var på grund av tidsbrist. Detta är något vi försökte väga upp 

genom att samtala och vara väl förberedda inför varje intervju. Reliabiliteten 
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kan också ha påverkats av att datainsamlingsperioden sträckte sig över två 

veckors tid från första intervjutillfället till det sista då vi blev säkrare efter varje 

intervju som genomförts. Genom att planera och genomföra datainsamlingen 

noggrant ökar chansen för god reliabilitet (Fangen & Sellerberg, 2013). Hög 

reliabilitet innebär att resultatet överensstämmer mellan mätningar med 

samma instrument vid olika tillfällen (Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström, 2013). Studien är möjlig att genomföra igen men resultatet kan 

variera på grund av den mänskliga faktorn. 

5.5 Forskningsetik 
Fangen och Sellerberg (2011) skriver om hur forskningsetik handlar om att 

skydda individer från att bli negativt utnyttjade inom ramen för forskning. Vi 

har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa innebär i 

praktiken att inför studien har våra respondenter fått skriftlig information om 

studiens syfte och att de har rätt att avstå från deltagande när som helst under 

studiens gång. Den informationen som samlas in avidentifierades och 

förvarades så att inga obehöriga kunde ta del av den. Vi informerade tydligt 

om att insamlad data endast kommer att användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

6  Resultat, analys och diskussion 

Nedan presenteras resultatet av våra forskningsfrågor där vi börjar med att 

presentera våra respondenters beskrivning av begreppet exekutiva funktioner. 

Vi fortsätter sedan med att presentera respondenternas tankar kring begrepp 

som lyfts ut från productive struggle och productive failure enligt analysmall 

(bilaga 3). Varje centralt begrepp redovisas efter en återkommande struktur 

där vi presenterar hinder, kompensation och diskussion. Vi avslutar med att 

delge våra respondenters syn på konsekvenser av kompensation. 

Respondenterna presenteras som S1, S2, SP3, SP4, SP5, SP6 och SP7. S står 

för att respondenten arbetar i grundskolan och SP står för att respondenten 

arbetar i specialskola för elever med ADHD/AST.  

6.1 Respondenternas beskrivning av begreppet exekutiva 

funktioner 
Våra respondenter beskriver begreppet exekutiva funktioner på liknande sätt. 

De ser det som en förmåga att kunna planera och styra mot ett mål. Målet kan 

handla om att göra något i nuet men kan också vara något framåtsyftande. De 

menar också att det handlar om förmågan att fungera i sociala sammanhang 

där du måste kunna anpassa dig till rådande situation. Respondent SP5 

beskriver begreppet så här: 
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”Det är ju det som mognar fram när vi blir äldre. Att vi kan planera och att vi 

kan stoppa vår impuls och att vi kan anpassa oss mot vår omgivning. Det är ju 

det här som de eleverna som jag jobbar med har väldigt svårt för”. 

6.2 Lärande genom kämpade 

6.2.1 Hinder för att nå lärande genom kämpande 

Respondenterna S2, SP3, SP5, SP6 och SP7 anser att elever med ADHD, 

generellt sett, har ett lågt “grit”. När de möter motstånd eller motgång, för att 

det inte går snabbt nog eller är för svårt, lägger de ofta av och/eller får starka 

känslopåslag. Respondent SP6 anser att de ofta ser matematiken som ett 

görande som ska bli snabbt klart. Respondent SP6 och SP7 anser att många av 

eleverna med ADHD/AST är känsliga för händelser som skett innan lektionen 

och får då svårigheter att fokusera på ämnet. SP6 säger: 

”De kommer in med ett helt batteri av grejer som påverkar och stör dem och 

dessutom är matematik det ämnet som flest elever misslyckas med i skolan 

generellt”. 

Respondent S1, SP3, SP4 och SP5 anser att elever med ADHD ofta har 

problem att sitta still, fokusera och ta in information under en längre tid. När 

det gäller elever med AST menar de att svårigheten ligger i att komma igång 

med uppgifter samt att motivera. Respondent SP4 berättar att elever med AST 

är bra på att se detaljer men att det är svårt att få ihop detaljerna till en 

helhet.  S1 lägger till att uthålligheten inte heller brukar vara så lång hos elever 

med AST. S1 beskriver att elever med AST behöver veta exakt vad som 

händer. S2 anser att elever med ADHD/AST har förmåga att uppnå kämpande 

men att det är svårt då det inte får ta emot för mycket eftersom det då är lätt att 

eleven inte gör någonting istället. Andra hinder för kämpande handlar om 

uppgifternas utformning då de varken får vara för lätta eller för svåra anser 

respondent S2, SP5 och SP7. Respondent SP7 beskriver också att elever med 

ADHD/AST blir stressade när de inte förstår och kan lätt fastna i felet men 

menar att det oftast är något som går att jobba med genom att prata med eleven. 

Respondent SP5 påpekar även att pedagogens förhållningssätt kan vara ett 

hinder då hen säger att: 

“Det kan handla om att man inte vågar eller tror att de inte klarar att man inte 

utmanar. Att man lägger sig på för låg nivå för att de inte har orken och man i 

stället tror att de har svårt för det”. 

Även respondent SP7 menar att det handlar mycket om att pedagogen behöver 

anpassa sig då det är många faktorer som kan spela in: 

“Jag tänker på arbetspassens längd, vilken dag det är, vilken tid på dagen, 

elevens mående, är de arga tar man minsta motståndets lag och är det någon elev 

som verkar jättesugen så gäller det att anpassa sig efter det”. 
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6.2.2 Kompensation  

Respondent SP6 anser att man måste jobba för att eleven ska förstå att 

matematik är ett lärande och inte bara ett ämne där man ska bli klar med ett 

antal uppgifter. Hen kompenserar genom att förbereda eleverna när något 

kommer att kräva en ansträngning och diskutera möjliga strategier att använda 

för att orka ta sig igenom uppgiften. Eleverna får på så sätt ett “metodbatteri”. 

Möjliga strategier kan vara att ta en paus eller att välja arbetsordning genom 

att göra det svåraste först och det lättaste sen eller tvärtom. Hen pratar också 

om hur man lär sig. Respondent SP3 menar att det går att kompensera 

svårigheter med att komma igång och motivera genom att pedagogen är väldigt 

tydlig med att gå igenom strukturen: Varför ska vi göra den här uppgiften? 

Vad ska vi göra? När ska det ske? Hur ska den genomföras? och Vad ska jag 

göra när jag är klar? Respondent SP3 och SP7 betonar också vikten av kortare 

arbetspass, intressestyrda uppgifter och tillgång till schema där eleverna ser 

vad de ska göra innan det är dags för paus. Elevernas pauser kan med fördel 

bestå av någon fysisk aktivitet såsom bensträckare, promenad eller 

utematte. Genom att låta eleverna få uppleva att de är med och påverkar 

arbetsgången då de får välja aktivitet själva en liten stund menar SP6 att man 

kommer runt en del hinder. Respondent S2 och SP5 påtalar vikten av att vara 

lyhörd mot eleven och vara vaksam mot när stresspåslaget är påväg och då 

gäller det att bryta aktiviteten. Detta gäller även uppgifternas svårighetsgrad 

menar SP5 då det gäller att gå in och stötta upp när det blir för svårt. 

