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Abstrakt 

Studien syftar till att synliggöra hur verksamma lågstadielärare arbetar med elever som har 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF-diagnoser) i det ordinarie 

matematikklassrummet. Bakgrundsdelen inleds med en redogörelse för hur 

matematiksvårigheter kopplat till olika NPF-diagnoser ser ut.  Därefter tas begreppet 

inkluderande matematikundervisning upp samt förslag på hur lärare eller andra pedagoger kan 

jobba med dessa elever i skolan, detta baserat på tidigare, vetenskaplig forskning. Studiens data 

har samlats in genom kvalitativa intervjuer med fem lågstadielärare på skolor runt om i landet. 

Intervjuerna spelades in som ljudfiler för att sedan transkriberas och tolkas utifrån 

innehållsanalysen olika steg. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella- samt 

i det relationella perspektivet. Resultat visar att elever med NPF-diagnoser drar nytta av att följa 

en tydlig struktur som upprepar sig från lektion till lektion. Eftersom eleverna ofta har bristande 

uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga är det viktigt att de får kortare arbetspass, blandat 

med mer pauser än övriga klasskamrater. Vidare visar resultatet att det är viktigt att eleverna 

får möjlighet att variera sina arbetssätt och arbetsformer, samtidigt som de får kontinuerlig 

återkoppling och stöd under hela undervisningsprocessen. 

 

Nyckelord: Anpassad undervisning, framgångsfaktorer, matematik, neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, utmaningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
The purpose of the study is to highlight how primary school teachers work in the regular 

classroom while teaching pupils, diagnosed with neuropsychiatric disabilities, 

mathematics. The background section begins with an account of how mathematics 

challenges, associated with these specific disabilities, may appear. Thereafter the concept 

of inclusive mathematics teaching is discussed along with suggestions on how teachers 

and other educators can work with these pupils, based on previous scientific research. The 

study data has been gathered through qualitative interviews with five primary school 

teachers in schools throughout the country. The interviews were recorded as audio files 

to later be transcribed and interpreted in regards to the content of the analysis' different 

steps. The study has its theoretical point of departure in the sociocultural, but also in the 

relative perspective. The result shows that pupils with neuropsychiatric disabilities benefit 

from following a clear structure which is repeated from lesson to lesson. Since the pupils 

often lack attention and concentration ability it is important that they have shorter work 

periods along with more frequent breaks than other classmates. Furthermore, the result 

shows that it is important that the pupils have the opportunity to vary their working 

methods and working routines, while at the same time receiving continuous feedback and 

support throughout the entire teaching process. 

 

Keywords: Adapted teaching, challenges, mathematics, neuropsychiatric disabilities, 

success factors  
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1 Inledning 

I dagens skola finns det många utmaningar för de som jobbar som lärare. Det är ingen nyhet att 

alla som jobbar i skolan bär på ett stort ansvar när det kommer till att kunna tillgodose och möta 

alla elever på deras nivå. Allt fler barn och unga får idag diagnoser av olika slag, och de senaste 

åren har både antalet ADHD- och autism-diagnoser ökat och påverkar allt fler individer 

oberoende av bakgrund eller intelligensnivå (Geng, 2011; Odenbring, Johansson & Hunehäll 

Berndtsson, 2017; Socialstyrelsen, 2016a; Wei, Yu, Wagner & Spiker 2015). I skolan sliter 

lärarna sitt hår för att lyckas tillgodose alla elevers olika behov och ge dem rättigheten: en lika 

skolgång för alla, oavsett tidigare erfarenheter och förutsättningar (Skolverket, 2018a). Tanken 

till det här arbetet uppkom i samband med min senaste praktik då det på skolan fanns flertalet 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF-diagnoser) av olika slag. Dessa 

elever kan ses som de riktiga utmaningarna i klassrummet då de ofta är svårmotiverade och 

svåra att nå fram till.  

 

Min förhoppning med detta arbete är att det kan vara till nytta dels för mig själv, dels för andra 

lärarstudenter men även för verksamma lärare och pedagoger ute på skolorna. Alla de som helt 

enkelt ibland står utan, eller med för få verktyg för att kunna hjälpa och stötta elever med NPF-

diagnoser i matematikundervisningen på den nivå som faktiskt krävs. Det finns mycket 

forskning som understryker vikten av att alla som jobbar i skolan bör ha en insikt och vetskap 

kring NPF-diagnoser, för att kunna stötta barnen på bästa sätt (Brusewitz, 2011; Greene, 2011; 

Kadesjö & Kadesjö, 1999; Strine et al., 2006). Men många gånger känns det som att det läggs 

åt sidan för att ge plats åt “viktigare” saker. Enligt en undersökning som genomförts på 

Karolinska Institutet uppger fyra av fem lärare att lärarutbildningen inte gav tillräckligt med 

kunskap inom ämnet. Många saknar alltså den kompetens som krävs för att ge elever med NPF-

diagnoser de förutsättningar och den undervisning som de behöver och en rättvis skolgång 

(Forsblad, Olsson, 2015, 20 oktober; West et al., 2005). Utan vetskap och utan den hjälp och 

struktur som dessa elever faktiskt har rätt till och behöver kommer de stå övergivna och skolan 

har misslyckats med sitt viktiga uppdrag. 

 

Idag räknar forskare med att cirka 5 % av alla elever i den svenska skolan har diagnosen ADHD, 

vilket innebär 1–2 elever i varje klass (Socialstyrelsen, 2016a). Detta i sin tur innebär att alla 

som jobbar i skolan förr eller senare kommer att träffa på dessa elever. Med utgångspunkt i 

detta vill jag i denna studie uppmärksamma hur klasslärare i det ordinarie 

matematikklassrummet arbetar och stöttar dessa elever i undervisningen. Matematik är trots allt 

efter svenskan det andra största ämnet på lågstadiet med sina 420 undervisningstimmar 

(Skolverket, 2018b), och vi vet att tillgång till resurser som till exempel specialpedagog många 

gånger kanske inte finns som ett alternativ under varje matematiklektion. Därför är detta ämne 

enligt mig viktigt att belysa. 

2 Syfte och frågeställning  

Syftet med föreliggande studie är att belysa klasslärares syn på hur de under 

matematiklektionerna i det ordinarie klassrummet kan ändra förutsättningarna för elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  
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Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställning formulerats:  

 

• Hur beskriver lågstadielärare att de arbetar med elever som har neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar i det ordinarie matematikklassrummet?  

3 Bakgrund 

I följande avsnitt ges en beskrivning av den forskning som ligger till grund för studien. 

Inledningsvis ges en introduktion av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF-

diagnoser) kopplade till matematiksvårigheter, följt av en beskrivning av diagnoserna ADHD 

och autism. Efter detta tas begreppet inkluderande matematikundervisning upp. Avsnittet 

avslutas med en redogörelse av hur lärare eller andra pedagoger i skolan på ett framgångsrikt 

sätt kan jobba med, och stötta elever som har NPF-diagnoser.  

3.1 Matematiksvårigheter och NPF-diagnoser  

Mycket forskning pekar på sambandet mellan matematiksvårigheter som dyskalkyli och 

neuropsykologiska funktionsnedsättningar som ADHD och ADD (Adler, 2007; Brusewitz, 

2011). Dyskalkyli, mer känt som matematik- eller räknesvårigheter, innebär brister i det 

grundläggande matematiska tänkandet, vilket ställer till det när man ska räkna med siffror. 

Dyskalkyli kan framträda på olika sätt, men kännetecknas vanligen av att siffror skrivs felvända 

eller att eleverna har svårigheter med att känna igen matematiska symboler som additions- eller 

subtraktionstecken. Ytterligare svårigheter kan visa sig i form av problem med talpositionen 

och antalsuppfattning, samtidigt som det är svårt att minnas och följa matematiska uträkningar. 

Svårigheterna grundar sig ofta i att personer med dyskalkyli har brister i både kort- och 

långtidsminnet (Adler & Adler 2006; Lunde, 2011).  

 

Lunde (2011) konstaterar att matematiksvårigheter också kan grunda sig i olika 

neuropsykologiska faktorer. Forskning visar att det finns skillnader i hjärnan och nervsystemet 

hos personer som har NPF-diagnoser. Eftersom matematiken är starkt sammankopplad med 

hjärnan och vår tankeverksamhet är det inte svårt att förstå att matematiska problem på grund 

av detta kan uppstå. Lundes (2011) tankar stöds även av Grabner med kollegor (2017) som även 

de framhåller att forskare inom neurovetenskap har sett kopplingar mellan barn som har 

räknesvårigheter och mönstret i deras hjärnaktivitet. Lunde (2011) skriver vidare och förklarar 

begreppet komorbiditet, som utgår från att specifika lärsvårigheter ofta hänger ihop med andra 

typer av lärandeproblem. Matematiksvårigheter är oftast inget som enskilt visar sig, utan något 

som förekommer tillsammans med andra problem såsom läs- och skrivsvårigheter. Dessa 

problem kan i sin tur både påverka och förstärka varandra. Skillnaden mellan dyskalkyli och 

ADHD ligger dock i att de med dyskalkyli inte är överaktiva eller har 

koncentrationssvårigheter, utan hos dem ligger det främsta problemet i just specifika 

matematiksvårigheter (ibid.). 

 

Shalev, Auerbach, Manor och Gross-Tsur (2000) tillsammans med Kroesbergen och Van Luit 

(2003) har kunnat konstatera att 3–10 % av alla barn i skolåldern har någon slags diagnostiserad 
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svårighet som är kopplad till matematiken. Dessa svårigheter kan bland annat hänga ihop med 

funktionsnedsättningar som autism eller ADHD. Brosnan med kollegor (2016) förklarar vidare 

att det finns brister i den metakognitiva förmågan hos personer som har en diagnos inom 

autismspektrumet, vilket i sin tur kan påverka deras inlärning. Wei med kollegor (2015) 

genomförde en studie med 6–9-åringar diagnostiserade med autism, resultatet i denna studie 

visade att dessa barn låg under genomsnittet när det gällde förmågor för matematisk 

problemlösning samt räkneförmågan. Barn med autism-diagnoser upplever ofta svårigheter i 

skolan, både sociala såväl som akademiska, därför är det viktigt för alla som jobbar i skolan att 

veta vad barnen har för behov för att kunna tillgodose dem en sådan effektiv undervisning som 

möjligt.   

 

Rubinsten, Bedard och Tannock (2008) har i sin tur uppmärksammat att 25 % av alla barn med 

ADHD också har problem med matematiken. Lamminmäki, Ahonen, Närhi, Lyytinen och Todd 

de Barra (1995) konstaterar dock att elever med ADHD inte nödvändigtvis är sämre på 

matematik, men att problemen till stor del är konsekvenser av deras hyperaktivitet och 

uppmärksamhetsproblem. Deras teori stöds även av Dahle (2009) som också hon uppger att 

problemet inte ligger i prestationerna i sig utan i de uppmärksamhetsproblem som präglar 

diagnosen. Förmågor som ses som extra viktiga när det kommer till matematiken är just 

uppmärksamhet och arbetsminnet, något som barn med ADHD eller andra neuropsykologiska 

funktionsnedsättningar har stora svårigheter med, och det är alltså främst här problemen rör sig. 

Eftersom barn med ADHD har problem med koncentrationen i kombination med att de ofta är 

lättstörda, samt har svårigheter med att hålla kvar den röda tråden i diverse uppgifter, kan det 

innebära problem när det kommer till matematikundervisningen. Arbetsminnet är något som 

påverkar elever med ADHD negativt, de kan inte ta in och behålla ny information lika lätt som 

andra elever. Det bristande arbetsminnet innebär också svårigheter när det kommer till att lösa 

olika typer av textuppgifter. Det beror på att denna typ av uppgifter kräver att eleverna kan 

behålla och bearbeta informationen i hjärnan samtidigt som de läser och försöker lösa uppgiften 

utifrån den nya information de får fram (Lunde, 2011). Carnine (1997) poängterar att det på 

grund av de bristande minnessvårigheterna är viktigt att förse eleverna med direkta instruktioner 

och noga tydliggöra de olika stegen i en uppgift. Elever som har neuropsykologiska 

funktionsnedsättningar eller dyskalkyli behöver längre tid på sig att tänka, något som skolan 

kanske tyvärr inte alltid tar hänsyn till (Adler, 2010). 

 

Adler (2007) beskriver hur det ofta saknas modeller för hur pedagoger ska jobba med elever 

som har matematiksvårigheter i skolan. Han hävdar att bristen på dessa modeller kan bero på 

olika anledningar, såsom brister i undervisningen, då många pedagoger saknar korrekt 

utbildning. Det kan även bero på att eleverna under en lång tid fått fel hjälp och därför utvecklat 

fel slags metoder för beräkning av matematiska problem. Malmer (2002) stödjer även hon detta 

och konstaterar å sin sida att matematiksvårigheter kan bero på utformningen av undervisningen 

och att vissa barn kan utveckla matematiksvårigheter om undervisningen brister. I Läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11; Skolverket, 2018a) finns 

flertalet stycken som pekar på vikten av att alla elever ska få den hjälp och det stöd som de är i 

behov av. Även Kroesbergen och Van Luit (2003) understryker att alla elever med 
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matematiksvårigheter kräver särskild uppmärksamhet i skolan, de har särskilda 

undervisningsbehov och behöver mer hjälp än andra barn. Men trots detta har man i 

Skolinspektionens tillsynsrapport som genomfördes år 2013 kunnat konstatera att 7 av 10 

grundskolor i landet brister när det kommer till att leva upp till Skollagens krav om just särskilt 

stöd (Skolinspektionen, 2014a; Skolverket, 2018a).  

3.2 NPF-diagnoser 

NPF är en förkortning för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och inom begreppet ryms 

funktionsnedsättningar som ADHD, autism, Tourettes syndrom men även dyslexi och 

dyskalkyli bland annat. Gemensamt för diagnoserna är att det inte finns några tydliga gränser 

mellan dem, utan olika diagnoser går ofta in i varandra, i så kallade NPF-moln (Axengrip & 

Axengrip, 2004; Brusewitz, 2011). Det som är utmärkande för diagnoserna är att hjärnan och 

nervsystemet jobbar och fungerar på ett annat sätt jämfört med andra personer, därav namnet 

neuropsykiatriska. Funktionsnedsättningarna är medfödda och kommer bestå hela livet 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). Alla människor fungerar olika, så även personer 

med NPF-diagnoser, problemen kan se mycket olika ut från person till person, vissa är i behov 

av mer hjälp och stöd medan andra klarar vardagen rätt bra själv. Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar brukar kallas för osynliga funktionsnedsättningar, de syns inte utifrån 

men genom personens beteende märks de på ett eller annat vis. Diagnosernas orsak kan 

antingen bero på ärftlighet, men kan även vara kopplat till komplikationer vid graviditet eller 

förlossning (Brusewitz, 2011).  