Respondent S1 anser att de här eleverna behöver avskalat material med få 

bilder samt att pedagogen visar för eleverna vilka uppgifter de ska göra innan 

paus. Respondent SP5 berättar att de är med sina elever i trettio minuter, men 

arbetspassen är femton minuter. Efter arbetspasset pausar de genom att läsa, 

spela på i-pad, spela spel eller rita. Genom tydlighet och struktur kompenserar 

du för AST elevernas behov av att veta vad som händer påtalar S1 samtidigt 

som hen påpekar att detta är viktigt för alla elever. Även respondent SP4 håller 

med om att tydlighet är viktigt. Hen menar att de här eleverna ska inte behöva 

vara flexibla utan det är lärarens ansvar att se till att det finns struktur och 

tydlighet så att eleverna vet vad de ska göra annars leder det till otrygghet. 

Respondent SP7 anser att om de här eleverna ska ta sig till “kämpandet” 

förutsätter det att pedagogen har hittat rätt nivå vilket hen beskriver enligt 

följande: 

“För att uppnå kämpandet är det viktigt att ha hittat rätt nivå för annars kan det 

bli för mycket kamp som tar en massa energi. Det finns elever som brinner och 

som absolut ska lösa ett tal och sen kanske de saknar en pusselbit vilket gör att 

de blir så frustrerade på detta och då blir det svårt för dem att inse att de inte kan 

och då kan det i stället stjälpa åt andra hållet. Det är därför viktigt när jag tar 

fram en uppgift att jag vet att alla pusselbitarna finns så att det finns en möjlighet 

för eleven att lösa uppgiften”.  

Respondent SP6 beskriver att det är tufft för elever med ADHD och/eller AST 

att se kopplingen mellan rumslig förmåga och räkneförmåga. Hen påpekar att 
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det sällan är produktivt att traggla för elever som har svårt för matematik. Hen 

kompenserar detta genom att jobba med att utveckla den rumsliga förmågan 

parallellt med att hjälpa dem att försöka se samband i matematiken. Hen 

beskriver så här: 

“Jag vill komma bort från att de ser siffror som manipulation bara. För dem är 

det bara magiskt att det ena blir det andra. Jag försöker istället få dem att se 

mönster tex i multiplikation, om jag kan gånger 10 kan jag ofta klura ut gånger 

100 osv. Jag försöker jobba med ganska enkla uppgifter och försöka höja 

svårighetsnivån genom att arbeta med mönsterseende och jobba mycket 

tillsammans” 

6.2.3 Diskussion kring kämpande 

Resultatet visar att respondenterna är överens om att det är svårt för elever med 

ADHD och/eller AST att uppnå kämpande i matematik. Respondenterna 

tycker att svårigheterna skiljer sig mellan elever med ADHD och AST genom 

att elever med ADHD ofta lägger av eller får starka känslopåslag då de möter 

motstånd eller motgång. Detta kan bero på att det inte går snabbt nog eller är 

för svårt eller för lätt. Respondenternas upplevelse är att elever med ADHD 

har problem att sitta still, fokusera och ta in information under en längre tid. 

Svårigheter med de exekutiva funktionerna innebär att eleven kan ha 

uppmärksamhetsproblem, svårt att fokusera, hejda impulser samt att reagera 

på distraktion (Barkley, 1997).  

När det gäller elever med AST ligger svårigheten främst i att komma igång 

med uppgiften samt att motivera vilket även Jensen (2017) håller med om. 

Precis som resultatet visar skriver Jensen (2017) även om att de har svårt att 

få ihop detaljer till en helhet och att orka vara uthålliga. De är också precis 

som elever med ADHD känsliga för uppgifternas svårighetsgrad. Viktigt att 

tänka på för både elevgrupperna är att de är känsliga för vad som har hänt 

innan lektionen. Kompensationen handlar om tydlighet, struktur och att vara 

lyhörd mot eleven och försöka se signaler när stresspåslaget ökar för att kunna 

bryta innan. Pedagogen behöver också förbereda uppgifterna noga både när 

det gäller att skala av information, plocka bort oväsentliga bilder samt att hitta 

rätt nivå där svårighetsgraden sakta får öka. Jensen (2017) beskriver hur elever 

får stöd genom anpassade uppgifter, tydlighet, struktur samt att pedagogen 

behöver ha koll på om eleven har förstått uppgiften. Arbetspassens längd 

behöver vara korta och varvas med pauser. Ibland behöver också eleverna få 

förklarat för sig hur de lär sig för att få en förståelse kring sitt eget lärande. För 

att orka behöver eleverna bli förberedda på att det kommer kräva en 

ansträngning där eventuella strategier kan diskuteras innan. 

Precis som resultatet visar och litteraturen styrker är vår erfarenhet att det är 

svårt för elever med ADHD och/eller AST att uppnå sitt inre grit där 

kämpandet leder eleven vidare till lärande. För att de här eleverna ska ha en 

möjlighet att komma dit behöver vi titta på omgivningsfaktorer. Lunde (2010) 
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menar att för elever med AST ligger ofta problematiken i att lärmiljön inte är 

anpassad utifrån elevens funktionsnedsättning. Resultatet visar att ansvaret 

ligger mycket på oss pedagoger att kompensera de nedsatta exekutiva 

svårigheterna genom att skapa tydlighet, struktur, ligga steget före och vara 

mycket noggranna när vi anpassar och skapar uppgifter till eleverna för att få 

dem att starta och upprätthålla ork. Det krävs oerhört kompetenta pedagoger 

som har känsla och förmåga att tolka och se elevens signaler. Även om vi gör 

allt detta är det inte säkert att vi lyckas ändå. 

6.3 Problemlösning 

6.3.1 Hinder för problemlösning 

Respondenterna S1, SP3, SP4 och SP5 menar att elever med ADHD ofta har 

svårt med problemlösning. Svårigheten ligger i att tänka i flera led då de ofta 

är väldigt impulsiva och vill ha svaren på en gång. När det gäller elever med 

AST anser de att det är svårare att generalisera då det beror på var inom 

autismspektrat som eleven befinner sig. Några har inga problem med 

problemlösning utan tvärtom är de jätteduktiga på det medan andra har 

problem att tänka i flera led och uppvisar svårigheter. S1 och S2 upplever att 

elever med AST ofta har ett djuptänk kring problemlösningsuppgifter men har 

svårt att uttrycka det. S2 och SP4 menar att det är vanligt att elever med ADHD 

och AST har svårigheter att komma igång med uppgifter och strukturera upp 

vad man ska göra. SP6 kan se att problemlösning generellt är svårt och 

beskriver det så här: 

”Det kräver ju mycket att man kan dela upp textmassor och sedan skapa sig en 

inre bild av vad man ska göra och omvandla det till någon slags görande i olika 

metodiska steg. Om man måste generalisera så är det ju något som 

elevgrupperna har svårt för men det är ju igen beroende på den logiska 

förmågan”. 

S2 anser att minnet spelar en stor roll för att lyckas med problemlösning och 

att det är det som ställer till det för elever med ADHD och AST. Precis som 

när det gäller kämpandet så påverkar ju också problem att sitta still, fokusera 

och ta in information under en längre tid elever med ADHDs 

problemlösningsförmåga anser respondent S1, SP3, SP4 och SP5. När det 

gäller att redovisa sina lösningar så anser SP3,SP4,SP5 och SP6 att det ofta är 

svårt för elever med ADHD och AST. Respondent S1 upplever att elever med 

ADHD ofta har svårt att se att uppgifter kan ha fler än en lösning.  

6.3.2 Kompensation 

För att kompensera svårigheter med problemlösning så arbetar samtliga 

respondenter mycket med att konkretisera, vardagsanpassa och visa med 

bilder. Pengar anser SP3 inte fungerar som ett bra konkretiseringsmaterial då 

det upplevs för abstrakt. 10 bas material upplevs fungera bättre då det blir 

tydligare för eleverna. S2, SP3, SP6 och SP7 är noga med att träna eleverna på 
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att jobba med problemlösningsuppgifter i olika steg. Respondent S2 beskriver 

möjliga steg så här: 

” I problemlösning har jag försökt visa att man hänger upp gången på olika 

steg: läs uppgiften, letar efter matteord, vilket räknesätt är lämpligt, lös 

uppgiften, redovisa din lösning och fundera på om svaret är rimligt och du 

svarat på frågan.” 

SP3 lämnar aldrig ett steg förrän hen känner att eleven förstått. Respondent 

SP6 har arbetat på ett högstadium och hen säger att hen ser tydligt att vilken 

typ av undervisning eleverna fått tidigare spelar stor roll. Hen menar att om 

eleverna fått hjälp att strukturera upp hur man löser problem så underlättar det 

mycket. Respondent SP5 har tagit bort målande ord från problemlösnings 

uppgifterna och på så sätt kortat ner dem till några få meningar som innehåller 

ren fakta som behövs för att lösa uppgiften. Hen har också sett till att frågan 

är väldigt tydlig. Respondent SP4 undviker uppgifter som är onödigt långa och 

krångliga om eleven ska försöka själv. I annat fall jobbar de tillsammans med 

att läsa och tolka uppgiften. SP6 håller med om att det är bra att jobba 

tillsammans och modellerar med tydliga exempel. För att kompensera om en 

elev har svårt att redovisa sina lösningar använder SP3 sig av att rita hur man 

tänker. SP5, SP6 och SP7 brukar gissa sig till hur eleven har tänkt genom att 

presentera ett tänkbart sätt att lösa uppgiften på i taget och fråga eleven om det 

var så hen tänkt. Eleven får då se hur man kan skriva ner en lösning på pappret 

och förhoppningsvis uppleva att det inte var så svårt och krångligt som det 

upplevdes. SP4 uttrycker sina tankar om svårigheten att bedöma kunskapen så 

här: 

“Även om eleven inte redovisar sina uträkningar så kan jag förstå att hen har 

dem i huvudet om hen klarar svara rätt på flera uppgifter. Det är ju mer av en 

bedömningsfråga. Eleven har ju visat att den kan men hur ska man bedöma det”? 

6.3.3 Diskussion kring problemlösning 

Våra respondenter är överens om att elever med ADHD och AST har 

individuella styrkor och svårigheter i problemlösningen precis som andra 

elever och det styrker litteraturen (Jensen, 2017). När det gäller 

problemlösning kan respondenterna se att impulsiviteten och svårigheter med 

uthållighet ställer till med bekymmer för elever med ADHD då det hindrar 

dem från att fokusera på uppgiften. Enligt respondenterna har ofta elever med 

AST ett djupt tänk kring problemlösning men svårigheter med att redogöra 

och redovisa det. Chiang & Lin (2007) instämmer i att elever med AST ej har 

matematiksvårigheter i större utsträckning än andra barn utan svårigheten 

ligger ofta i att kunna tillgodogöra sig den vanliga undervisningen. Vanliga 

sätt att kompensera för svårigheter med problemlösning är att använda konkret 

material, vardagsanpassa uppgifter, undervisa om problemlösningsstrategier 

samt skala av onödig information och bilder från själva uppgiften. Svårighet 

att redogöra och redovisa för sin lösning kompenseras genom att presentera 
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olika representationsformer man kan använda för redovisning. För de som har 

störst svårigheter kring detta använder vissa av respondenterna metoden att 

först presentera möjliga sätt att lösa en uppgift för att därefter fråga eleven om 

den tänkt lika. Zentall (2007) och Jensen (2017) är överens om att det är bra 

att träna eleverna att använda en problemlösningsplan. Pòlya (1945) var också 

inne på detta spår med sitt problemlösningsschema som bygger på fyra olika 

steg. Jensen (2017) tar också upp vikten av att använda visuellt stöd eller 

konkretmaterial. Utifrån vår egen erfarenhet instämmer vi med ovanstående. 

Det blir särskilt tydligt att här kan vi inte generalisera och klumpa ihop elever 

med AST och ADHD och ge samma typ av stöd. Vi har själva upplevt att det 

är svårt att veta vad en elev med ADHD egentligen kan då det är svårt att få 

hen till att fokusera på uppgiften samtidigt som vi upplevt att elever med AST 

är svårare att nå och följa deras tankegångar. Liksom med alla elever, måste vi 

se till varje individs behov av stöd.  

6.4 Självförtroende och motivation 

6.4.1 Hinder för självförtroende och motivation 

Självförtroende och motivation är viktiga pusselbitar för att elever med 

ADHD/AST ska lyckas med matematikinlärningen anser våra respondenter. 

SP6 beskriver den här gruppen med elever som en elevgrupp som ofta har 

jättedåligt självförtroende och väldigt dåliga känslor kring ämnet matematik. 

Det som händer då menar hen är att antingen reagerar man genom olika 

känslopåslag inåt eller utåt eller struntar man i det. S2 menar att om det inte är 

lustbetonat och tilltalar eleven kan det leda till att ingenting blir genomfört. 

SP6 beskriver den här elevgruppen som en grupp där det är särskilt viktigt i 

förhållande till matematik att motivera till varför man ska jobba med det här 

överhuvudtaget? Varför ska man bry sig om matematik? Varför ska man läsa 

det? Gruppen behöver syften som är rimliga för dem och där de kan känna att 

den här aktiviteten förstår jag varför jag ska göra. Hen menar också att 

matematiken inte får upplevas allt för tråkig. Respondent SP6 beskriver att 

ADHD elever ofta har hög logisk förmåga och då klarar matematiken ganska 

bra när de är yngre, men att det händer någonting i slutet av sjuan, början på 

åttan då de börjar få tilltagande svårigheter vilket beror på att svårigheterna i 

uppgifterna tilltar. Hen beskriver det så här: 

“Det räcker inte längre med att de bara är intuitiva utan de måste lära sig metoder 

och arbeta mycket mer metodiskt. Då blir det mycket svårare för dem och de får 

ofta en rejäl självförtroende dipp då det kan gå riktigt dåligt ett tag innan de 

jobbar sig ur det där. Det finns också de elever som har låg logisk abstrakt 

förmåga. De är elever som egentligen alltid haft svårt för matte, känner sig ofta 

dumma och har lågt självförtroende”.  