 

Sedan början av 1990-talet har forskare kunnat konstatera att NPF-diagnoser ökat i de svenska 

skolorna. Odenbring med kollegor (2017) skriver att “Neuropsychiatric diagnoses, such as 

ADHD and Asperger´s, have also become more common in schools. We can probably talk 

about a ‘normalization’ of this diagnostic culture” (s. 54). Att det i dagens samhälle sätts allt 

fler diagnoser kan bero på olika faktorer. Det kan ha sin utgångspunkt i ekonomiska faktorer, 

men även att diagnoserna ibland kan ses som en lösning på det oroande faktum att många elever 

idag misslyckas i skolan. Misslyckandena i sin tur kan bero på att dessa elever inte får den hjälp 

och det stöd som de behöver i skolan och undervisningen. Eleverna blir ofta trakasserade och 

uteslutna från gruppen samtidigt som de själva också trakasserar klasskompisar då de har svårt 

med sociala relationer (Kadesjö & Kadesjö, 1999; Odenbring et al., 2017). 

 

I studien har fokus på två olika diagnoser som ryms inom NPF-spannet funnits, ADHD och 

autism. Inom NPF-spannet ryms många olika diagnoser. Valet av att studera just ADHD och 

autism närmare har sin utgångspunkt i att de är två av de vanligare diagnoserna inom NPF och 

att dessa diagnoser idag därför går att finna i de flesta svenska klassrum. Dessa diagnoser 

kommer förklaras mer ingående under följande avsnitt (se avsnitt 3.2.1 & 3.2.2).  

3.2.1 ADHD  

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en relativt vanlig 

funktionsnedsättning som förekommer hos 3–7 % av alla barn i skolåldern. Diagnosen präglas 

av följande tre kärnsymtom, som enligt DuPaul, Weyandt, Janusis (2011), Greene (2011) och 

Strine med kollegor (2006) antingen förekommer tillsammans med varandra eller enskilt: 
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• uppmärksamhetsproblem 

• impulsivitet  

• hyperaktivitet 

 

Typiskt för ett barn med ADHD utöver ovanstående kärnsymtomen är att de ofta är 

oorganiserade, impulsiva, okoncentrerade och har svårt att följa instruktioner, de har svårt att 

vänta på sin tur och avbryter ofta andra (DuPaul et al., 2011; Greene, 2011; Strine et al., 2006). 

Symtomen är mest framträdande hos barn, det kan dock bero på att vuxna lärt sig handskas och 

leva med svårigheterna som präglar diagnoserna (Strine et al., 2006; Yurdagü, 2018). ADHD 

är en osynlig funktionsnedsättning, vilket innebär att det kan vara svårt för omgivningen att 

förstå sig på varför dessa personer handlar på ett visst sätt. Det kan ställa till med problem både 

hemma, i skolan men även på fritiden då de ofta blir missförstådda och felaktigt behandlade. 

Strine med kollegor (2006) har i sin studie gällande barn med ADHD uppmärksammat att dessa 

barn löper sex gånger så stor risk som andra barn att drabbas av känslomässiga och 

beteendemässiga problem. Det löper också nio gånger större risk att hamna i svårigheter både i 

skolan och på fritiden jämfört med barn utan diagnosen. Svårigheterna uppträder ofta i samspel 

med andra, då barn med ADHD kan vara aggressiva och ofta hamna i konflikter. De har även 

svårt att socialisera med andra barn utan någon vuxen som finns med som stöttning, detta i sin 

tur kan leda till en känsla av utanförskap (DuPaul et al., 2011; Kadesjö & Kadesjö, 1999). I 

skolan kan problemen uppstå när det kommer till att planera och strukturera sin inlärning, 

koncentrationsförmågan är låg vilket gör att de lätt flyger bort i tanken och har svårt att sitta 

stilla och arbeta. Eftersom de har svårt med relationer till andra kan det också vara problematiskt 

för barnen att vara en del av en stor grupp. Barn med ADHD får tyvärr sällan den hjälp eller 

det stöd som de är i behov av i skolan vilket gör att de ofta upplever sig själva som misslyckade 

och orättvist behandlade (Kadesjö & Kadesjö, 1999).  

 

Forskare framhåller att ADHD i högre utsträckning drabbar pojkar jämfört med flickor (Brante, 

2006; Strine et al., 2006). Enligt forskning räknar man med att 10 % av pojkarna har en ADHD-

diagnos, jämfört med enbart 2 % av flickorna. Orsakerna till ADHD tros kunna bero på en tidig 

hjärnskada hos barnet, men problemen kan också vara ärftliga. Symtomen kan uppträda tidigt, 

redan när barnet är tre år, men kanske inte upptäcks förrän i skolåldern. Det kan bero på att 

problemen blir mer påtagliga då skolkulturen ofta kräver att barnen ska kunna sitta stilla och 

lyssna eller samspela och samarbeta med andra, något som kan innebära stora svårigheter för 

dessa barn (Brante, 2006).  

 

I dagens samhälle talas det mycket om att sätta diagnoser på dessa barn (Odenbring et al., 2017). 

Greene (2011) lyfter dock fram att en diagnos i sig egentligen varken hjälper barnet eller de 

vuxna i dess närheten. Många gånger ligger fokus på att sätta en diagnos i tron om att det i sig 

kan hjälpa vuxna att veta hur de ska agera eller gå vidare med barnen. Men i det stora hela 

handlar det om att hitta de orsaker som ligger bakom barnets beteende och svårigheter, allt för 

stort fokus på själva diagnosen hjälper inte barnet. Oavsett om ett barn har en diagnos eller ej, 

är det viktigt att alla få den hjälp och det stöd som de behöver, både i och utanför skolan. Greene 
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(2011) skriver att “Diagnoser… bara sjukförklarar barnet” (s. 34) utan att komma med handfast, 

betydelsefull information. Detta stöds även av Brusewitz (2011) som i sin tur hävdar att det 

viktigaste är att hitta personens styrkor och svagheter istället för att lägga allt fokus på vilken 

slags diagnos de har. 

3.2.2 Autism  

Autism är en utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning som antingen är medfödd eller fås 

tidigt i livet. Autism upptäcks tidigt i småbarnsåren, oftast innan barnet fyllt tre år, den tidiga 

upptäckten är möjlig på grund av de tydliga symtom som präglar diagnosen. Det gäller särskilt 

det sociala samspelet och beteendet mot och med andra personer. Autism ingår i 

autismspektrumet tillsammans med, Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ 

störning. Diagnoserna förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar som 

ADHD, epilepsi eller någon typ av språkstörning (Bae, Chiang & Hickson, 2015; Klasén 

McGrath, 2009; Socialstyrelsen, 2010). Det brukar talas om att följande tre huvudområden 

innebär svårigheter eller begränsningar för personer med autism:  

 

• begränsningar till social interaktion  

• begränsningar till ömsesidig kommunikation  

• föreställningsförmågan som påverkar bland annat beteende, lek och intressen (Bae, 

Chiang & Hickson, 2015; Klasén McGrath, 2009; Socialstyrelsen, 2010).  

 

Barn som har en diagnos inom autismspektrumet blir ofta missförstådda av omgivningen, 

samtidigt som de även själva har svårt att tolka omvärlden kring sig (Bae et al., 2015; Klasén 

McGrath, 2009; Socialstyrelsen, 2010). Den primära och mest framträdande svårigheten ligger 

oftast i att de har svårt att kommunicera med andra människor och att de ogillar förändringar. 

Typiskt för barn med autismspektrumtillstånd är att språkutvecklingen är kraftigt försenad och 

hos många uteblir språket helt. De har även svårigheter med att hantera sinnesintryck såsom 

beröringar, starkt ljus eller ljud, detta i samband med att de ofta också har en sämre utvecklad 

motorik jämfört med andra barn. Med dagens moderna teknik kan det lätt upptäckas om en 2–

3-åring har autism och sätta en diagnos (ibid.). Till skillnad från Greene (2011) och Brusewitz 

(2011) som skriver att en diagnos inte hjälper barnet hävdar Socialstyrelsen (2010) i sin tur att 

en diagnos inom autismspektrumet kan ha stor betydelse för barnen själva. De får en chans att 

bli förstådda på ett annat vis, både i hemmen, men även i skolan och på fritiden.  

 

Autism är precis som ADHD en diagnos som breder ut sig allt mer och mer. Wei med kollegor 

(2015) kunde i deras studie fastställa att förekomsten av barn med autism ökat med hela 78% 

mellan åren 2002–2008. Detta kan bero på att många har under denna period fått en ökad 

kunskap om diagnosen, samtidigt som att diagnoskriterierna ändrats, vilket i sin tur lett till att 

fler med tillståndet har kunnat upptäckas (Socialstyrelsen, 2010). Det är svårt att ge någon exakt 

siffra på hur många i Sverige som har autism. Enligt forskning anses dock mindre än en procent 

av Sveriges befolkning ha en fastställd diagnos, vilket innebär ungefär 15 000 barn och unga 

(ibid.). Precis som med ADHD har forskare också kunnat se att autism i större utsträckning 

drabbar pojkar än flickor, orsaken till detta är dock än oklar enligt Wing (2012).  
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3.3 Inkluderande matematikundervisning  

“Inclusive education is about responding to diversity; it is about listening to 

unfamiliar voices, being open, empowering all members and about celebrating 

`difference` in dignified ways” (Barton, 1997, s. 234). 

I Sverige jobbar vi för en skola för alla, det innebär att alla elever oavsett bakgrund ska ges en 

likvärdig utbildning och samma förutsättningar för att lyckas i skolan. Undervisningen ska 

alltså anpassas efter varje elevs specifika och enskilda behov (Persson & Persson, 2017). Ett 

viktigt faktum är att det är skolan som ska anpassa sig efter elevernas behov och inte tvärtom, 

skolan ska kunna se på elevers olikheter som en tillgång och inte ett problem (Nilholm & 

Göransson, 2013). Skolans styrdokument lyfter tydligt fram vikten av att alla elever ska få de 

anpassningar och det stöd som de är i behov av i den ordinarie undervisningen så långt det är 

möjligt (SFS 2010:800; Skolverket, 2018a). Även Persson och Persson (2017) fastslår att, om 

en elev är i behov av extra stöd ska detta stöd först och främst ska ges i den klass eller grupp 

som eleven tillhör. Tennant och Foley (2014) stödjer också detta, och skriver att “Whenever 

possible, all children should be in the same classroom, forming meaningful peer group 

relationships, and finding success and challenge in the curriculum” (s. 77).   

 

För att förstå begreppet inkludering, har Asp-Onsjö (2006) framställt en modell som bygger på 

att inkluderingen är indelad i tre olika aspekter, didaktiskt-, rumslig-, och social inkludering. 

Den didaktiska aspekten handlar om att eleven får en anpassad undervisning utifrån de 

förutsättningar och behov som de är i behov av. Rumslig inkludering i sin tur innebär att 

undervisningen sker i den ordinarie klassen, där eleven också förhoppningsvis har kamrater 

som hjälper att eleven blir socialt inkluderad. Även fast målet är att eleven ska vara inkluderad 

inom alla tre ovanstående aspekter är det viktigt att lyfta fram att inkluderingen mellan olika 

elever kan skilja sig åt. En del kanske endast är socialt inkluderade, medan andra är inkluderade 

på alla tre plan (ibid.).   

 

Tan (2017) har gjort en studie om hur lärare kan främja en inkluderande matematikundervisning 

kopplat till individuella utvecklingsplaner. Han konstaterar att matematik och andra avgörande 

områden behöver elever med funktionsnedsättningar av olika slag, detta för att kunna 

synliggöra problem och komma med eventuella lösningar. Tan (2017) intygar även han att det 

som lärare kan vara både svårt och väldigt frustrerande att uppnå en inkluderande utbildning, 

men trots att det är komplicerat så tillhör det elevernas rättigheter, och är således inget som får 

gås ifrån. DeSimone och Parmar (2006) har i sin tur gjort en studie om matematiklärares syn 

på inkludering av elever med inlärningssvårigheter. Många av de deltagande lärarna i studien 

uppgav att de saknade kunskap om hur de på bästa sätt inkluderar elever som har svårigheter i 

matematiken. Nilholm (2006) fastslår slutligen även han att det ställs höga krav på lärarna när 

det kommer till inkludering och att anpassa sin undervisning så att den tillgodoser alla elever 

oavsett tidigare erfarenheter och förutsättningar.   

 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att det är ett utmanande jobb att som matematiklärare 

lyckas lägga upp en undervisning som är anpassad till varje enskild elev, då förkunskaperna i 
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en och samma klass kan se väldigt olika ut (Dowker, 2005). Eftersom det är ett krävande arbete 

behöver många lärare stöd att utveckla sin undervisning så att den tillgodoser alla elevers behov. 

För att det ska vara möjligt behövs mer stöd från rektorer och kollegor som kan hjälpa till att 

synliggöra vilka strategier som saknas. För att kunna uppnå en mer inkluderad skola och 

undervisning lyfter både Ahlberg (2015) såväl som Heimdahl Matsson (2006) fram att ett gott 

samarbete mellan de olika yrkesgrupperna i skolan är av största vikt, det är viktigt att vara 

flexibel och vilja lösa problem tillsammans. Brodin och Lindstrand (2007) fastslår även de att 

barnen är framtiden och att vi måste ge alla barn samma möjligheter utifrån deras behov och 

förutsättningar. Görs inte detta riskerar de barn som befinner sig i svårigheter att bli bortglömda, 

då undervisningen tenderar att främst riktas mot den största gruppen i klassen 

(Skolinspektionen, 2014b).  

3.4 NPF-diagnoser i skolan  

Att skolgången blir så bra som möjligt är avgörande för barn med neuropsykologiska 

funktionsnedsättningar. Kunskaperna de förvärvar i skolan är viktiga för att sedan kunna klara 

sig i dagens samhälle. Viss forskning pekar på att personer med ADHD löper större risk än 

andra att omhändertas av sociala myndigheter, de har helt enkelt inte samma förutsättningar 

som andra och skolan bär på ett stort ansvar att försöka förhindra denna negativa trend 

(Hejlskov Elvén, 2014). Diagnoser som ADHD och autism kopplas ofta ihop med skolproblem. 

Barn med ADHD har ofta sämre betyg och tillsammans med barn som har autism är de ofta i 

behov av mer specialpedagogisk hjälp jämfört med andra. De behöver särskilt anpassade platser 

i klassrummet, en lugn miljö och mår ofta bra av en-till-en undervisning. Barn med ADHD har 

många svagheter, både sociala, men även didaktiska som är direkt kopplade till skolan, de 

misslyckas ofta och löper en större risk att hoppa av skolan jämfört med andra eftersom de ofta 

har hög frånvaro (DuPaul et al., 2011; Hastings, Beck, Daley & Hill, 2004; Tufvesson, 2002). 

Många av skolproblemen kan ha sin utgångspunkt i barnens bristande koncentrationsförmåga. 

Genom att de har kognitiva- och perceptuella nedsättningar har de svårt att sålla bort saker som 

ljud och intryck från den omliggande miljön, vilket i sin tur leder till att koncentrationsförmågan 

sänks (Tufvesson, 2002).  

 

Tufvesson (2007) har skrivit en doktorsavhandling vid Lunds universitet som handlar om 

koncentrationssvårigheter i skolmiljön med fokus på barn med ADHD, autism och downs 

syndrom. I hennes studie uppmärksammades att de behov som barn med autism och ADHD 

hade såg rätt lika ut. Eleverna mådde bäst av att ha ett eget personligt utrymme med så få yttre 

intryck som möjligt, då de har svårt att hantera dem. De arbetade helst enskilt och drog nytta 

av en-till-en undervisning helst i ett mindre grupprum, då de har problem med social interaktion 

och kommunikation. De faktorer som hade en negativ påverkan över deras 

koncentrationsförmåga var klassrumsundervisning likaväl som grupparbeten, närvaron av 

datorer, onödiga dekorationer, bakgrundsljud och höga ljudnivåer samt fönster på väggen med 

utsikt över skolgården (ibid.).  

 

DuPaul med kollegor (2011) påtalar vikten av att ha tydliga klassrumsregler för dessa barn i 

skolan, reglerna ska vara få och tydligt förklarade för eleverna, de bör även finnas nära eleven, 
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förslagsvis på deras bänk. Läraren ska uppmuntra eleverna att följa dessa regler och positivt 

berömma när de följs. Som lärare i skolan är det viktigt att ha en positiv inställning till alla 

elever samtidigt som de visar att de tror på att eleverna kan lyckas. Detta är något som Geng 

(2011) lyfter fram i sin undersökning gällande lärarens verbala- och icke verbala strategier för 

att hantera elever med ADHD-diagnoser i klassrummet. Samuelsson och Lawroot (2009) 

understryker vikten av att lyfta upp de elever som befinner sig i matematiksvårigheter, det är 

viktigt att de tror på sig själva och att de kan lyckas med matematiken. För att detta ska kunna 

uppnås är det dock viktigt att undervisningen är anpassade utifrån elevernas behov och att 

läraren visar att de tror på deras matematiska förmågor. Geng (2011) fastslår vidare vikten av 

att lärare har goda relationer till sina elever och att de visar att de både förstår och respekterar 

dem. Utöver detta har man kunnat synliggöra att klassrumsmiljöns utformning också har en stor 

betydelse för elevernas beteende och attityd, såväl som deras utveckling. Det är viktigt att 

minnas att alla elever med NPF-diagnoser fungerar på olika sätt och därför ska undervisningen 

också anpassas utifrån deras enskilda förmågor och olikheter (Geng, 2011; Skolverket, 2018a).  

 

Socialstyrelsen (2014a) har utformat en lista på vad man som vuxna bör tänka på i mötet med 

barn som har ADHD, detta är något som även kan tillämpas i matematikundervisningen. Bland 

annat lyfts det fram att dessa elever behöver stöd med att påbörja och slutföra uppgifter, 

samtidigt som de är i behov av tydlig information och instruktioner om hur de ska gå tillväga 

och vad som krävs av dem. De mår bra av att få befinna sig i en miljö som är välstrukturerad 

och förutsägbar, eftersom barn med autism till exempel blir rädda och oroliga av förändringar. 

Utöver detta behöver de även stöd när det kommer till att delta i sociala samspel samtidigt som 

de ska träna upp uthållighetsförmågan och impulskontrollen (ibid.). Som pedagog i skolan är 

det viktigt att hjälpa eleverna framåt och främja en positiv framtidsutveckling och tilltro på sig 

själva. Det är även viktigt att bemötandet av andra präglas av en förståelse för svårigheterna 

som är kopplade till diagnosen (Kadesjö och Mossler, 2004). Kadesjö och Kadesjö (1999) 

tillsammans med Greene (2011) poängterar hur viktigt det är att skolan och i familjerna bemöter 

dessa barn på rätt sätt, samtidigt som det finns en förståelse för att de inte är som alla andra. 

Prestationerna mellan elever med eller utan ADHD eller andra NPF-diagnoser bör aldrig 

jämföras av lärare, detta eftersom de har helt olika förutsättningar (Spangenberg, 2017). Geng 

(2011) lyfter i följande citat fram något som lärare bör tänka på, nämligen att: “The best practice 

teachers can follow is to become informed about the recommended strategies for managing 

ADHD and analyse their beliefs about the condition and how they will support their students” 

(s. 19). 

 

Skolan ska ständigt förebygga och ligga steget före elever med NPF-diagnoser, för att försöka 

undvika det negativa beteende som präglar diagnoserna (Axengrip & Axengrip, 2004; 

Tufvesson, 2007). Samtidigt ska de också anpassa sig efter eleverna och vad de befinner sig i 

för behov av för stöd. Det kan handla om hur stor klassen är, hur många som finns i personalen 

och även utformningen av klassrummet. Många av eleverna behöver läxhjälp, olika typer av 

hjälpmedel och anpassat material, men även extra stöttning på raster för att undvika att hamna 

i konflikter. Barn med både ADHD och autism gillar struktur, därför kan det vara positivt att 

ha en egen, bestämd plats i klassrummet och även att material som pennor och böcker befinner 
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sig på bestämda platser (ibid.). DuPaul med kollegor (2011) tillsammans med Socialstyrelsen 

(2014b), Tufvesson (2007) samt Maccini och Gagnon (2000) betonar vikten av elever i behov 

av särskilt stöd behöver få tydliga arbetsuppgifter och korta arbetspass. Lärare i skolan bör alltid 

ta hänsyn till barnets ofta begränsade uthållighet, de har inte förmågan att sitta och jobba lika 

länge som andra elever. Utöver detta är det dessutom viktigt att anpassa uppgifterna och vara 

medveten om att innehållet i uppgifterna kan behöva reduceras och modifieras för att passa 

varje enskild elev. Det kan innebära till exempel färre matematikuppgifter på en lägre nivå, 

jämfört med andra elever i klassen (Hudson & Miller, 2006). DuPaul med kollegor (2011) 

kunde även i deras studie vidare konstatera att det visat sig vara positivt att låta eleverna själva 

få välja mellan olika uppgifter. Elever som själva får välja mellan olika uppgifter är mer 

engagerade och uppvisar ett mindre störande beteende jämfört med om läraren själv väljer ut 

uppgifter till dem. 

 

Lärmiljön är viktig för barn med autism. Strukturen ska vara tydlig och barnen behöver mycket 

hjälp med att planera upp sina skoldagar och innehållet i dem, eftersom stora valmöjligheter 

kan ställa till det. Läromedel och annat skolmaterial får gärna vara kopplade till elevernas 

intressen för att underlätta inlärningen och motivationen. Zentall, Smith, Lee och Wieczorek 

(1994) fastslår vikten av att lärare använder sig av yttre stimulerande faktorer under en tråkig 

rutinuppgift, då kan elever med ADHD prestera bättre. Detta stöds även av Socialstyrelsen 

(2014a) som i sin tur förklarar hur viktigt det är att läraren varierar sin undervisning och gör 

den spännande, så att ett intresse väcks hos eleverna då drivkraften och motivationen ofta 

saknas hos dessa barn. Digitala hjälpmedel och upplästa texter istället för att läsa dem själv har 

också kunnat konstateras vara positiva inlärningssätt. En miniräknare kan till exempel 

underlätta för barn som har ADHD eftersom den hjälper arbetsminnet att styra informationen 

(Lunde, 2011; Maccini & Gagnon, 2000).  Även datorer kan vara till stor nytta för dessa elever, 

då de ges en möjlighet att träna och automatisera matematiska fakta med direkt återkoppling 

(Kroesbergen & Van Luit, 2003).  

 

Med utgångspunkt i att barn med NPF-diagnoser har problem med kommunikationen bör lärare 

och andra personer vara övertydliga i kontakten med dessa barn, det är viktigt att språket 

anpassas till deras nivå. Det är viktigt att minska den muntliga kommunikationen och ge 

eleverna strategier som hjälper dem att hålla kvar väsentlig information i arbetsminnet under 

en längre tid. Genom att ställa öppna frågor, ge klara alternativ och tala tydligt och långsamt 

kan man underlätta för dessa barn (Kroesbergen & Van Luit, 2003; Spangenberg, 2017). Även 

Malmer (2002) påtalar kommunikationens vikt och att vuxna anpassar språket till elevernas 

individuella, språkliga nivå. Kroesbergen och Van Luit (2003) har genomfört en studie om 

matematiska ingripanden för barn med särskilda behov. I studien fastslås det att direkta och 

tydliga instruktioner är viktiga för elever som har behov av stödinsatser i skolan och för att de 

ska förstå de olika stegen i en given uppgift. När det kommer till att tillgodogöra sig 

grundläggande matematiska fakta visade sig direkta instruktioner vara det mest effektiva (ibid). 

 

Maccini och Gagnon (2002) har genomfört en studie kring hur lärare kan stötta och undervisa 

matematik till elever med speciella behov på gymnasiet. De kunde konstatera att uppföljning 
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av elevprestationer och regelbunden återkoppling var positiva faktorer när det kom till den 

matematiska inlärningen. De påtalade också vikten av effektiva instruktioner och anpassade 

uppgifter, med mindre antal problem och kortare uppgifter i samband med att eleverna fick 

extra tid för att slutföra matematiska uppgifter och övningar, något som även stöds av DuPaul 

med kollegor (2011), Socialstyrelsen (2014b) samt Tufvesson (2007). Att modifiera 

matematikuppgifter ansågs vara en väsentlig del när det kommer till att stötta elever med 

speciella behov i matematiken. Modifierade uppgifter likaväl som att ge dem extra tid ansågs 

vara nödvändigt eftersom dessa elever ofta blir nervösa och stressade under tidspress. Slutligen 

poängteras vikten av mycket repetition, återkoppling och genomgång av instruktioner i mindre 

grupper. Allt detta visade sig vara effektivt för de elever som befann sig i behov av särskilt stöd 

i matematikämnet (Maccini & Gagnon, 2002.). 

 

I detta avsnitt har faktorer som påverkar elever med NPF-diagnoser i skolan och 

matematikundervisningen tagits upp. Sammanfattningsvis kan forskare fastslå vikten av att 

föräldrar, såväl som skolpersonal och andra som kommer i kontakt med barn som har NPF-

diagnoser är väl införstådda i vad diagnoserna innebär. Det kan vara allt från symtom, tecken 

och hur dessa ska hanteras (Strine et al., 2006). Elever med NPF-diagnoser behöver extra hjälp 

och stöttning, och för att tillgodose detta stöd är det viktigt att alla som jobbar i skolan är väl 

införstådda i hur de kan hjälpa dem på bästa sätt (Riksförbundet Attention, u.å.). Även 

Brusewitz (2011) konstaterar att förhållningssätten skolan har till elever med diagnoser som 

dessa är av allra största vikt, lärare kan inte kräva samma sak av dem som av andra barn. Skolan 

bär därför på ett stort ansvar att uppmärksamma detta, och ge alla barn samma förutsättningar 

att lyckas (Skolverket, 2018a). Det är viktigt att skapa en miljö som präglas av trygghet där 

lärare eller andra pedagoger i skolan kan lyfta fram barnets positiva och starka sidor, samtidigt 

som förväntningarna på barnen är anpassade till deras nivå (Geng, 2011; Socialstyrelsen, 2014). 

Avslutningsvis kan det konstateras att en förstående omgivning underlättar skolgången och ökar 

chanserna för elever med NPF-diagnoser att uppleva en välfungerande vardag. Men trots att 

mycket pekar på fördelarna med att vara väl införstådda i diagnoserna, har Spangenberg (2017) 

kunnat konstatera att lärare ofta saknar den kunskap som behövs för att undervisa elever med 

ADHD till exempel, något som även stöds av Forsblad-Olsson (2015) och West, Taylor, 

Houghton och Hudyma (2005). 

3.5 Teorier  

I följande avsnitt ges en beskrivning av de teorier som ligger till grund för studien.  

3.5.1 Sociokulturellt perspektiv  

Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i Vygotskijs teorier om lärande (Säljö, 

2000). Vygotskij fastslog, att kunskap är något som människor aktivt skapar och utvecklar 

tillsammans med andra i gemensamma meningsfulla aktiviteter. Samspelet mellan individen 

och andra människor är grundtanken och Vygotskij förklarar att det är genom kommunikation 

och interaktion med andra som människor lär sig och utvecklas. Genom den proximala 

utvecklingszonen får en mer kompetent person leda en mindre kompetent och genom detta 

utvecklas. Skillnaden ligger alltså i vad någon kan göra med eller utan hjälp från andra (ibid.).  
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När det talas om undervisningen i skolan utgår det sociokulturella perspektivet från att lärare 

kopplar undervisningen till meningsfulla sammanhang och verkliga situationer som barnen kan 

känna igen sig i (Strandberg, 2006). Relationerna mellan lärare och elever framställs som 

viktiga för en gynnsam kunskapsutveckling samtidigt som läraren också uppmuntrar till 

samarbete. Språket är centralt och undervisningen ska läggas på en nivå som är anpassad till 

varje elevs proximala utvecklingszon (ibid.).   

3.5.2 Relationellt perspektiv  

Inom det specialpedagogiska fältet finns olika perspektiv beroende på hur man ser på elever 

som befinner sig i svårigheter av olika slag. Ahlberg (2015) skriver bland annat om det 

relationella perspektivet som man valt att betona i denna studie. Synsättet som finns inom detta 

perspektiv har visat sig gynna elever som befinner sig i svårigheter och är i behov av särskilt 

stöd. Inom forskningsområdet är detta ett ganska nytt perspektiv som fått fotfäste under de 

senaste 15 åren, både här i Sverige men även internationellt (Aspelin, 2013). Det relationella 

perspektivet har sin grund i det sociokulturella perspektivet, det bygger alltså även det på tanken 

att människor lär sig och utvecklas i relationer och genom meningsfulla sammanhang med 

andra (Aspelin & Persson, 2011).  

 

I skolan har det relationella perspektivet fokus på relationerna mellan olika parter, till exempel 

relationen mellan individen själv och resten av gruppen, men även relationen med läraren och 

skolan i helhet. Fokus ligger på hur mötet med de elever som är i behov av särskilt stöd i skolan 

sker (Ahlberg, 2015; Aspelin, 2013). Det är essentiellt att försöka motivera och stimulera 

eleverna så att de får ut så mycket som möjligt av undervisningen, men för att det ska vara 

möjligt krävs ett samarbete av samtliga berörda parter i skolan. Arbetet mot en inkluderande 

skola där alla elever känner sig trygga, kompetenta och uppskattade är av största vikt (Tjernberg 

& Heimdahl Mattson, 2014). Om lärare eller andra pedagoger i skolan utgår ifrån elevernas 

enskilda behov och anpassar undervisningen efter detta, ses det som ett relationellt arbetssätt 

(Atterström & Persson, 2000).  

Det relationella perspektivet är det perspektiv som haft störst inflytande när det kommer till 

specialpedagogiken och är det perspektiv som är det mest framträdande i dagens skola. 