Respondent S1 beskriver att eleverna lätt kan hamna i en motivationsdipp då 

de stöter på svårigheter och inte vet vad de ska göra. Elever med AST kan då 

bli deppiga medan elever med ADHD ej kan hantera sin impulsivitet vilket 
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påverkar självförtroendet. Att komma igång med sina uppgifter kan också vara 

problematiskt anser respondent S1, S2, SP3, SP4 och SP5. Även här spelar 

lusten in berättar respondent SP5 genom att: 

“Är det en aktivitet som de tycker är roligt så har de inga problem att sätta igång 

och ta egna initiativ till att jobba men är det någonting som de inte tycker är lika 

roligt eller tycker är svårt hänger allt på pedagogen”. 

6.4.2 Kompensation 

Respondent SP6 berättar att i den verksamhet hen har varit verksam i på 

högstadiet kompenserar de genom att gruppera utifrån hur lätt de har att lära 

sig där det blir särskilt viktigt för elever med låg abstrakt förmåga att skala av 

supermycket samt att du som pedagog är noga med vad du vill att de ska lära 

sig. Vidare berättar hen om hur de här eleverna som går på högstadiet kan ligga 

på en nivå i matematik som motsvarar årskurs 2-5.  

“De här eleverna känner sig ofta dumma och dåliga då de har mött motstånd hela 

tiden och alltid känt att de har varit sämst så de behöver få en förklaring, en typ 

av skuldlättnad då dessa elever ofta kämpar så in i sjutton. De behöver få ett 

slags okej på att så här fungerar du, då brukar jag ritprata om hur hjärnan 

fungerar hos olika människor och vad det är som gör att man lär sig” (SP6). 

Respondent SP6 brukar också försöka få eleverna att lära sig försöka hitta 

signaler på vad det är som gör att jag reagerar på ett visst sätt så att de lär sig 

reagera innan det blir katastrof. Då använder hen sig av 1-4 skalor där eleven 

får gradera hur de känner sig och så utgår de från den känslan. Vidare beskriver 

hen: 

“De lär sig mer om sig själva. De blir mer självständiga snabbt i och med att de 

vet snabbt att nu är jag i det här läget och då behöver jag, ja då kan till och med 

eleven säga det så jag slipper se och fånga upp. Då kan de komma själva och 

säga att idag är jag en trea så jag behöver lyssna på musik”. 

En del elever upplever matematiken som tråkig och kan ha som en blockering 

för matematik menar respondent SP6 vilket hen kompenserar genom att 

lektionerna varvas med nya uppgifter och uppgifter eleverna känner sig säkra 

och trygga med. Ibland använder hen konkret material som tema för en lektion. 

Hen betonar också vikten av variation. SP7 påtalar vikten av att ha en starter 

som upplevs som en morot för eleven att komma igång.  

”Nu jobbar vi tio minuter och sedan blir det schack i tio minuter. Det ser olika 

ut generellt men en igångsättning och en uppehållande aktivitet. För att 

bibehålla orken hos eleven är det viktigt att man peppar”. 

Svårigheter med igångsättning upplever respondent SP6 blir bättre när 

eleverna känner att de har förståelse för det som är svårt för dem. Detta visar 

sig genom att eleverna tar bättre initiativ själva och driver sitt arbete bättre. 

Pedagogen måste vara villig att deala med varje elev vad som funkar för dem 
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i stället för att tex vara konsekvent bara för att det står det i en bok upplever 

respondent SP6. 

“Jag kan se till att det redan ligger grejer på deras bänk när de kommer in. Det 

kan vara olika typer av stöd, tidsmässigt, förståelsemässigt, ja att jag kanske 

preppar situationen. En annan klassiker är att jag ofta inleder lektionen med 

någon form av berättelse eller spex, det blir lite show. Då ökar allas 

initiativförmåga”.  

Även respondent SP5 arbetar på ett liknande sätt som respondent SP6 för att 

kompensera för bristande igångsättning. 

“Jag får tänka att jag lagt fram fel planering, uppgiften är inte tilltalande så jag 

får göra om uppgiften på ett annat sätt så att eleven blir lite nyfiken eller i alla 

fall tycker det är okej att starta”. 

Respondent SP3 berättar att hen ofta använder sig av en starter som är samma 

varje gång och lockande saker i form av något praktiskt material för att 

underlätta igångsättning. På så vis blir det tydligt vid igångsättning när det är 

samma varje gång. Respondent SP7 beskriver att hen precis som respondent 

SP3 ofta använder praktiskt material för att visualisera och väcka lust men hen 

påpekar också att det kan vara känsligt för de äldre eleverna som kan uppleva 

det barnsligt. Respondent SP6 menar att hen ofta får tillverka mycket material 

själv då det annars lätt uppfattas som töntigt för de äldre eleverna då de ofta 

ligger på en lägre svårighetsgrad.  

6.4.3 Diskussion kring självförtroende och motivation 

Det blev väldigt tydligt när vi analyserade transkripten att för elever med 

ADHD och/eller AST är självförtroende och motivation viktiga bitar för att 

lyckas med lärandet i matematik. Detta är våra respondenter överens om. 

Resultatet visar att det krävs intresseväckande uppgifter med en morot för att 

komma igång och att arbetet måste vara lustfyllt för eleven för att skapa 

motivation.  Eleverna behöver också ha tydliga ramar vad gäller hur långt 

arbetspasset är, när de får pausa, vad de ska göra och varför. En av våra 

respondenter som arbetar med de äldre eleverna har uppmärksammat att det 

sker en nivåhöjning i slutet av sjuan, i början av åttan då uppgifterna kräver att 

man arbetar metodiskt med uthållighet vilket kan vara svårt för en del elever 

med ADHD och/eller AST och kan orsaka självförtroende dippar. Elever med 

AST kan då bli deppiga medan elever med ADHD får svårt att hantera sin 

impulsivitet vilket påverkar självförtroendet. Svårigheter med känsloreglering 

innebär att de inte vet hur de ska hantera jobbiga känslor. Allt som känns 

jobbigt på insidan syns på utsidan (Carlberg Söderlund, Lindberg, Lindberg & 

Valsö, 2014). Elever med nedsatt känsloreglering behöver ofta hjälp med att 

hantera motgångar och ta nya tag (Jensen, 2017).  Elever med låg logisk 

abstrakt förmåga uppvisar svårigheter med matematiken genom hela 

skolgången och självförtroendet dalar mer och mer. Spsm (2019) skriver om 
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hur motivation inte är en exekutiv funktion men att den kopplas starkt samman 

med exekutiva funktioner då det handlar om en benägenhet att utföra en viss 

aktivitet. De menar vidare att motivationen är beroende av förmågan att kunna 

planera, föreställa sig ett mål och av impulskontroll och självreglering. En av 

våra respondenter brukar ritprata om hur hjärnan fungerar och vad det är som 

gör att man lär sig/har svårt att lära sig vilket kan upplevas skönt för elever 

som har haft stora svårigheter med matematiken. Resultatet visar också att den 

här elevgruppen ofta har dåligt självförtroende och dåliga känslor kring 

matematikämnet. En del elever har som en blockering för matematik och 

upplever den som tråkig. Överkrav kan leda till beteendeproblem på samma 

sätt som understimulans kan skapa stress och frustration vilket påverkar 

motivation och självbild negativt (Carlsson Kendall, 2015).  Resultatet visar 

att för att kompensera för lågt självförtroende och motivation använder våra 

respondenter avskalade uppgifter som bygger på intresse, konkret material för 

att visualisera, “starter” för att locka samt skalor från ett till fyra där eleven får 

visa sin dagsform.  