Eftersom det bygger på att elevernas skolsvårigheter studeras med fokus på relationer och 

interaktion förklarar Ahlberg (2015) att “Förklaringar till skolproblem söks därför i mötet 

mellan eleven och den omgivande miljön” (s. 48). Citatet tydliggör hur viktig relationen mellan 

de olika nivåerna, individ, grupp, skola och samhälle är, eftersom problemen ofta uppstår i 

relationen mellan eleven och de krav eller problem som kan finnas i skolans omgivning. Inom 

detta perspektiv är det intressant att titta på huruvida skolan möter elevers olikheter och 

svårigheter och vad de kan ha för betydelse i skolans vardag (ibid.). Aspelin och Persson (2011) 

skriver att “[...] färdigheter, förmågor etcetera växer fram inom relationer. Om man som lärare 

försöker utföra skolans kunskapsuppdrag men samtidigt negligerar relationer kan läraren, enligt 

det här synsättet, inte lyckas” (s. 13).   

Det relationella perspektivet bygger vidare på att skolan bör göra anpassningar som har en 

positiv inverkan på elevernas förutsättningar att kunna nå upp till de krav och mål som fastställs 
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i läroplanen. Perspektiv bygger på inkludering och att relationerna står i centrum, intresset är 

inriktat på att kunna se vad relationerna spelar för roll när det kommer till undervisningen och 

elevernas lärande (Aspelin, 2013; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2011). Inom detta 

perspektiv ser man på elever i svårigheter, vilket innebär att svårigheterna uppstår i mötet med 

olika händelser i skolmiljön.  Jämfört med det kategoriska perspektivet som ser på elever med 

svårigheter, det vill säga att svårigheterna antingen är medfödda eller på annat sätt bundna till 

individen (ibid.).  

3.6 Förankring i lagar och förordningar 

I dagens skola bär lärare på ett stort ansvar när det kommer till att uppmärksamma och stödja 

elever som är i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar. Det är skolans skyldighet att ge 

alla elever en likvärdig utbildning oavsett social bakgrund eller ekonomiska möjligheter, och 

undervisningen ska alltid anpassas utifrån alla elevers förutsättningar och behov (Skolverket, 

2018a). I Lgr11, under matematikämnet understryks vikten av att undervisningen ska bidra till 

att eleverna utvecklar ett intresse för matematik. Ämnet ska vidare öka elevernas tilltro till att 

använda matematiska förmågor i olika sammanhang, samtidigt som de ska kunna lösa 

matematiska problem och kunna använda olika modeller, metoder och strategier (ibid.). 

Kunskaper i matematik är en viktig förutsättning för att kunna delta i samhället och ta beslut i 

de många valsituationer som uppstår i våra liv. Matematiken finns överallt runt omkring oss 

och därför är ämnet en viktig del av skolans omfattande uppdrag. I enlighet med Lgr11 är 

läraren skyldig att ta hänsyn till varje individs förutsättningar och tänkande. Läraren ska 

stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter och det är rektorns ansvar 

att se till att undervisningen och elevhälsan utformas så att elever får rätt stöd och hjälp. Rektorn 

ansvarar även över att resursfördelning och stödåtgärderna anpassas till den bedömning av 

elevernas utveckling som läraren gör (ibid.). 

 

I Skollagen (SFS 2010:800) fastslås att “I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers 

olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. 

En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen” (1 kap. 4 §). Vidare står det skrivet att utbildningen ska vara 

likvärdig för alla och att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårt att nå målen för utbildningen. Därför får utbildningen aldrig utformas lika för alla. 

Detta fastställs även i Lgr11: 

“Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 

vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2018a, s. 8). 

Om lärare i skolan inte individualiserar undervisningen och utgår från varje elevs erfarenheter 

och förutsättningar, bryter de mot de skyldigheter som finns i anknytning till styrdokumenten. 

Alla elever ska få rätten att utvecklas så långt som möjligt oavsett deras olika förutsättningar 

och behov, och det är upp till läraren att de ges den ledning och stimulans som de behöver för 

att lyckas med detta (SFS 2010:800, 3 kap. 2 §). “Undervisningen ska med andra ord möta alla 

elever” (Skolverket, 2014, s. 10). När det gäller elever med funktionsnedsättningar av olika slag 
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är det viktigt att skolan motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser, det innebär att 

läraren måste ta hänsyn till vad eleverna kan ha för olika behov i alla lärmiljöer och i hela 

undervisningsprocessen. Skolan kan behöva anpassa lokaler, hjälpmedel och placering bland 

annat för att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt. Alla elever är olika och därför måste 

stödet utformas utifrån elevernas enskilda behov (ibid.).  

 

Men trots att undervisningen har stort fokus på individualisering och att bygga vidare på 

elevernas förkunskaper, kan det en del gånger inte vara tillräckligt för att nå godtagbara 

kunskaper i alla skolämnen. I Skollagen skrivs att om det framkommer att en elev befaras att 

inte uppnå lägsta godtagbara kunskapsnivån, ska det skyndsamt sättas in stöd i form av extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen (SFS 2010:800, 3 kap. 5 §). Det är 

viktigt att lärare eller andra pedagoger i skolan uppmärksammar tecken på om en elev befaras 

att inte utvecklas mot målen, och utifrån detta ta reda på hur man bör gå vidare. De bör ta reda 

på vad eleven har för behov och hur dessa kan tillgodoses, vilka extra anpassningar och vilket 

stöd som eleven är i behov av (Skolverket, 2014). 

4 Metod 

I följande avsnitt finns en beskrivning av den metod som använts i studien, även urvalet av 

lärare som respondenter presenteras, samt en beskrivning av dem. Vidare förklaras hur 

insamlingen av data gått till och hur den insamlade datamängden sedan bearbetats, tolkats och 

analyserats. Därefter följer en metoddiskussion, angående de metodval som gjorts under 

studiens gång, detta även kopplat till studiens validitet och reliabilitet. Avsnittet avslutas med 

de forskningsetiska ställningstagande som gjorts i förhållande till de respondenter som deltagit 

i studien. 

  

Studien har genomförts i form av en kvalitativ metod, då metoden anses lämpa sig bra utifrån 

studiens syfte (Backmann, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Valet av forskningsmetod 

grundade sig i att studien syftade till att belysa klasslärares syn på hur de under 

matematiklektionerna i det ordinarie klassrummet kunde ändra förutsättningarna för dessa 

elever. Datamaterialet har samlats in genom intervjuer med lågstadielärare som har minst en 

elev i sin klass med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF-diagnos), eller en elev som 

utreds för en NPF-diagnos, som de själva undervisar i matematik minst ett par gånger i veckan. 

Med intervjuer som metod var önskan att med hjälp av ett mindre antal källor nå en djupare 

förståelse för lärarnas uppfattningar och upplevelser kring det givna ämnet (ibid.).  

4.1 Urval  

Inför studien skickades en förfrågan om deltagande ut till verksamma lågstadielärare i olika 

kommuner runt om i Sverige (bilaga 1). Även sociala medier och personliga kontakter nyttjades 

i sökandet efter att hitta relevanta respondenter. Flertalet av de mejl och förfrågningar som 

skickades ut besvarades aldrig och bidrog i sin tur till ett visst bortfall. Urvalsgruppen blev 

slutligen fem lågstadielärare som jobbar på både mindre, samt större skolor runt om i landet. 

Urvalet var målinriktat, vilket innebär att respondenterna valdes ut på ett strategiskt sätt, med 
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en förhoppning om att de skulle vara relevanta för studiens forskningsfråga och resultat. Ett 

målinriktat urval ökar även studiens generaliserbarhet och variationsbredd (Bryman, 2011). 

4.1.1 Beskrivning av lärare  

De deltagande lärarna i texten har tilldelats fingerade namn, detta dels för att avidentifiera 

lärarna och dels för att få ett bättre flyt i texten och underlätta för läsaren. Nedan följer en 

presentation av lärarna, klassen de jobbar i samt de NPF-elever som går i klassen.  

 

Lärare 1 - Sara   

Sara jobbar i en årskurs 3 på en skola med 150 elever i ett mindre samhälle i norra Sverige. I 

klassen går 26 elever varav fyra av eleverna har en NPF-diagnos, i form av ADHD, autism och 

dyslexi. Hos många av eleverna går de olika diagnoserna in i varandra, i så kallade 

dubbeldiagnoser. Sara har varit verksam inom skolan i 15 år. 

 

Lärare 2 - Carl  

Carl jobbar i en årskurs 3 på en skola med 108 elever i ett mindre samhälle i södra Sverige. I 

klassen går 20 elever varav en av eleverna har en NPF-diagnos, i form av dubbeldiagnos, 

Autism grad 2/ADHD. Carl har varit verksam inom skolan i 12 år.  

 

Lärare 3 - Josefin  

Josefin jobbar i två olika treor på en skola med 200 elever i ett mindre samhälle i norra Sverige. 

I den ena klassen går det 23 elever varav två elever har en NPF-diagnos i form av ADHD och 

en dubbeldiagnos där åtminstone en klassas som en NPF-diagnos. I den andra klassen går det 

24 elever, varav en av eleverna har en NPF-diagnos, i form av en dubbeldiagnos ADHD/autism. 

I klassen går även ytterligare en elev som fortfarande håller på att utredas. Josefin har varit 

verksam inom skolan i 7 år.  

 

Lärare 4 - Malin  

Malin jobbar i en årskurs 1 på en skola med 340 elever i ett mindre samhälle i Södra Sverige. I 

klassen går det 20 elever varav en av eleverna har en NPF-diagnos, i form av en dubbeldiagnos 

ADHD/autism. Malin har varit verksam inom skolan i 6 år.  

 

Lärare 5 - Frida  

Frida jobbar i en årskurs 1 på en skola med 150 elever i ett mindre samhälle i norra Sverige. I 

klassen går 16 elever varav en av eleverna just nu utreds för en NPF-diagnos, i form av ADHD. 

Frida har varit verksam inom förskola och skola i 12 år. 

4.2 Datainsamlingsmetod  

Metoden som använts i denna studie utgår från den kvalitativa forskningen och innebär att 

resultatet inte kan fastställas i siffror (Backman et al., 2012). Den kvalitativa metoden är den 

vanligaste metoden att använda vid en mindre studie som denna (Denscombe, 2018). Intresset 

är istället inriktat på hur något är, eller vilka egenskaper något har. Det kan till exempel handla 

om att människors uppfattningar eller upplevelser om något uppmärksammas. Kvalitativa 

intervjuer går mer på djupet genom att samla in information från ett färre antal respondenter 
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(Backman et al., 2012; Denscmobe, 2018). Det är viktigt att den som genomför studien är 

medveten om att de kan få fram olika typer av data beroende på vad för frågor som ställs, hur 

de ställs, samt vilken metod som använts i studien. Utgångspunkt bör alltid vara studiens syfte, 

frågeställningar och teorier, utifrån det går det sedan att bestämma vilken datainsamlingsmetod 

som lämpar sig bäst, något som även gjordes i denna studie (Backman et al., 2014; Bryman, 

2011). Valet av metod grundade sig i att man med hjälp av intervjuer hade en chans att ställa 

öppnare, djupare frågor och därmed få mer utvecklande och uttömmande svar, jämfört med 

användning av enkäter till exempel (ibid.). Syftet var att försöka ge en sådan rättvis blick som 

möjligt i detta något snäva arbete, kring hur lågstadielärare arbetar med elever som har NPF-

diagnoser i det ordinarie matematikklassrummet.  

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer  

Intervjuer är en vanlig datainsamlingsmetod för att ta reda på folks uppfattningar eller åsikter 

(Backman et al., 2012). I den här studien föll valet på semistrukturerade intervjuer, då denna 

typ av intervjuer lämpade sig bäst för studiens syfte. Att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer lämpar sig också bra då denna studie har ett lågt antal respondenter (Denscombe, 

2018). Semistrukturerade intervjuer utgår från att den som intervjuar har ett förbestämt antal 

frågor som sedan ställs till respondenterna (Backman et al., 2012). Frågorna är öppna och 

innehåller således inga detaljerade frågor, istället utgår intervjuaren från ett frågeområde och 

låter respondenten styra och berätta så djupt som möjligt om dess egna erfarenheter kring 

ämnet. Målet är att intervjuaren vill få så uttömmande svar som möjligt från respondenterna 

(Backman et al., 2012; Bryman, 2011; Denscombe, 2018). Det är viktigt att detta sker utan att 

de blir påverkade av den som intervjuar, något som kan vara en nackdel och en svårighet när 

det kommer till att intervjua folk (Denscombe, 2018). För att detta inte ska vara ett problem är 

det viktigt att intervjuaren undviker att ställa allt för långa och ledande frågor till respondenterna 

(Patel & Davidsson, 1991). Ordningen som frågorna ställs på spelar mindre roll och behöver 

inte se likadan ut från intervju till intervju. Vid användning av semistrukturerade intervjuer kan 

svaren bli längre jämfört med strukturerade intervjusvar i och med att intervjuaren ställer mer 

fria frågor, detta kan ses som en fördel beroende på vad syftet är. I just denna studie är det en 

klar fördel då svaren blir mer uttömmande. Respondenter ges genom semistrukturerade 

intervjuer en möjlighet till att få utveckla sina tankar, åsikter och svar, genom att intervjuaren 

kan ställa följdfrågor och nya frågor utifrån de svar som fås. Valet av metod och 

semistrukturerade samtal bygger sammanfattningsvis på att den som intervjuar kan ha en 

blandning av fasta och fria frågor där respondenterna själv har möjlighet att få utveckla sina 

svar samtidigt som den som intervjuar kan ställa följdfrågor om det anses vara nödvändigt 

(Backman et al., 2012; Denscombe, 2018).  

4.2.2 Genomförande  

Intervjuerna genomfördes i första hand på lärarens arbetsplats så långt det var möjligt, men 

även via telefon för att kunna uppnå målet med att ha en geografisk variation på de deltagande 

lärarna. Målet med att ha geografisk variation på de deltagande lärarna var att försöka hitta en 

variation i respondenterna svar, vilket i sin tur kan leda till mer intressanta resultat. Trost (2010) 

hävdar att det i kvalitativa intervjuer är bra att ha en stor variation bland sina respondenter. 

Därför var det av vikt att i denna studie få intervjua lärare från olika delar av Sverige och från 
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olika skolor. Alla intervjuer spelades in, detta för att intervjuaren under intervjun ska slippa 

anteckna och således kan ägna respondenterna all uppmärksamhet och fokus (Bell & Waters, 

2016; Bryman, 2011). Under de direkta intervjuerna spelades samtalen in via applikationen 

“röstmemon” som finns som en inbyggd applikation i iPhone. Vid de intervjuer då det ej fanns 

möjlighet att träffa respondenter ansikte mot ansikte användes högtalarfunktionen på en 

mobiltelefon, sedan spelades intervjun in med hjälp av en diktafon som var placerad bredvid 

telefonen. Alla intervjuer var individuella intervjuer, lärarna intervjuades således en och en 

(Johansson, 2001).  

 

Samtliga intervjuer inleddes med en presentation av forskaren samt en genomgång av 

samtyckesbrevet (bilaga 2). I samtyckesbrevet uppmärksammades studiens syfte, samt vilka 

villkor som gällde för deltagande, följt av en förklaring om hur hantering och bearbetning av 

materialet skulle komma att ske. Samtyckesbrevet utgick från de forskningsetiska principer som 

forskare ska ta hänsyn till under genomförande av en studie (se avsnitt 4.6). Lärarna fick efter 

genomgången av samtyckesbrevet muntligt lämna sitt godkännande till att delta i studien. Efter 

detta påbörjades intervjun genom att intervjufrågor (se avsnitt 4.2.3) ställdes till respondenterna 

som fick svara så uttömmande som möjligt på dem. Strukturen på intervjun utgick ifrån de 

nedskrivna intervjufrågorna, men ordningen de ställdes på kunde variera mellan de olika 

intervjuerna. Under de olika intervjuerna ställdes även följdfrågor, om lärarna behövde utveckla 

sina svar eller om något blev otydligt. Fokus låg hela tiden på att svaren skulle vara starkt 

sammankopplade med studiens syfte och frågeställning (Bryman, 2011).  

4.2.3 Intervjufrågor  

Som en introduktion till ämnet samt för att ta reda på vad lärarna hade för erfarenheter av elever 

med NPF-diagnoser kopplat till just matematikundervisningen ställdes följande fråga till de 

deltagande lärarna. 

 

Vad har du för erfarenhet av elever med NPF-diagnoser kopplat till ämnet matematik? 

 

Det var av intresse att ta reda på om de deltagande lärarna kunnat synliggöra några specifika 

svårigheter med olika NPF-diagnoser som de kunde koppla till matematikämnet. Enligt 

forskning har nämligen 25 % av eleverna med ADHD också matematiksvårigheter (Rubinsten 

et al., 2008). Även barn med autism har konstaterats ha vissa problem som är kopplade till 

matematiken (Wei et al., 2015). Matematiksvårigheter grundar sig ofta i olika 

neuropsykologiska faktorer, detta eftersom forskare konstaterat skillnader i hjärnan och 

nervsystemet hos personer med NPF-diagnoser (Grabner et al., 2017; Lunde, 2011). Mycket 

annan forskning pekar dock på att det inte finns något specifikt samband mellan matematik och 

diagnoser av dessa slag. Om problem eller svårigheter uppstår är dessa främst kopplade till 

barnens bristande uppmärksamhets- och koncentrationsförmågan (Dhale, 2009; Lamminmäki 

et al., 1995).  

 

Skiljer sig din matematikundervisning när det gäller elever med NPF-diagnoser jämfört med 

andra elever?  
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Ovanstående fråga ställdes för att reda ut om lärarnas matematikundervisning skiljde sig åt när 

det kom till elever med NPF, jämfört med elever som inte har någon diagnos. Axengrip och 

Axengrip (2004) tillsammans med Tufvesson (2007) vittnar om att elever med NPF-diagnoser 

gynnas av olika hjälpmedel och anpassat material. Matematikuppgifter kan behöva reduceras 

och modifieras för att passa varje enskild elev (Hudson & Miller, 2006; Maccini & Gagnon, 

2002). Eleverna kan även behöva kortare genomgångar blandat med mer pauser under 

lektionerna, detta eftersom de ofta har en begränsad uthållighet och ej har förmågan att sitta och 

jobba lika länge som andra elever (Hudson & Miller, 2006).    

 

Eftersom studien går ut på att ta reda på hur lågstadielärare arbetar med elever som har NPF-

diagnoser i det ordinarie matematikklassrummet, var det av intresse att ta reda på vad lärarna 

upplever som viktigast i detta arbete. Vad bör klasslärare tänka på när man undervisar dessa 

elever? Vad drar de nytta av, och hur kan läraren hjälpa dem att få ut så mycket som möjligt av 

undervisningen? Forskning pekar på att dessa elever ofta blir missförstådda, och att de inte 

alltid får den hjälp som de är i behov av i skolan (Kroesbergen & Van Luit, 2003; 

Skolinspektionen, 2014b; Strine, 2006). Därför var det intressant att lyfta fram hur de lärare 

som deltog i studien arbetade och vad de upplevde vara viktigast i detta arbete.  

 

Vad är det viktigaste enligt dig som klasslärare att tänka på när det kommer till att undervisa 

matematik till elever med NPF-diagnoser? 

 

Vad kan du urskilja för framgångsfaktorer gällande din matematikundervisning när det 

kommer till elever med NPF-diagnoser?  

 

Ovanstående frågor ställdes eftersom det utifrån studiens syfte och frågeställning kändes 

relevant att ta reda på vad lärarna upplever vara det viktigaste och det mest framgångsrika i 

deras arbete med NPF-elever. Vad har de för framgångsfaktorer som de vill dela med sig av 

som kan vara till nytta för andra som jobbar inom skolan? Vad bör man tänka på i mötet med 

dessa barn och deras matematikundervisning? Forskning pekar bland annat på vikten av att ha 

en tydlig struktur, anpassade uppgifter, direkta och tydliga instruktioner, kortare genomgångar 

blandat med mer pauser, samt en välstrukturerad och trygg klassrumsmiljö (Axengrip & 

Axengrip, 2004; Carnine, 1997; Geng, 2011; Maccini & Gagnon, 2002; Samuelsson & Lawroot, 

2009; Socialstyrelsen, 2004, Tufvesson, 2007).  

 

Vilka utmaningar kan du se när det kommer till att undervisa matematik till elever med NPF-

diagnoser jämfört med andra elever? 

 

Tanken med ovanstående fråga att även denna kan vara till nytta för de som jobbar inom skolan 

och med elever som har NPF-diagnoser. Vad kan lärarna urskilja för utmaningar när det 

kommer till matematiken och elever med NPF-diagnoser? Dahle (2009) och Lamminmäki med 

kollegor (1995) hävdar att mycket av svårigheterna som dessa barn har kan kopplas till deras 

bristande koncentrationsförmåga, de har svårt att behålla fokus och att hänga med. De kan 

behöva en-till-en undervisning emellanåt för att få den hjälp och stöd de är i behov av. Det kan 
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även vara svårt att vara en del av en stor grupp, då både barn med autism och ADHD har 

problem med relationer till andra (Bae et al., 2015; DuPaul et al., 2011; Kadesjö & Kadesjö, 

1999; Klasén McGrath, 2009; Odenbring et al., 2017; Socialstyrelsen, 2010).  

 

En inkluderande undervisning eller en skola för alla, där undervisningen läggs upp efter varje 

enskild elev och vad de har för behov är något som både forskning och våra styrdokument 

tydligt lyfter fram (DuPaul et al., 2011; Hastings et al., 2004; Tennant & Foley, 2014; Tjernberg 

& Heimdahl Mattson, 2014; Persson & Persson, 2017; SFS 2010:800; Skolverket, 2018a). Om 

en elev befinner sig i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, ska detta främst ges inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. Barn med till exempel ADHD och autism är ofta också 

i behov av mer specialpedagogisk hjälp än andra barn (ibid.). 

 

Hur inkluderade är elever med NPF-diagnoser i det ordinarie matematikklassrummet?  

 

Ovanstående fråga ställdes för att ta reda på hur det ser ut på skolorna. Är eleverna en del av 

gemenskapen i klassen och i den ordinarie undervisningen? Känner de en samhörighet i 

klassen? Vilka resurser har lärarna tillgång till, får de till exempel hjälp och stöd av 

specialpedagog under matematiklektionerna?  

 

Finns det något ytterligare som du vill lägga till som kan vara till vikt för min studie och hur 

man som lärare kan jobba med elever som har NPF-diagnoser i matematikklassrummet? 

 

Den sista frågan ställdes enbart för som en försäkran att man fått med det allra viktigaste och 

det som ansågs vara mest relevant för studien och dess syfte. Genom att ställa denna fråga 

kunde lärare få utveckla och berätta om det fanns något ytterligare som ej redan belyst i 

intervjun.  

4.3 Bearbetning, tolkning och analys  

Efter genomförandet och transkriberingen av intervjuerna behövdes det så kallade råmaterialet 

som vuxit fram både bearbetas och behandlas. Bearbetning av materialet var behövligt eftersom 

det i sin tur inte är dugligt nog för att användas i till exempel en studie av detta slag. För att 

kunna presentera det insamlade datamaterial i examensarbetet var det nödvändigt att studiens 

data sorterades, analyserades och presenterades på ett lämpligt sätt utifrån syftet med studien 

(Backman et al., 2012). Även fast det finns många olika metoder för hur en forskare väljer att 

bearbeta sin data, är det för samtliga gemensamt att det insamlade råmaterialet på något sätt 

eller vis transformeras (ibid.). Inspelningarna av de genomförda intervjuerna transkriberades, 

vilket innebar att ljudfilerna omvandlades till skriven text. Att transkribera intervjuerna var 

tidskrävande, då de var långa och innehöll omfattande svar (Backman et al., 2012; Bell & 

Waters, 2016). Alla transkriberade intervjuerna skrevs ner ordagrant, genom att detta gjordes 

kunde sedan texten studeras så grundläggande som möjligt och de mest väsentliga delarna 

kunde lyftas fram. Under transkriptionen användes samma typsnitt hela tiden, men 

respondenternas svar valdes att fetmarkeras och de enskilda lärarna gavs en egen färg, för att 

underlätta analysprocessen (ibid.).  
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4.3.1 Innehållsanalys  

I studien användes innehållsanalys som analysmetod. Studiens insamlade material samlades in 

genom samtal och intervjuer som sedan transkriberats till text. En klar fördel med att använda 

sig av innehållsanalys när materialet sedan bearbetas och analyseras, är att den lämpar sig bra 

för att hitta dolda budskap i en nedskriven text, i denna studies fall, de transkriberade 

intervjuerna (Denscombe, 2018). Ytterligare en fördel med att ha just innehållsanalys som 

databearbetningsmetod är att den avgränsar det insamlade råmaterialet och omvandlar den till 

empirisk data (Bryder, 1985). Ejvegård (2009) förklarar att oavsett hur mycket material som 

samlats in, berättar detta material egentligen ingenting förrän det analyserats och tolkats, och 

detta kan alltså göras med hjälp av de olika steg som innehållsanalysen innefattar. Det är även 

positivt att metoden kan användas på vilken slags texttyp som helst, och att den framför allt 

används för att kunna fastställa textens kvantitet. Innehållsanalysen “[...] möjliggör en 

kvantifiering av innehållet i en text - genom en metod som är tydlig och som i princip kan 

upprepas av andra forskare” (Denscombe, 2018, s. 403). 

 

Enligt Denscombe (2018) följs innehållsanalysen av följande sex procedurer som även tillämpat 

i databearbetningsprocessen i denna studie: 

 

• Val av lämplig text eller bild  

• Texten bryts ned i mindre delar  

• Sammanställning av olika kategorier som hjälper till vid analysen av studiens data  

• Enheterna kodas tillsammans med kategorierna  

• Enheternas frekvens räknas  

• Texten analyseras med hänsyn till frekvensen av enheterna  

 

Med utgångspunkt i innehållsanalysens fördelar och arbetsgång föll valet på att använda sig av 

en kvalitativ innehållsanalys som analysmetod för de intervjuer som transkriberats till löpande 

text i följande studie. Genom att använda sig av innehållsanalysen blev det lättare att minska 

mängden kvalitativa data som vuxit fram genom de transkriberade intervjuerna, samtidigt som 

texten gjordes mer förståelig genom att man kunde identifiera de mest väsentliga delarna. Detta 

gjordes genom att de transkriberade intervjuerna lästes flera gånger för att skapa en förståelse 

för innehållet, därefter bröts textens budskap ner i mindre delar eller enheter. Det främsta 

fokuset har legat på den induktiva innehållsanalysen, som används för att synliggöra olika 

kategorier, mönster eller teman (Patton, 2002). Allteftersom att de transkriberade intervjuerna 

gicks igenom, byggdes olika underkategorier upp, det blev genom dessa underkategorier sedan 

lättare att synliggöra gemensamma kategorier och mönster i de olika intervjuerna. 

Underkategorierna hade sin utgångspunkt i de intervjufrågor (se avsnitt 4.2.3) som ställdes till 

lärarna. Det som sedan upplevdes som mest väsentligt och det som behövdes för att svara på 

studiens givna forskningsfråga synliggjordes. Forskningsfrågan i sin tur var redan förutbestämd 

innan analysen av intervjuerna påbörjades, vilket ses som ett första steg i användningen av 

modellen (Denscombe, 2018). Sammanfattningsvis så plockades alltså det mest väsentligt av 

lärarnas svar ut och placerades i olika kategorier, det komprimerade innehåll som detta 

resulterade i blev sedan i de underkategorier som presenteras i resultatet (se avsnitt 5).  
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4.4 Metoddiskussion 

Bell och Waters (2016) tillsammans med Johansson (2001) pekar på fördelarna med att 

genomföra en så kallad pilotstudie innan de ordinarie intervjutillfällena, i denna relativt snäva 

studie har dock en pilotstudie inte vart nödvändig, men tanken har ändå funnits med under 

arbetets gång. En pilotstudie kan genomföras för att se om de svar som fås verkligen belyser 

syfte och frågeställningar, samtidigt som intervjuaren får träna sig på att ställa eventuella 

följdfrågor. Genom pilotstudien ges intervjuaren en möjlighet att ändra frågor som kan upplevas 

som otydliga eller om något behöver förtydligas innan intervjuerna påbörjas.   

 

Denna studie utgick från den semistrukturerade intervjuformen, då upplevelsen är att den 

fungerade bra i relation till studiens syfte. Genom att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer förväntades respondenternas svar bli naturliga eftersom intervjufrågorna var 

konstruerade på förhand, men inte behövde följa en särskild ordning. Genom att intervjuaren 

kunde ställa följdfrågor blev det även möjligt att se till att respondenterna svarade på studiens 

syfte och frågeställningar. Intervjufrågorna var formulerade så att de inte var ledande och 

genom att ställa öppna frågor undvek man att respondenternas svar blev styrda av den som 

intervjuar, något som annars kan upplevas som ett problem. Fördelen med intervjuer är 

sammanfattningsvis att metoden är väldigt flexibel, genom att intervjuaren har en möjlighet att 

ställa följdfrågor och reda ut eventuella oklarheter både i intervjufrågorna men även i lärarnas 

svar. 

 

En nackdel med att använda sig med intervjuer som metod kan vara att få tag på relevanta 

respondenter i form av verksamma klasslärare som har tid och lust att ställa upp. Många lärare 

idag är överarbetade och kan därför välja att tacka nej till att delta i en intervju, även fast man 

skickar ut många informationsmejl så får man räkna med att många av dessa aldrig besvaras. 