Det blir tydligt för oss att det är många faktorer som påverkar att elever med 

ADHD och/eller AST ofta har bristande motivation och negativ självbild i 

samband med matematiklärandet vilket forskning och även vårt resultat visar. 

Återigen handlar det om pedagogens roll och omgivningsfaktorer. Precis som 

Gathercole och Pickering (2001) menar är det viktigt att förstå hur de 

exekutiva funktionerna fungerar för att optimera barns möjligheter att lyckas i 

sitt lärande. Genom kunskap blir vi bättre på att möta och nå elever med 

ADHD/AST. Det är viktigt att hitta rätt nivå på matematikuppgifter med 

lagom mycket utmaning styrda utifrån intresse och varje elevs behov Eleven 

behöver få uppleva många positiva möten med matematik och behöver känna 

att hen kan. På så sätt ökar elevens självkänsla och motivation. 

6.5 Minnets betydelse 

6.5.1 Hinder för minne 

Respondenterna är överens om att minnet är en viktig faktor som påverkar 

matematiklärandet. För elever med ADHD och/eller AST är ofta denna 

funktion nedsatt. Respondent SP6 beskriver hur ett nedsatt arbetsminne kan 

vara problematiskt särskilt då eleverna inte lärt sig skriva ner sina tankar. 

Vidare berättar hen att arbetsminnet ger stort utslag för de elever som bara vill 

lösa uppgifter i huvudet. Långtidsminnet är ett stort problem för de elever som 

har störst svårigheter. Respondent SP6 anser att det är värre än nedsatt 

arbetsminne då det är lättare att koppla hjälpmedel till ett svagt arbetsminne 

än att man har svårt att lagra in det i långtidsminnet. Respondent S2 beskriver 

hur minnesfunktionerna ställer till mycket för lärandet i matematik. Det blir 

särskilt tydligt i problemlösning då det ofta inte bara handlar om ett perspektiv 

utan eleverna behöver flera delar för att kunna lösa uppgiften. Respondent SP7 

har stött på elever med väldigt bra tabellkunskaper men när de kopplar det till 
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en textuppgift så försvinner tabellkunskaperna och då blir det ett moment för 

mycket. Hen beskriver vidare att det också finns de eleverna som aldrig lär sig 

saker utantill hur mycket de än kämpar. När respondent SP5 träffar sina elever 

är de ofta utredda och på så vis vet hen om eleven har svårigheter med minnet, 

vilket är vanligt samtidigt som hen inte tycker att det är typiskt för elever med 

ADHD eller AST. 

Respondent SP3 har stött på elever med ADHD som har problem med 

arbetsminnet samtidigt som hen menar att det inte behöver vara så utan att det 

i stället kan vara så att det är tålamodet som sätter gränsen. Hen beskriver: 

“Jag kan inte hävda att det är korttidsminnet i sig eller arbetsminnet utan det är 

mera att man inte ger den tiden de behöver för att kunna behandla den 

information man tar in”. 

Hen har en annan uppfattning när det gäller elever med AST där hen upplever 

en tydligare problematik med arbetsminnet. Respondent S1 håller med om 

detta medan respondent SP4 har erfarenheter av motsatsen. Hen upplever att 

det är elever med ADHD som har störst svårigheter med arbetsminnet medan 

elever med AST mer har svårigheter att fokusera på uppgifterna och komma 

igång att jobba med dem. När de väl har kommit över det upplever hen inte att 

det är några större problem.   

6.5.2 Kompensation 

Respondent SP6 beskriver hur hen arbetar för att kompensera nedsatt 

arbetsminne genom att ha färdiga alternativ som eleven kan välja mellan, låta 

eleverna ha “fusklappar” och begreppslistor, ta bort moment där eleverna 

själva ska komma på formler och vad saker heter. Hen säger vidare: 

“För elever som bara ska lösa uppgifter i huvudet och har bristande arbetsminne 

kollapsar det direkt då måste man verkligen lägga ner tid på att jobba upp deras 

förståelse för att får jag ner det på papperet så har jag lättare att tänka, komma 

ihåg och det ger bättre resultat. Då måste jag samtidigt ge dem färre uppgifter 

som de kan göra ordentligt i stället”. 

För de elever som aldrig kan lära sig utantill får man tänka kring det 

kompensatoriska i stället menar respondent SP7 och när det gäller 

multiplikationstabellerna använder hen sig av multiplikationsrutor. Även 

respondent S2 upplever svårigheter med att automatisera och få in kunskapen 

i långtidsminnet och då kan miniräknare fungera som ett minnesstöd. För att 

kompensera problematik med korttidsminnet arbetar SP3 och SP5 med 

repetitioner av samma sak vid lärande. SP3 repeterar samma sak men inte på 

exakt samma sätt då anser hen att det så småningom hamnar i långtidsminnet. 

Respondent SP5 lägger också till att variationen är viktig då det annars är lätt 

att eleverna tappar motivationen och inte orkar fortsätta att arbeta. För att 

kompensera nedsatt minne vid problemlösning använder respondent S2 

strukturhjälp genom att lära eleverna olika steg där hen hänger upp gången och 
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de lär sig i vilken ordning de ska arbeta. Det blir som en minneshjälp. 

Respondent S1 arbetar med bildstöd och laborativt material. Hen anser att det 

gäller att skapa inre bilder.  

6.5.3 Diskussion kring minne 

Minnet är en viktig faktor vid matematikinlärning. Jensen (2017) skriver att 

arbetsminnet används när vi räknar matematik och om förmågan är nedsatt har 

man svårt att lösa problem, planera, prioritera, välja och ta beslut. Enligt våra 

respondenter så har elever med ADHD och/eller AST ofta svårigheter med 

minnet. En är av avvikande mening och säger att hen inte tycker att det är 

typiskt för elever med ADHD och/eller AST. Vårt resultat visar att 

respondenterna har olika uppfattning om det är elever med AST eller elever 

med ADHD som har störst svårigheter med arbetsminnet. De tar upp att det 

kan vara svårt att veta om det är svårigheter med arbetsminnet eller om det 

istället är att hålla fokus på uppgiften och komma igång som orsakar problem 

för elever med AST och ADHD. Zentall (2007) har kommit fram till att det 

främst tycks vara arbetsminnet som är påverkat hos elever med ADHD men 

precis som vissa av våra respondenter menar hon att det beror på att elever 

med ADHD lättare blir störda och att ny information därmed inte kan 

bearbetas lika lätt. Jensen (2017) tar upp att elever med AST också lätt störs 

av ljud och att det gör att de kan ha svårt att minnas vad de hört. När det gäller 

långtidsminnet menar Jensen (2017) att elever med ADHD kan ha svårt att 

hämta kunskaper ur minnet samt att inkodningen av ord kan vara nedsatt. Hos 

elever med AST menar hon att långtidsminnet oftast är bra. Det är dock vanligt 

att svårigheter att hämta information om händelser som man själv varit med 

om finns. Om en elev har svårigheter att lagra in i långtidsminnet visar vårt 

resultat att det ställer till med större problem då det är svårare att kompensera. 

 

För att kompensera för ett nedsatt arbetsminne anger våra respondenter att man 

behöver lägga ner tid på att träna eleverna att skriva ner vad de gör för att på 

så sätt avlasta arbetsminnet. Begreppslistor och andra ”fusklappar” är bra stöd 

för minnet. Detta stöds av Dahlgren (2007) samt Jacobsson och Nilsson 

(2011). Repetition anser respondenterna också är viktigt och då gärna med 

variation för att det inte ska upplevas tråkigt. Problemlösning är ett moment 

som ställer stora krav på minnet och för att kompensera här kan man använda 

sig av olika steg som en strukturhjälp. Bildstöd och laborativt material hjälper 

till att skapa inre bilder. Jensen (2017) tar upp att strategier eller mallar för 

stegvis problemlösning underlättar tankeprocesserna. Hon menar vidare att 

ADHD mediciner samt yttre motivation påverkar arbetsminnet positivt. 

Miniräknare tas upp som ett bra minnesstöd.  

6.6 Konsekvenser av kompensation 
Samtliga respondenter anser att det är viktigt och en del av uppdraget att 

kompensera för svårigheter så långt det är möjligt. De är också tydliga med att 

man måste se till varje elevs individuella behov och inte bara till att de har en 
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diagnos. Om eleven har fått stöd i tidiga år menar respondent S1 att man måste 

hålla i stödet genom elevens hela skolgång. Hen menar vidare att det kan 

finnas en risk för att man kompenserar fast det inte behövs. Respondent SP3 

påtalar vikten av att kompensera på rätt nivå för varje elev. De 

kompensatoriska hjälpmedlen kan annars bli en bekvämlighet för eleven och 

det är jobbigt att öka sin kunskapsnivå. Här gäller det att man stöttar eleven att 

våga prova utan för att se hur det fungerar. Respondent SP6 säger: 

“Det gäller att anpassa och utveckla samtidigt. Man kan inte bara anpassa eller 

utveckla. Utan man måste hela tiden hitta ett sätt som gör att eleven tar kliv 

framåt och blir mer och mer självständig och kan äga sitt eget lärande mer och 

mer”. 

SP3 och S2 upplever att det går att plocka bort mer och mer konkret material 

efterhand som eleverna känner sig trygga i momenten. I nya moment kan det 

dock vara bra att konkretisera igen. SP3 anser att det krävs tålamod av 

pedagogen för annars är risken stor att man över hjälper. Det kan vara att man 

inte låter eleven tänka klart utan att man själv går in och flyttar konkret 

material eller förklarar hur eleven ska gå vidare bara för att vara hjälpsam 

vilket inte gynnar elevens utveckling. Det kan vara lätt att förväxla att orken 

tryter med att tro att eleven inte kan påpekar SP5. Då är risken att man lägger 

sig på för låg nivå. Hen menar vidare att rädslan för att låta elever misslyckas 

kan leda till att man stöttar för mycket. Respondent SP5 tar upp att det tar tid 

att pröva ut kompensatoriska hjälpmedel och att det gäller att våga hålla ut i 5-

6 veckor för att kunna utvärdera om det fungerar bra eller inte. SP6 tar upp 

vikten av att anpassningarna ska vara medvetna och utformade efter elevens 

behov. Hen menar vidare att det är viktigt att göra eleven medveten om att det 

görs anpassningar för hen och vilka anpassningar som görs så att hen inte 

kommer ut från skolan och tror att det alltid kommer vara någon som anpassar 

för hen.  

7 Slutdiskussion 

7.1 De exekutiva funktionerna påverkar lärandet i matematik. 
Våra respondenter är överens om att elever med ADHD och/eller AST är lika 

olika som elever utan diagnoserna. Det är därför viktigt att vi inte generaliserar 

och tror att alla elever med ADHD och/eller AST har samma svårigheter med 

matematiklärandet och behöver samma stöd utan att se att varje individ är unik. 

Trots det kan vi se att det ofta föreligger svårigheter med de exekutiva 

funktionerna i mer eller mindre grad och dessa svårigheter ställer till problem 

i matematiklärandet. Elever med AST har enligt våra respondenter ofta ett 

djuptänk när det gäller problemlösning men svårigheter att uttrycka det. De 

kan också ha svårt att komma igång med uppgifterna och strukturera upp dem. 

Koncentrationssvårigheter, som är vanligt hos elever med ADHD, leder till att 
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orken att kämpa när man möter motstånd blir nedsatt och det i sin tur påverkar 

förmågan till problemlösning. Enligt Dahle (2009) jobbar elever med ADHD 

snabbt vilket gör att de kan missa att få med sig viktiga detaljer. Detta kan 

också göra det svårare med problemlösning. Enligt productive struggle når 

eleverna djuplärande genom att få kämpa med en uppgift istället för att bara 

följa en färdig instruktion. Respondenterna stärkte vår misstanke om att det 

kan vara svårt för elever med ADHD och/eller AST att ha tålamod och ork att 

nå till detta kämpande. Vi i skolan arbetar därför med att utveckla och 

kompensera svårigheter med de exekutiva funktionerna så mycket det går. För 

att kunna göra det på bästa sätt gäller det att vi är genuint intresserade av att 

lära känna eleven. Eftersom de exekutiva funktionerna inte utvecklas fullt ut 

förrän i vuxen ålder är det stöd som gynnar elever med ADHD och/eller AST 

också positivt för alla elever (Sjölund, Jahn, Lindegren & Reuterswärd, 2019).  

Det kan krävas en stor portion tålamod att hitta rätt med eleven men när man 

väl ser framsteg och ser att eleven utvecklas och mår bra ger det mycket 

tillbaka. Vi anser att det är viktigt att eleven får stöd så tidigt som möjligt så 

att hen inte hamnar i en spiral av misslyckande. Det kan ge självförtroendet en 

rejäl törn och det är inget positivt för lärandet. Desto äldre eleven blir desto 

fler verktyg har hen förhoppningsvis samlat på sig och vet mer vad just hen 

behöver för att klara av olika uppgifter och situationer. Vi håller med SP6 om 

att det är viktigt att vara tydlig mot eleven vilka anpassningar som görs och att 

man hela tiden måste anpassa och utveckla för att eleven ska bli allt mer 

självständig.  

7.2 Nedsatt problemlösningsförmåga svår att kompensera fullt 

ut? 
Vår studie visar att de pedagoger vi intervjuat använder sig av en mängd olika 

anpassningar för att kompensera för svårigheter med de exekutiva 

funktionerna i matematikundervisningen. För att vi ska kunna ge eleverna rätt 

förutsättningar för lärande och hjälpa eleverna att lyckas i sin 

matematikinlärning krävs oerhört kompetenta pedagoger som arbetar för att 

hitta rätt kompensatoriskt hjälpmedel för varje elev vilket ställer höga krav. 