Den som genomför en studie som denna får räkna med att vägen till att hitta relevanta 

respondenter således kan vara både lång och tidskrävande. Ytterligare en nackdel med att 

använda sig av semistrukturerade intervjuer kan vara att det är svårt att analysera svaren sedan, 

då alla svar riskerar att vara olika (Backman et al., 2012; Bell & Waters, 2016). Utöver detta är 

det värt att lyfta fram att både bearbetningen och analyserandet av den insamlade datamängden 

också kan vara mycket tidskrävande. Att intervjuerna kan ta lång tid, kan resultera i 

tidskrävande transkriberingar av det insamlade materialet och ytterligare en nackdel kan även 

vara att det ej finns utrymme till att intervjua allt för många lärare eftersom det är en ganska 

tidskrävande process (ibid.). I urvalet av respondenter fanns vissa urvalskriterier som skulle 

uppnås för ett deltagande (se bilaga 1), dessa urvalskriterier ökade chanserna att få relevanta 

svar på studiens forskningsfråga. Men om studien hade haft ett större urval av respondenter 

hade det förmodligen blivit en större variation och bredd i studiens data, det i sin tur hade kunnat 

leda till ett mer generaliserbart resultat, som ökat studiens reliabilitet. Det är dock värt att 

påpeka att underlaget för denna studie är för litet för att kunna dra några generaliserande 

slutsatser. Resultatet har enbart gett en insikt om de deltagande lärarnas arbete med elever som 

har NPF-diagnoser i det ordinarie matematikklassrummet.  
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Bell och Waters (2016) lyfter fram att det inte är något lätt uppgift att intervjua folk. Att 

intervjuerna i denna studie gick bra och att svaren som respondenterna gav bidrog med värdefull 

information till studien och dess resultat, har mycket att göra med att intervjuaren var väl 

förberedd. Mycket förarbete hade lagts på intervjufrågorna, hur de och eventuella följdfrågor 

skulle ställas, samt eventuella problem som skulle kunna tänkas uppstå.   

4.5 Validitet och reliabilitet  

Det är av största vikt att studiens insamlade datamängd behandlas så noga som möjligt. Den 

data som samlats in får inte under några omständigheter påverkas av den som genomfört 

studien, samtidigt är det viktigt att inte slarva under själva insamlingsprocessen (Backman et 

al., 2012). Vid genomförandet av en studie är det viktigt att se till att inte resultatet svävar iväg 

från den valda forskningsfrågan, om så är fallet, kommer studiens validitet att minska. 

Validiteten innefattar hur väl studiens resultat besvarar den valda forskningsfrågan, alltså det 

syfte och frågeställningar som ligger till grund för studien. Validiteten handlar om en strävan 

efter att få en sådan hög giltighet som möjligt för den insamlade datamängden (Backman et al., 

2012). Eller som Thornberg och Frejes (2015) skriver ”I vilken utsträckning den forskning som 

genomförs och den eller de metoder som används verkligen undersöker det som avser att 

undersökas” (s. 258). Svaren som respondenterna ger bör vara relevanta och starkt 

sammankopplade till studiens syfte och frågeställning, resultatet ska alltså täcka det 

forskningsområde och det förväntade resultat som undersökningen hoppas på (Johansson, 

2001). För att öka studiens validitet var alla de lärare som intervjuades verksamma inom 

lågstadiet och undervisade matematik till elever som har NPF-diagnoser. Samtliga lärare hade 

även flertalet verksamma år inom skolan, och således stor erfarenhet inom det givna ämnet. 

Utifrån de vetenskapliga artiklar som läst som grund för detta arbete, är åsikten att 

respondenterna arbete med NPF-elever i klassrummet stämmer väl överens med den 

evidensbaserade forskningen.  

 

Reliabiliteten å sin sida handlar om hur hög tillförlitlighet och pålitlighet studiens insamlade 

datamaterial har (Backman et al., 2012).  Det handlar med andra ord om mätnoggrannheten och 

om datamaterialet har samlats in på samma sätt eller om det har varierat mellan de olika 

intervjuerna till exempel. Har någon fråga missförståtts eller har intervjuaren kanske missat att 

ställa en viss fråga (Johansson, 2001). I studien kommer intervjuer användas som 

datainsamlingsmetod, intervjuerna kommer genomföras på samma sätt och samma frågor 

kommer ställas till samtliga respondenter. För att öka reliabiliteten i studien så var 

intervjufrågorna välformulerade och täckte den frågeställning som låg till grund för studien. 

Problem som dock kan tänkas kunna uppstå när man väljer att använda sig av intervjuer som 

datainsamlingsmetod är att intervjuare inte under några omständigheter får påverka sina 

respondenter. En sådan påverkan kan uppstå om respondenten upplever att intervjuaren har en 

överlägsen position, det i sin tur kan påverka de svar som respondenten ger, och således påverka 

studiens reliabilitet (Backman et al., 2012). Resultatet är dock inte generaliserbart eftersom det 

i denna studie ej vart möjligt att intervjua tillräckligt många lärare för att kunna dra en generell 

slutsats om lågstadielärares arbete med elever som har NPF-diagnoser i det ordinarie 

matematikklassrummet. 
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4.6 Forskningsetiska principer  

Om datamaterialet i en studie samlas in genom till exempel intervjuer, är det viktigt att den som 

genomför intervjuerna tar hänsyn till de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram 

vad gäller forskningsetiska principer. Dessa huvudkrav är något som alla forskare måste 

förhålla sig till och ha i åtanke när man bedriver och genomför sin forskning. Kraven finns till 

för att skydda de som deltar i forskningen och utgår från följande: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet - utgår ifrån att respondenterna i studien ska vara medvetna om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst under studien kan avbryta sin medverkan. 

Information ska lämnas till de som deltar i undersökningen där det tydligt framgår vad 

forskningens syfte är, vad deltagarnas har för uppgift, samt vad som gäller för deras deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att kunna tillgodose detta krav bifogades ett informationsbrev (se 

bilaga 1) i det första intressemejl som skickades ut till de olika skolorna och lärarna. I 

informationsbrevet stod det bland annat vem som genomförde forskningen, vilket universitet 

den representerade, vad syftet med studie var, samt vad ett eventuellt deltagande skulle 

innebära.  

 

Samtyckeskravet - för att delta i en forskning krävs att respondenterna lämnar sitt samtycke till 

att delta.  Respondenterna medvetandegjordes om att de bestämmer över sin medverkan i 

studien. De blev informerade om att de när som helst fick avbryta sin medverkan, utan negativa 

konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002). Inför intervjun hade det därför skrivits ett 

samtyckesbrev (se bilaga 2) som innehöll information om att deltagandet var frivillig och att 

man utan konsekvenser fick avbryta sin medverkan när som helst. Detta samtyckesbrev fick 

alla respondenter ta del av och godkänna innan själva intervjun påbörjades.  

 

Konfidentialitetskravet - handlar om anonymitet. Respondenterna ska informeras om att 

deltagande är anonymt, och att ingen utomstående kan få tag på information om till exempel 

personuppgifter. Ingen av de som deltog i studien ska kunna identifieras av någon utomstående 

(Vetenskapsrådet, 2002). Alla intervjuer som genomfördes i studien spelades in, för att sedan 

kunna transkriberas och underlätta bearbetningen av materialet. När detta var gjort 

avidentifierades alla lärare och ljudfilerna raderades, detta för att ingen utomstående skulle 

kunna få tag på den, även detta poängterades det om i samtyckesbrevet (se bilaga 2).  

 

Nyttjandekravet - utgår ifrån att de uppgifter som forskaren samlar in endast får användas till 

forskningen. De får ej spridas för något annat syfte, så som kommersiellt bruk eller syften som 

ej är vetenskapliga (Vetenskapsrådet, 2002). I det informationsbrev (se bilaga 1) som skickades 

ut till lärarna via mejl poängterades det att intervjuerna som de medverkade i endast skulle 

användas i följande examensarbete och inte för något annat syfte. 

5 Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet från den kvalitativa intervjustudie som genomförts med fem 

lågstadielärare. Lågstadielärare har gett sina beskrivningar av hur de arbetar med elever som 
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har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF-diagnoser) i det ordinarie 

matematikklassrummet, och vad de kan urskilja för framgångsfaktorer och utmaningar i det 

arbetet. Resultatavsnittet inleds med en förklaring av lärarnas syn på matematiksvårigheter 

kopplat till NPF-diagnoser. Efter det följer en beskrivning av hur lärare kan anpassa 

undervisningen för dessa elever, och därefter lärarnas upplevda framgångsfaktorer när det 

kommer till att undervisa dessa elever. Utöver detta lyfts även utmaningar i arbetet fram, samt 

hur inkluderade eleverna är i den ordinarie undervisningen i klassrummet. Avsnittet avslutas 

med en sammanfattning av studiens resultat.   

5.1 Matematiksvårigheter och NPF-diagnoser  

Samtliga respondenter i studien arbetade som klasslärare på lågstadiet, de hade även flertalet 

års erfarenheter av elever med NPF-diagnoser. Gemensamt för lärarna var också att de vid 

intervjutillfället hade minst en elev i deras klass med en NPF-diagnos, eller en elev som 

utreddes för en NPF-diagnos. Denna eller dessa elever undervisade de själva i matematik under 

minst ett par tillfällen i veckan.   

 

Vi vet sedan tidigare att det finns ett samband mellan matematiksvårigheter och 

funktionsnedsättningar som ADHD eller ADD (Adler, 2007; Brusewitz, 2011). Lunde (2011) 

tillsammans med Grabner med kollegor (2017) förklarar hur matematiksvårigheter kan grunda 

sig i olika neuropsykologiska faktorer. Därför var en av de första frågorna som ställdes till 

respondenter vad de hade för erfarenheter av elever med NPF-diagnoser kopplade till ämnet 

matematik. Fanns det några specifika svårigheter i deras diagnoser som var kopplade till ämnet 

som de kunnat urskilja. Lärarna upplevde dock inte att eleverna hade svårigheter som var 

specifikt sammankopplade till just matematiken. Istället kunde det främst handla om till 

exempel den bristande uppmärksamhets- och koncentrationsförmågan som ställde till det när 

det kom till att hänga med under genomgångarna, eller att sitta still och själv jobba i 

matematikboken. Lärarnas förklaringar och beskrivningar stämmer väl överens med 

Lamminmäki med kollegor (1995) samt Dahle (2009) förklaringar. De understryker att den 

bristande koncentrationsförmågan är det främsta problemet när det kommer till matematik och 

elever med NPF-diagnoser. Matematikproblemen ligger alltså oftast inte i presentationerna i 

sig, utan i de uppmärksamhetsproblem som präglar diagnoserna.  

Ja, koncentrationen är väl det största. Att man inte orkar följa med i genomgångar, 

att man inte klarar av att sitta och jobba själv i matteboken utan att man behöver 

stödet bredvid sig hela tiden. (Sara).   

Carl har även han upplevt liknande koncentrationsproblem med den elev som går i hans klass.  

Ja, autistiska barn försvinner iväg och är … ja, i en annan värld eller vad man ska 

säga, de är inte riktigt där vi andra är utan de försvinner bort litegrann. (Carl). 

Även Malin vittnar om att den främsta svårigheten ligger i att hålla kvar fokuset och detta i 

kombination med den bristande impulskontrollen hos eleven. Frida lyfter fram att de elever hon 

har haft med NPF-diagnoser också har saknat koncentrationen. 
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De har inte alltid koncentrationen. Har man inte koncentrationen när man inte 

förstått, det är då man tappar lusten och motivationen och då blir man irriterad och 

vill ge upp och så där. (Frida). 

Josefin förklarar å sin sida att de elever som hon har med NPF-diagnoser ofta fungerar ganska 

bra just i matematiken, något som enligt henne kan ha att göra med ämnets tydliga struktur.  

Matematiken har ju ofta en tydlig struktur som är liknande lektion för lektion och 

det brukar fungera bra för de här eleverna. (Josefin).  

Josefin berättar vidare att många av de elever med NPF-diagnoser som hon undervisat har vart 

väldigt fokuserade och uppgiftsorienterade under matematiken, då detta är ett ämne som de 

förstår. Även Sara berättar att även hon haft NPF-elever som behövt svårare läroböcker, allting 

beror på hur uppbyggnaden av boken är. Dock lyfter Josefin fortsättningsvis fram att de elever 

hon haft med autism ofta haft svårigheter med att läsa till exempel problemlösningstexter.  

De svårigheter som jag mer kan se är ju mera problemlösning där man ska läsa och 

själv se vilket räknesätt man ska använda sig av, där kan jag se att det hos en del 

NPF-elever blir svårigheter. (Josefin).  

Även Frida har märkt av svårigheter när det kommer till just problemlösning.  

Alltså saker de kan lära sig utantill, till exempel multiplikationstabellen, det var de 

jättebra bra på. Men de kan ha svårare för problemlösning, då det var lite mer 

öppna grejer. Finns det någon mall att följa punkt till pricka så var det mer lätt för 

dem. (Frida).  

Carl och Malin konstaterade att deras elever mår bra av att man som lärare är fyrkantig i sin 

undervisning, något som gäller såväl under matematiklektionerna som under övriga lektioner.  

Eleven tycker om när läraren är fyrkantig i sin undervisning. Det får inte vara några 

överraskningar, eleven måste alltid veta vad den ska göra och vad som krävs av den. 

(Carl). 

Tipsen jag fick av skolans skolpsykolog var att vara fyrkantig i min undervisning. 

Det har jag tagit med mig i mina nya klasser, jag har en tydlig lektionsstruktur som 

upprepar sig från lektion till lektion. (Malin).  

Även Socialstyrelsen (2014a) lyfter fram vikten av att dessa elever mår bra av att befinna sig i 

en miljö som är välstrukturerad och förutsägbar, då barn med autism till exempel blir oroliga 

och stressade av förändringar. Barn med ADHD och autism gillar struktur, det måste vara 

tydligt för dem (Axengrip & Axengrip, 2004; Tufvesson, 2007), och detta lyfts alltså även fram 

av många av de deltagande lärarna.  

5.2 NPF-diagnoser i skolan   

5.2.1 Anpassad undervisning  

Att alla elever ska få de anpassningar och det stöd som de är i behov av för att kunna nå så långt 

som möjligt lyfter våra styrdokument, såväl som de deltagande lärarna, tydligt fram (SFS 

2010:800; Skolverket, 2018a). Lärarna som ställt upp som respondenter i studien anpassade på 
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olika sätt för deras NPF-elever, en del anpassade mer och en del mindre. Samtliga lärare lyfte 

dock fram att dessa anpassningar inte är något som enbart implementerades under 

matematiklektionerna, utan även i skolans övriga ämnen. Om man tittar på matematikämnet, så 

förklarar Josefin att det är viktigt att se hur eleven fungerar i övrigt, och om det är några av de 

anpassningar som de har i andra ämnen som kan användas inom matematiken också. Carl 

beskriver hur han tänker kring anpassningar gällande hans NPF-elev    

Kunskapsmässigt når han ju alla mål, men det är viktigt att han får göra det på sitt 

vis. Men det står ju dessutom i läroplanen att det ska ju alla få göra, så att jag vill 

nästan inte kalla det för anpassningar. Vi ska ju möta eleverna där de är och vi ska 

ge dem vad de behöver och ge alla bästa förutsättningarna för att klara målen. Så 

att ... (paus) jag gissar att det är så här att jag tycker om att anpassa för alla barn. 

(Carl).  

Framträdande anpassningar som lärarna i studien gjort var i form av bildstöd eller ett tydligt 

schema över skoldagen och dess aktiviteter uppskrivna på tavlan i klassrummet. Denna typ av 

anpassningar upplever många av lärarna som positivt, inte bara för elever som har NPF-

diagnoser, både Carl och Josefin lyfter fram att alla elever har nytta av denna typ av stöd. Josefin 

berättar att de i klassen har ett schema på tavlan som svarar på de didaktiska frågorna, genom 

det schemat blir det tydligt för eleverna vad de ska göra och varför. Eleverna med NPF-

diagnoser har även egna checklistor och ett tydligt, individuellt schema på bänken, detta för att 

de hela tiden ska veta vad som kommer att ske härnäst, något som underlättar deras skoldag.  

 

Vi använder oss av mycket bildstöd och detaljerat schema på tavlan över skoldagen. Eleven i 

fråga kan gå fram till tavlan och peka på en rad i taget och veta precis vad som krävs av han. 

(Carl). 

 

Utöver ett tydligt schema över skoldagen påpekar Malin vikten av att ge starthjälp och 

återkommande återkoppling under det självständiga arbetet. Detta för att undvika att eleven ska 

halka in på annat, något som är lätt hänt om man har en NPF-diagnos och en koncentration som 

många gånger sviker.  

Jag ger honom starthjälp så att han kommer igång och får ge honom återkopplande 

återkoppling under det självständiga arbetet för att han inte ska halka in på att göra 

annat. (Malin).  

Även Socialstyrelsen (2014a) skriver att det är viktigt att ge dessa elever extra stöd när det 

kommer till att påbörja och slutföra uppgifter. Eleverna behöver mycket hjälp med att planera 

upp sina skoldagar och innehållet, detta eftersom stora valmöjligheter kan ställa till det för dem. 

Precis som Carl och Josefin framhåller när de förklarar att samtliga elever har nytta av till 

exempel bildstöd så berättar även Malin om hur hon fått tips av skolpsykologen på skolan att 

behandla hela klassen som en NPF-klass.  

 

I den första klassen som jag jobbade i så hade många av eleverna behov av särskilt stöd. Jag 

fick då tipset av skolans skolpsykolog att behandla hela klassen som en NPF-klass. Hon menade 
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att det inte gjorde de andra eleverna någon skada om jag som lärare var extra tydlig och 

strukturerad. (Malin).  

 

Lärarna i studien konstaterar dock att det inte räcker att de är extra tydliga och strukturerade. 

Det gäller också att de lyckas motivera alla sina elever, något som kan vara extra svårt när det 

gäller elever med NPF-diagnoser. För att eleverna ska hållas motiverade i skolan lyfter många 

av respondenterna fram att det är viktigt att de är medvetna om vad som är målet och meningen 

med allt de gör. Det är även viktigt att eleverna är medvetna om att lärarna har förväntningar 

på dem som är anpassade till deras nivå. Geng (2011) lyfter i sin studie också fram detta som 

en avgörande faktor för att skapa rätta förutsättningar för dessa elever att lyckas i skolan. Malin 

betonar vikten av att eleverna vet vad som krävs av dem och vad som är målet med varje lektion 

 

Jag har en tydlig lektionsstruktur som upprepar sig från lektion till lektion. På min nuvarande 

skola har jag en smartboard i klassrummet vilket ger mig ett bra stöd i min undervisning. Jag 

inleder varje lektion med att visa eleverna, på smartboarden, med text och bildstöd vad som är 

målet med lektionen. Jag tycker att det är viktigt för alla elever, men framför allt mina elever 

med NPF-diagnoser att det tydligt framgår vad jag har för förväntningar på dem. Därefter visar 

jag på vilket sätt vi kommer arbeta mot målen, typ genomgång tillsammans, med mini-

whiteboards, övning i klassen när man får gå runt, mattespel, matteboken. Detta gör jag alltså 

i helklass så att alla vet. (Malin).  

 

Carl i sin tur poängterar även han vikten av att vara tydlig i sin undervisning. Det får inte vara 

några överraskningar, utan eleverna måste alltid veta vad de ska göra och vad som krävs av 

dem. Han konstaterar att eleven blir trygg om han som lärare alltid gör på samma sätt. 

För den här pojken får det inte vara några överraskningar, han måste alltid veta 

vad han ska göra […]. Svårigheterna är ju att man inte kan få för sig att göra något 

annat, utan det måste vara väldigt fyrkantigt […]. Nu har jag haft den här eleven så 

länge, så han är trygg i hur vi gör och att vi alltid gör likadant. (Carl).  

Sara berättar att även hennes NPF-elever drar nytta av att ha en tydlig struktur.  

Nä, men alltså jag tror det viktigaste är ju det att man har en tydlig struktur, att jag 

själv vet vad jag har för mål med lektionen och vad de ska lära sig. Vet eleverna 

också så blir det ju lättare för dem att veta att nu är det de här vi ska göra […]. 

(Sara).  

Även Axengrip och Axengrip (2004), Socialstyrelsen (2014a) samt Tufvesson (2007) pekar på 

fördelarna med att ha en tydlig, återkommande struktur. Dock lyfter Sara fram att trots att hon 

är tydlig och har en struktur över lektionerna så finns fortfarande chansen att det ändå inte 

kommer att fungera för dessa barn. Hon förklarar vidare att det då är viktigt att försöka hitta 

nya lösningar, det är mycket pusslande med dessa barn innan man hittat rätt. Mycket handlar 

om att man måste hinna lära känna eleverna och veta hur de ska läsas av, det är viktigt att man 

vågar ge det tid, då blir det oftast bra.   
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När det kommer till att välja material inom matematiken till elever med NPF-diagnoser, är det 

av största vikt att lärare reflekterar kring hur materialet är utformat och hur de tror att det 

kommer passa eleverna. Tufvesson (2007) förklarar, att eftersom elever med NPF-diagnoser 

har både kognitiva-och perceptuella nedsättningar är det svårt för dem att sålla bort till exempel 

ljud och intryck från den omliggande miljön. Detta måste även lärare ta i beaktning i valet av 

material.  

 

Man får ju som tänka på också hur uppbyggnaden i matteboken är. Blir det för mycket rörigt, 

alltså bilderna eller böckerna blir för färgglada eller röriga då får man ju som tänka på det 

också då. Jag har ju haft en elev som klarade inte av matteboken för den var alldeles för 

färgglad. Så då fick vi ju välja något annat material å då gick det mycket bättre. (Sara). 

 

Sara berättar vidare att det utöver detta är viktigt att variera sin undervisning och jobba mycket 

med laborativt material. Detta är något som även Josefin lyfter fram när hon berättar att de 

använder sig av mycket praktiskt material i matematikundervisningen, något som hon upplever 

funkar bra för hennes elever.  

Med den här eleven som jag arbetar med nu använder jag mig av mer praktiskt 

material […]. Med den här eleven var det bättre att använda konkret material. 

(Josefin). 

Frida låter även hennes elever använda sig av konkret material, då detta underlättar förståelsen 

av den många gånger komplexa matematiken. Carl å sin sida lyfter fram att han är förvånad 

över att hans elev ofta väljer bort det konkreta materialet, trots att det erbjuds.  

Alltså, jag är förvånad att han inte vill jobba med konkret material […]. Han tycker 

om att bara få ett papper och penna och sudd. (Carl).  

Carls uppfattning ligger i att eleven i fråga inte vill att det ska bli för rörigt på bänken då detta 

ställer till det i huvudet för honom. Carl jobbar istället mycket med individanpassat material i 

sin klass, han använde sig inte av någon matematikbok, utan utformar det mesta av materialet 

själv eller tillsammans med andra lärare. Han nämner vidare att de jobbar mycket med 

kooperativt lärande i hans klass, där barnen samarbetar och lär sig av varandra. 

Jag jobbar också mycket med kooperativt lärande, så att barnen lär varandra. Jag 

har väldigt hög elevaktivitet i min klass också och den här eleven fungerar jätte, 

jättebra i det här kooperativa lärandet, där man alltså lär sig tillsammans. (Carl).  

Samarbete och att människor lär sig tillsammans med andra är just något som ses som kärnan i 

det sociokulturella perspektivet, som studien till viss del bygger på (Säljö, 2000). Även Frida 

jobbar kooperativt i hennes klass, något som hon upplever vara ett positivt och framgångsrikt 

arbetssätt. Hon förklarar att det viktigt att låta eleverna använda varandra som läranderesurser, 

som lärare måste man hjälpa eleverna att inse att man kan lära sig mycket av varandra.  

Det blir också mycket varierat, att det blir mycket diskussioner, att man samarbetar 

med andra och att man kan prata. (Frida).  
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Josefin berättar hur hon anpassar undervisningen till hennes NPF-elever. Hon använder sig 

bland annat av checklistor till sina elever där de själva kan checka av hur långt de kommit och 

vad som ska göras.  

De här elever som har anpassningar har ju anpassningar under matten också, då 

kan det till exempel vara att de använder sig av en checklista, att de har skrivhjälp 

eller att de jobbar i matteboken på iPad. Vi använder en mattebok som finns på iPad 

också, eller digitalt, så att man kan göra exakt samma som de andra eleverna. 

(Josefin).  

Just digitala hjälpmedel har enligt forskning visat sig vara ett positivt inlärningssätt när det 

kommer till elever som har olika neuropsykologiska funktionsnedsättningar (Kroesbergen & 

Van Luit, 2003; Lunde, 2011; Maccini & Gagnon, 2000; Socialstyrelsen, 2014).  

 

Sara har också olika hjälpmedel till sina elever, som till exempel lathundar som kan användas 

när eleverna jobba med multiplikationstabellen. De kan även få muntliga instruktioner och 

skrivhjälp vid vissa tillfällen, något som även Malin tillämpar med sin elev. 

Ibland får han lösa grejer muntligt och jag ger han skrivstöd, han kan mycket mer 

än vad hans finmotorik tillåter honom. (Malin).  

Eftersom många elever med NPF-diagnoser har en bristande uppmärksamhet och ej har samma 

förmåga som andra elever att kunna sitta och koncentrera sig under en genomgång, förklarar 

Josefin att hennes NPF-elever ofta får kortare genomgångar än de andra eleverna. Även Carl 

förklarar hur han alltid har superkorta instruktioner till sin NPF-elev.  

Han har ju superkorta instruktioner, liksom samlingar och sådant för det klarar han 

ju naturligtvis inte alls. Så det är väldigt, väldigt korta instruktioner alltid. (Carl).  

Malin å sin sida låter sin elev rita under genomgången för att underlätta att han ska bibehålla 

fokus. Utöver kortare genomgångar understryker samtliga lärare att elever med NPF-diagnoser 

behöver få kontinuerliga pauser under lektionernas gång. I kombination med detta behöver 

eleverna ofta även ett varierat material och arbetssätt, anpassat till deras individuella nivå. 

Tufvesson (2007) tillsammans med Maccini och Gagnon (2000) påtalar vikten av att elever som 

befinner sig i behov av särskilt stöd ska förses med tydliga arbetsuppgifter och korta arbetspass, 

eftersom de inte har förmågan att sitta och jobba lika länge som andra klasskompisar.  

 

På tal om material, är det viktigt att läraren är medveten om att de kan behöva reducera 

innehållet i vissa uppgifter och modifiera dem till att passa varje enskild elev. Att reducera och 

modifiera uppgifter är något som även stöds av Hudson och Miller (2006) samt DuPaul med 

kollegor (2011). Josefin förklarar att:  

 

Rent generellt så kan de behöva ett mer varierat material och pauser ibland. De jobbar en stund 

med en sak, men sen kan det fortfarande vara inom matte. Men att man inte bara jobbar i boken 

utan att man har mattespel, eller att man har någonting annat kopplat till ämnet. (Josefin). 
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Även Hudson och Miller (2006) påtalar vikten av att de som jobbar som lärare tar hänsyn till 

elevernas ofta begränsade uthållighet. Malin beskrev med följande ord hur hon har lagt upp 

pauser under lektionerna för de elever som hon har med NPF.  

 

Med min NPF-elev har jag ritat upp ett eget schema och ritat in när eleven får ta 5-min paus. 

Detta går vi igenom innan lektionen börjar. Då bestämmer vi också vad han ska göra under 

pausen, vi har en ringklocka som han använder under sin paus. När han sedan ska arbeta i 

boken ringar jag in vilka uppgifter han ska göra och vi fortsätter att använda oss av klockan 

som tidsstöd. (Malin).  

 

Frida förklarar att hon, precis som de andra lärarna låter hennes elever med NPF få ta pauser 

under lektionerna, då koncentrationen annars brister. Hon förklarar också att hon inte ställer 

samma krav på dessa elever.  

 

Jag ställer inte samma krav, annars vet jag att eleverna inte orkar. De tappar fokus och tappar 

lusten. (Frida).  

 

Alla elever är olika och fungerar på olika sätt, det gäller såklart även de elever som har NPF-

diagnoser. Carl påtalar vikten av att det är viktigt att vara öppen med att det är okej att vara 

olika och att elever lär sig på olika vis. Problemen kan se mycket olika ut från person till person, 

vissa är i behov av mer stöd och hjälp, medan vissa andra klarar av vardagen rätt bra utan hjälp 

(Brusewitz, 2011). Med utgångspunkt i detta kan alltså lärare aldrig anpassa på samma vis för 

alla, de måste alltid utgå från den enskilde eleven och vad de har för behov. Josefin förklarar 

precis som Brusewitz (2011) att ingen elev är den andra lik och att mycket skiljer sig mellan 

olika elever. En del elever som hon haft med diagnoser inom NPF-spannet har behövt mer 

anpassningar, medan vissa andra i princip klarat sig helt utan anpassningar. Även Frida lyfter 

fram detta.   

Jag tycker att det viktigaste är att man lär känna varje individ för sig och liksom 

utgår från det, man kan inte ta diagnosen som så att alla är så, utan hitta styrkor 

och svagheter och utgå från de hos var och en. Man kan inte tänka att vi kör, för att 

det har funkat för någon annan elev. (Frida).  

Man kan alltså inte utgå från att alla är fungerar på samma sätt bara för att de har samma 

diagnos. Därför är det också svårt att ge ett exakt svar på hur lärare ska jobba med dessa elever 

på bästa sätt, eftersom det ofta skiljer sig mycket från elev till elev.   