Flertalet av de anpassningar studien givit oss och som även tidigare forskning 

visar används för att stötta elever med ADHD och/eller AST i flera olika 

ämnen. Detta kan handla om allt från att skapa självförtroende och motivation 

genom intresseväckande uppgifter och “starters” till att skapa tydlig struktur 

och ramar för att förhindra känslopåslag genom förberedelse så att eleven vet 

vad hen ska göra, hur länge, varför och när det är dags för paus. Specifikt för 

matematikundervisningen visar resultatet att det ofta handlar om att 

kompensera för nedsatt problemlösningsförmåga vilken hänger ihop med 

generalisering, förmåga att uppnå kämpande, minne, självförtroende och 

motivation. Många av dessa anpassningarna är nödvändiga för att elever med 

ADHD och/eller AST ska uppleva skolan meningsfull och utveckla sin 

kunskap vilket vi självklart strävar efter. Vi har ändå funderat kring om vissa 



 

28(32) 

 

sätt vi kompenserar elevernas förmåga till problemlösning på hindrar dem att 

nå det “djuptänk” som productive struggle och productive failure anser 

önskvärt. När vi kraftigt anpassar uppgifter genom att skala ner dem till att 

bara bestå av ren fakta utan målande ord och vi ger dem  olika förslag till hur 

de kan ha löst en uppgift då de har kommit fram till ett svar men inte kan 

redovisa hur de tänkt. Leder då detta till att eleven får kämpa tillräckligt för att 

nå “djuptänk” i stället för bara ett ytligt tänk? Ger vi dem då möjlighet att 

uppnå kämpande eller stannar det vid ett ytligt jonglerande av siffror? Det 

gäller att vara noga så att man verkligen anpassar och utvecklar samtidigt, som 

vi nämnde ovan, så att eleven får tilltro till sin egen förmåga och efter mognad 

får utveckla sina förmågor. För vissa elever kommer de här anpassningarna 

vara nödvändiga hela vägen och då måste det vara så men för andra elever kan 

kanske stödet minskas allt eftersom. En annan aspekt av detta är hur vi sen kan 

ge dem en rättvis bedömning? Hur kan vi vara säkra på att de förslagen vi har 

gett är elevens egna tankar? Hur ska vi kunna bedöma vilka metoder eleven 

behärskar när eleven har svårt att uttrycka sina tankegångar och vi bara får ett 

svar? Kunskapskraven i matematik ställer höga krav på 

problemlösningsförmåga och frågan är om det är rimligt för alla elever att nå 

dit? Som blivande speciallärare i matematik önskar vi naturligtvis att så är 

fallet men det handlar också om att veta när eleven har nått sin gräns och inte 

utsätta någon för orimliga krav.  

7.3  Metoddiskussion 
Metoden vi har använt oss av är kvalitativa intervjuer. Vi anser att vinsterna 

övervägt nackdelarna i vårt fall då vi var ute efter att få en djupare bild av 

pedagogernas syn på hur de exekutiva funktionerna påverkar lärandet i 

matematik samt hur de gör för att kompensera svårigheter. Metoden 

möjliggjorde detta genom att vi kunde ställa följdfrågor och på så sätt gräva 

djupare. Hade vi använt oss av enkäter hade respondenterna kanske inte lagt 

ner tid på att svara utförligt eller deras svar hade kanske upplevts otydliga för 

oss. Risken finns också att svarsfrekvensen hade varit lägre. Vi anser att det 

var positivt att vi skickade ut intervjufrågorna i förväg så att våra respondenter 

hade möjlighet att i förväg ställa sig in på vad intervjun skulle beröra. Att vi 

genomförde den första intervjun tillsammans var också positivt då vi skapade 

en gemensam grund och en trygghet inför kommande intervjuer. Analysmallen 

som skapades efter centrala begrepp från productive struggle och productive 

failure gjorde det lättare att strukturera upp vårt resultat och få syn på viktiga 

fakta. För att ge vår studie mer tyngd hade det varit önskvärt att vi intervjuat 

fler personer med spetskompetens inom området. Tidsramen samt svårigheter 

att hitta dessa pedagoger begränsade oss där. Båda dessa faktorer hade gjort 

att vi kunnat dra större slutsatser och gjort resultatet än mer tillförlitligt.  

7.4  Vidare forskning 
Vi har i detta arbetet valt att fokusera på pedagogernas syn på elever med 

ADHD och/eller AST svårigheter med de exekutiva funktionerna och dess 
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påverkan på matematiklärandet. Det hade varit intressant att få elevernas egen 

syn på sina svårigheter och hur det påverkar deras lärande i matematik. Det 

hade också varit intressant och titta på hur det ser ut med betyg i ämnet 

matematik för elever med ADHD och/eller AST, om pysparagrafen ofta 

används samt om det finns läromedel som är bättre eller sämre anpassade för 

elever med dessa diagnoser. Det hade också varit väldigt spännande att få gå 

ut i undervisningsmiljö för att se och uppleva hur de stöd och anpassningar 

som respondenterna och även litteraturen tagit upp fungerar i verkliga 

undervisningssituationer. Detta lämnar vi som förslag till vidare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30(32) 

 

8 Referenser 

Adler, B. (2001). Vad är dyskalkyli?: [en bok om matematiksvårigheter]: [orsaker, 

diagnos och hjälp]. (1. uppl.) Höllviken: NU-förlag. 

Adler, B., & Adler, H. (2012). Neuropedagogik - om komplicerat lärande. Lund: 

Studentlitteratur. 

Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive 

functions: Constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin, 121(1), 

65 - 94. 

Best, J., & Miller, P. (2010). A developmental perspective on executive function. 

Child development, 81(6), 1641 - 1660. 

Cai, J. (2003). What research tells us about teaching mathematics through 

problemsolving, I Lester, F. (Red.) Research and issues in teaching mathematics 

through problem solving. Reston, VA: NCTM. 

Carlberg Söderlund, J., Lindberg, A., Lindberg, C., & Valsö, M. (2014). Vill du ha 

hjälp? - Nej tack gärna! Att ge stöd till personer med adhd och Asperger 

syndrom.Stockholm: Gothia Fortbildning. 

Carlsson Kendall, G. (2016). Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi 

och varför? Lund: Studentlitteratur. 

Carlsson Kendall, G. (2015). Elever med svag begåvning. Stockholm: Natur och 

Kultur. 

Chiang, H. & Lin, Y. (2007). Mathematical Ability of Students with Asperger 

Syndrome and High-Functioning Autism. Autism (The National Autistic Society), 

vol. 11, nr 6, s. 547-556. 

Dahlgren, SO. (2004). http://habilitering.se/autismforum/om-diagnoser/teorier-om-

annorlunda-tankande 

Dahlgren, SO. (2007). Varför stannar bussen när jag inte ska gå av? - att förstå 

autism, Aspergers syndrom och DAMP. Stockholm: Liber. 

Dahmström, K. (2017). Från datainsamling till rapport - att göra en statistisk 

undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Systematiska 

litteraturstudier i utbildningsvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

Eriksson, I. (Legitimerad psykolog SPSM, författare), Ahlstrand, T. (Bearbetning). 

(2016). Introduktion till kognition. [film]. Sverige Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. https://www.spsm.se/studiepaket-npf/moment-2/ 

Fangen, K., & Sellerberg, A-M. (2013). Många möjliga metoder. Lund: 

Studentlitteratur. 

https://www.spsm.se/studiepaket-npf/moment-2/


 

31(32) 

 

Fleischer, A., & Merland, J. (2008). Exekutiva svårigheter hos barn. Bedömning och 

praktiska åtgärder. Lund: Studentlitteratur. 

Furman, B. (2003). Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Stockholm: Natur 

och Kultur. 

Gillberg, C., & Peeter, T. (1999). Autism- Medical och educational aspects. London: 

Whurr Publisher. 

Granberg, C. (2016). Discovering and addressing errors during mathematics problem-

solving – A productive struggle?. The Journal of Mathematical Behavior, 42 (6), 33-

48. 

Hill, E-L. (2004). Evaluation the theory of executive dysfunction in autism, 

Developmental Rewiew, 24, 189-233. 

Jacobsson, I-L., & Nilsson, I. (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Jensen, L. (2017). Inkluderingskompetens vid adhd & autism. Litauen: Be My Rails 

Publishing.  

Kapur, M. (2010). Productive failure in mathematical problem solving. Instructional 

Science, 38 (6), 523-550. 

Kapur, M. (2012). Productive failure in learning the concept of varience. Instructional 

Science, 40 (4), 651-572. 

Kapur, M. (2014). Productive Failure in Learning Math. Cognitive Science, 38, 1008-

1022. doi: 10.1111/cogs.12107 

Kirschner, P.A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during 

instruction does not work. Educational Psychologist, 41 (2), 75-86. 

Ljungberg, T. (2008). AD/HD i nytt ljus. Nyköping: Exiris. 

Lunde, O. (2010). När siffrorna skapar kaos - matematiksvårigheter ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Stockholm: Liber. 

Maltén, A. (2002). Hjärnan och pedagogiken - ett samspel. Lund: Studentlitteratur. 

Olsson B & Olsson K. (2017). Barn med utmanande beteende - tidiga insatser i 

förskola och skola. Lund: Studentlitteratur AB. 

Palm, A. (2000). Kognitivt förhållningssätt. Stockholm: Natur och Kultur. 

Pólya, G. (1945). How to solve it. A new aspect of mathematical method. Princeton: 

University press. 

Sjölund, A.,Jahn, C., Lindegren, A., & Reuterswärd, M. (2017). Autism och ADHD i 

skolan - handbok i tydliggörande pedagogik. Litauen: Natur och Kultur. 



 

32(32) 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2019). Neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar – perception, kognition, samspel och känslor. 

https://www.spsm.se/studiepaket-npf/moment-2/ 

Skolverket. (2011). Särskilt stöd i grundskolan - en sammanställning av senare års 

forskning och utvärdering. Stockholm: Skolverket. 

Velasquez, A. (2012). AD/HD i skolans praktik. En studie om normativitet och 

motstånd i en särskild undervisningsgrupp. (Doktorsavhandling, Uppsala Studies in 

Education, No 130). Edita Västra Aros: Västerås. 

Warshauer, H. (2014). Productive struggle in middle school mathematics classrooms. 

Journal of Mathematics Teaches Education, 18 (4), 375-400. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wing, L. (2012). Autismspektrum: handbok för föräldrar och professionella. Lund: 

Studentlitteratur. 

Wyndham, J.,Riesebeck, E., & Schoultz, J. (2000). Problemlösning som metafor och 

praktik. Linköping: Linköpings universitet. 

Zentall, S.S. (2007). Math Performance of Students with ADHD. I: Berch & 

Mazzocco (red.): Why is Math So Hard for Some Children? The Nature and Origins 

of Mathematical Learning Difficulties and Disabilities. Paul Brookes Publishing. 

 

 

https://www.spsm.se/studiepaket-npf/moment-2/


 

1(3) 

 

Bilaga 1 
Intervjufrågor 

Inledande frågor: 

 

1. Hur länge har du arbetat som matematiklärare/speciallärare i 

matematik? 

2. När först kom du i kontakt med elever med ADHD/AST? 

3. På vilket sätt kom du i kontakt med ADHD/AST 

(Autismspektrumtillstånd) i ditt yrke som 

matematiklärare/speciallärare i matematik? 

4. Hur gamla har dessa med ADHD/AST varit? 

 

Frågor om problematiken: 

 

5. Utan att säga något namn, skulle du kunna tänka på en typisk elev 

med ADHD och beskriva de svårigheter som de har i relation till 

matematik… både i förhållande till lärande och själva lärsituationen? 

6. Skulle du kunna göra samma sak med en elev med AST? 

7. Vari ligger den största utmaningen när dessa elever ska lära sig 

matematik? 

 

Exekutiva funktioner: 

 

8. Hur beskriver du begreppet exekutiva funktioner? 

9. Upplever du att följande funktion är nedsatt hos elever med 

ADHD/AST? Påverkar svårigheten matematiklärandet? På vilket 

sätt? Hur arbetar du för att kompensera nedsatt funktion i matematik? 

Använder du dig av något specifikt material? 

 

a) Tidsuppfattning 

b) Problemlösning  

c) Minne (korttids – och arbetsminne) 

d) Initiativförmåga och igångsättning 

e) Generalisering 

f) Flexibilitet 

g) Prestationsförmåga (upprätthålla arbete, ork) 

h) Känsloreglering 

 

10. Vilken/vilka av ovanstående exekutiva funktioner upplever du ställer 

till mest bekymmer för elever med ADHD/AST att uppnå 

kunskapskraven i matematik? 

 

11. Ser du några negativa konsekvenser för matematiklärandet av att 

kompensera de nedsatta funktionerna? Kan man överkompensera?  
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Bilaga 2 
 

Missivbrev 

Hej! 

 

Vi heter Jennie Haegerstam och Jennie Hådding och studerar till 

speciallärare, med inriktning mot matematikutveckling, vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Under den här terminen skriver vi vårt 

examensarbete på 15 hp. Syftet med vår studie är att samla in kunskaper 

kring de exekutiva funktionernas påverkan på matematiklärandet för elever 

med ADHD och/eller AST samt att ta reda på vilka stöd och anpassningar 

som används för att stötta eleverna. 

Tillsammans med detta brev finns intervjufrågorna bifogade så att du i 

förväg vet vad intervjun kommer att handla om och du har möjlighet att 

förbereda dig om du vill. Intervjun beräknas ta 45-60min. Samtalet kommer 

att spelas in för att vi ska kunna genomföra vår analys och därefter raderas. 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket 

innebär att dina intervjusvar kommer att behandlas konfidentiellt. Inga namn, 

varken personer, skola eller geografiska områden kommer att nämnas i 

arbetet. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och du har rätt att när 

som helst avbryta din medverkan. 

Vi är mycket tacksamma om du vill medverka i vår studie och dela med dig 

av dina kunskaper, erfarenheter och tid. 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.  

Med vänlig hälsning 

Jennie Haegerstam                     Jennie Hådding 

Jennie.haegerstam@vetlanda.se             jennie.hadding@skola.morbylanga.se 

070-5953565                      076-1182235 
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Bilaga 3 
 

Analysmall 

 

 

Productive struggle Productive failure 

Lärande genom kämpande Lärande genom kämpande 

Engagemang Engagemang 

Problemlösning Problemlösning 

Kommunikation Kommunikation 

Lärarens roll  (i processen) Lärarens roll (efterarbete) 

Minne Minne 

Fokus Fokus 

Självförtroende och motivation Självförtroende och motivation 

Fokus på processen Felsvar som grund 

Höga kognitiv krav Höga kognitiva krav 

Djup förståelse genom ansträngning Djup förståelse genom ansträngning 

Förkunskap Förkunskap 

 

 