5.2.2 Framgångsfaktorer  

I resultatet som framkom i studien, har det kunnat konstateras att den anpassade undervisningen 

ligger nära de framgångsfaktorer som nu kommer tas upp. Ofta är det just den anpassade 

undervisningen som är framgångsfaktorn i arbetet med elever som har NPF-diagnoser, i alla 

fall enligt de svar som de deltagande lärarna givit i studien.  
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När frågan om vad lärarna ser som framgångsfaktorer i arbetet med dessa elever ställdes, 

svarade Sara att olika hjälpmedel blandat med konkret material fungerar bra för många av 

hennes NPF-elever.  

Det är viktigt att man inte går igenom för mycket på en gång, utan att man kan dela 

upp det litegrann. Att man har en genomgång och berättar vad vi ska göra och sen 

får de prova på det. Men även blandar det och har laborativt och med konkret 

material så att det inte bara är det här statiska och jobba i matteboken […]. Sen att 

man har utformat hjälpmedel, är det till exempel multiplikationstabellen så har de 

en sådan här lathund eller att de har något annat material som de snabbt kan 

använda. (Sara).  

 

Sara fastslår även hon vikten av att snabbt kolla av eleverna efter genomgången så att de vet 

vad som ska göras och vad som krävs av dem, något som också Malin förklarar att hon gör med 

sina elever. Malin understryker att det är viktigt att eleverna är medvetna om att hon som lärare 

har förväntningar på dem och att de alltid vet vad som krävs av dem. Det är även viktigt att det 

vet vad målet med lektionen är för att undvika att tappa dem efter vägen. Även Socialstyrelsen 

(2014a) hävdar att det är viktigt att eleverna får tydliga instruktioner, så att de vet hur de ska gå 

tillväga och vad som krävs av dem. Sara förklarar vikten av att ha en tydlig struktur:  

 

Nä, men alltså jag tror det viktigaste är ju det att man har en tydlig struktur, att jag själv vet 

vad jag har för mål med lektionen och vad de ska lära sig. Vet också eleverna om det då blir 

det ju lättare för dem att veta vad som gäller. (Sara). 

 

Känner läraren sina elever väl och vet på ett ungefär vilken nivå de befinner sig på blir det också 

lättare att anpassa uppgifter och eventuellt plocka bort vissa grejer för att undvika att det blir 

för svårt. Hudson och Miller (2006) hävdar även de att det är viktigt att eleverna får anpassade 

uppgifter, med ett reducerat och modifierat innehåll. Detta innebär att dessa elever kan få färre 

matematikuppgifter på en lägre nivå än de andra eleverna. Att reducera och modifiera 

uppgifterna är något som Sara såväl som Frida ser som ytterligare en framgångsfaktor.  

En del grejer får man ju kanske helt enkelt plocka bort för det här vet jag kommer 

bli för jobbigt, det här blir för tjorvigt för dem. Så att, men framgångsfaktorn är väl 

att man har lite blandade uppgifter. (Sara).  

Jag ställer inte samma krav, annars vet jag att eleverna inte orkar […]. Men de får 

även mer tid, och jag anpassar antalet övningar […]. Jag försöker också att variera 

undervisningen, matteboken använder vi väldigt lite. Det blir mycket varierat, att 

det blir mycket diskussioner och att man samarbetar med andra och att man kan 

prata, så att det inte bara är matteboken Matteboken använder jag som 

färdighetsträning kan man säga och där kan jag sålla bort, alltså nu känner jag mig 

så trygg i mig själv liksom att det där är det inget värde i att göra och då fixar jag 

andra uppgifter, eller praktiska uppgifter. (Frida).  

Frida har fördelen att kunna jobba mycket i halvklass, och då med enbart 8 elever i varje grupp, 

det blir då lättare att låta eleverna jobba med praktiskt material tillsammans. Hon förklarar att 
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det är mycket fördelaktigt att jobba i halvklass då hon på ett annat vis kan kolla av att alla förstår 

och hänger med, något som är väldigt viktigt för elevernas självkänsla. 

Ja, och att de känner att de verkligen förstår, att de inte får den där, jag är dum i 

huvudet känslan. Då är det jättesvårt att få dem tillbaka på banan […]. I matten är 

det ganska många områden och så där, men just när man ska tänka mer själv så är 

det viktigt att man har inre bilder. Kan man inte skapa inre bilder i huvudet, då blir 

det liksom alldeles för luddigt på något sätt för dem och då blir det svårare. Kan 

man skapa inre bilder i huvudet blir det lättare att komma ihåg och förstå vad man 

håller på med, så att det blir så konkret som möjligt och inte bara abstrakt. (Frida).  

För att nå framgång med alla elever är det viktigt att läraren är engagerad. Carl underströk 

tydligt den viktiga roll som lärare faktiskt har.  

Det är mycket som är viktigt tycker jag, men man måste tänka på barnen, man måste 

vara hängiven i sitt arbete och verkligen vara innerlig med de här små 

guldklimparna. Man måste verkligen göra sitt yttersta som lärare för att hitta hur 

de mår bäst. Det är viktigt också under matematiken som är ett ganska laddat ämne 

[…]. Man måste också ha en noggrann planering, så att säga, som man måste följa. 

(Carl).  

Carl poängterar även vikten av att sätta de elever som har särskilda behov först. Precis som 

Malin berättade när skolpsykologen på hennes skola förklarade att hon skulle behandla hela 

klassen som en NPF-klass, så hävdar Carl att det är viktigt att lägga mycket tid och kraft på att 

få det bra för de här eleverna.  

Lägg jättemycket tid och kraft på att få det riktigt bra för de här barnen och utgå 

alltid från dem i all undervisning, vad du än gör tänk alltid på den här grabben eller 

tjejen först, så att han eller hon får det bra och får en bra lärsituation och en bra 

stund i skolan […]. Men alltså, lägg mycket tid på dem först, så kanske du kan åka 

räkmacka sen. (Carl). 

Även Josefin poängterar hur viktigt det är att man alltid ser till eleven, det är viktigt att veta 

vilken nivå de ligger på, och utifrån det undervisa för att utmana och utveckla. Hon förklarade 

vidare att de jobbar lågaffektivt med barnen som har NPF-diagnoser i hennes klasser, något 

som hon upplever som ett effektivt och väl fungerande arbetssätt.   

 

Att elever med olika NPF-diagnoser mår bra av att följa en viss struktur och slippa oförberedda 

saker är ingen nyhet vid det här laget. Det finns mycket forskning som tydligt lyfter fram vikten 

av detta (Axengrip & Axengrip, 2004; Socialstyrelsen, 2004; Tufvesson, 2007). Vikten av 

tydlighet och struktur i undervisningen för dessa elever lyfte även respondenterna upp. Carl 

förklarade att för att uppnå en framgångsrik undervisning är det viktigt att han förbereder sina 

elever på förändringar i god tid.    

 

Ge aldrig någonsin avkall på tydligheten, det måste du hinna med. Då får man strunta i något 

annat, men tydligheten till de här barnen... (paus). Allt blir fel i deras värld om… (paus) de får 

ju börja om från början liksom. (Carl). 
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Även Josefin understryker att elever med NPF-diagnoser inte ska behöva utsättas för 

överraskningar. De trivs bra av att följa en struktur som ser likadan ut, en förutsägbar miljö är 

vad dessa elever mår bäst av och är således vad vi som lärare bör ge dem.  

Struktur är ju för de här eleverna viktigt. Det är viktigt att det är samma, 

återkommande hela tiden, så att genomgången följer ett tydligt mönster som de 

känner igen. Ja, alltså det kan ju låta lite tråkigt men det är som bättre att man har 

samma struktur hela tiden för de här eleverna. (Josefin).  

Malin poängterar även hon detta och förklarar att hon har en tydlig lektionsstruktur som 

upprepar sig från lektion till lektion. När hon började i klassen i januari så var hennes NPF-elev 

nästan aldrig med på lektionerna, han kunde istället vara ute och leka på fritids eller brottas i 

klassrummet. Med i och med hennes tydliga lektionsstruktur lyfter hon fram att han nu för det 

mesta deltar på lektionerna och bidrar till arbetsron.  

 

Eftersom elever med NPF-diagnoser har svårt att koncentrerar sig och sitta stilla och lyssna så 

konstaterar även Carl att det är viktigt att han har korta och effektiva samlingar, samt att han 

alltid ger dem väldigt korta och tydliga instruktioner. Kroesbergen och Van Luit (2003) fastslår 

även de att direkta och tydliga instruktioner är viktigt för dessa barn, det är viktigt att läraren är 

övertydlig och att de använder sig av ett språk som är anpassad till barnens individuella, 

språkliga förmåga (Spangensberg, 2018). Det är även viktigt att man efter genomgången snabbt 

kollar av med sina NPF-eleverna om de förstått vad de ska göra, detta för att undvika att de blir 

omotiverade och börjar fokusera på annat.  

Sen när man har gått igenom vad det är som de ska göra är det viktigt att man snabbt 

kollar av de som jag vet kommer ha problem med detta. (Sara).  

Att variera sin undervisning är något som lyfts fram av styrdokumenten, såväl som de 

intervjuade lärarna. Sara fastslår vikten av att ha en varierad undervisning med mycket 

laborativa inslag.  Något som även Malin understryker när hon påpekar att innehållet under 

lektioner är varierat.  

Se till att det blir lite av varje under en lektion, genomgång, interaktiv genomgång, 

typ att de använder mini-whiteboards, använda sig av EPA [enskilt-par-alla-

metoden] så att de får tänka själva och prata i par så att det blir lite liv i lektionen, 

praktiska övningar och sen lite mattebok om det behövs. (Malin).  

Malin förklarar dock vidare att för att detta ska fungera krävs mycket återkoppling. Var tydlig 

med vad du som lärare har för förväntningar, om eleven halkar in på annat får du påminna 

eleven om vad målet är och vad de jobbar mot. Malins arbetssätt gällande återkoppling stöds 

också av Maccini och Gagnon (2002) som även de uppger att repetition, återkoppling och 

genomgång av instruktioner i mindre grupper visade sig vara det mest effektiva för de elever 

som befann sig i behov av särskilt stöd. Regelbunden återkoppling är en viktig faktor när det 

kommer till att främja en positiv, matematisk inlärning (ibid.).  
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Avslutningsvis ska även arbetsron i klassrummet lyftas fram som en avgörande 

framgångsfaktor. Att ha en lärmiljö med en god arbetsro är viktig, inte minst för de elever som 

har NPF-diagnoser, då de har svårt att stänga ute yttre intryck som ljud och ljus.  

Det är viktigt att man rensar, så att det inte är en massa saker som stör deras 

synintryck […]. Att man har arbetsro i klassrummet är ju jätteviktigt för de blir ju 

ofta störda av ljud och ljus och sådana saker, så att man tänker på det. (Josefin).  

Detta är något som även Tufvesson (2007) kunde synliggöra i sin studie gällande 

koncentrationssvårigheter i skolmiljön med fokus på barn med ADHD, autism och downs 

syndrom. Eftersom elever med NPF-diagnoser har svårt att fokusera är det viktigt att 

klassrummet är så avskalat som möjligt, enligt Josefin. Det är viktigt att rensa för att undvika 

sådant som kan störa deras synintryck. Även Carl förklarar att hans elev blir störd om det är för 

rörigt på bänken.    

5.2.3 Utmaningar  

Det finns mycket utmaningar som lärare i dagens skola kommer att möta på. När frågan om vad 

lärarna kunde urskilja för utmaningar när det kom till att undervisa matematik till elever med 

NPF-diagnoser ställdes, fastslog Sara att den främsta utmaningen för henne var just att räcka 

till. Att räcka till för alla elever och deras väldigt olika behov, då det i en och samma klass rent 

kunskapsmässigt kan skilja sig rejält mellan eleverna.   

Det är rätt stor variation på elevernas kunskapsnivå. Under Skolverkets 

bedömningsstöd kunde vi se att några snuddar på den låga nivån inom vissa ämnen, 

medan andra klarar av alla höga nivåer. Jag har också en nyanländ elev i min klass 

som inte talar svenska än. (Malin).  

Detta blir såklart också en stor utmaning när det kommer till att lyckas möta varje elev på just 

den nivå som den befinner sig på. Även Dowker (2005) lyfter fram svårigheten med att 

förkunskaperna i en och samma klass kan se mycket olika ut.  

 

Många av de deltagande lärarna i studien lyfter också fram vikten av att ha goda relationer till 

sina elever och att verkligen lära känna dem. Frida poängterar att det är viktigt att lära känna 

varje individ för sig och utgå från det. Som lärare får man inte utgå från att alla med samma 

diagnos är likadana, det viktigaste ligger i att hitta elevernas styrkor och svagheter och utgår 

från de. Det kan vara en utmaning från början att kunna synliggöra vad eleven faktiskt lärt sig, 

eller om den ens har lyssnat eller befäst någon kunskap. Carl vittnar om att det är mycket 

lirkande till en början, innan man kommit på hur barnen fungerar, alla elever är olika och det 

gäller att komma på vad som är bäst för var och en. När det kommer till utmaningar med dessa 

elever konstaterar såväl Carl som Malin att mycket hänger på resten av klassen och hur de 

hanterar situationen. 

 

Mycket hänger på övriga klassen, hur mycket man ska kräva av de andra barnen att någon 

faktiskt gallskriker på golvet och rullar runt, runt. Eller om de inte får någon hjälp, att de sitter 

själva och får vara väldigt självgående när man ägnar all sin tid åt dessa elever. Det ställer 

väldigt, väldigt höga krav på resten av klassen. (Carl).  
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För att hitta ett fungerande arbetssätt för dessa elever gäller det många gånger att läraren 

ständigt ligger ett steg före eleven. Axengrip och Axengrip (2004) lyfter fram detta genom att 

skriva att det alltid gäller att förebygga och ligga steget före eleven, detta för att undvika det 

negativa beteende som kan prägla diagnoserna. Detta är något som även Malin ser som en stor 

utmaning.  

 

Den största utmaningen är nog att du alltid måste ligga steget före eleven. Det går inte bara att 

ta det som det kommer. Du måste ta dig tid att fundera ut lektionen så att den är tydlig och 

varierad, lägga tid på när du ska gå igenom upplägget med eleven, hoppas att den är på rätt 

humör och vill samarbeta. Under det individuella arbetet går mycket av mitt fokus till att 

kontrollera att fokus läggs på rätt arbete och det tar mycket tid. När jag började i klassen i 

januari deltog denna elev inte i lektioner utan var antingen ute och lekte på fritids eller 

brottades i klassrummet. Jag tror att den tydliga lektionsstrukturen är anledningen till att han 

nu deltar och bidrar för det mesta till arbetsro. (Malin). 

 

Utöver att läraren ständigt bör ligga steget före eleven, drar många av eleverna med NPF-

diagnoser enligt forskning nytta av en-till-en undervisning (DuPaul et al., 2011; Hastings et al., 

2004; Tufvesson, 2007). Detta kan dock ställa till det i skolan om klassen saknar resurser för 

att kunna tillgodose detta stöd till eleven.  

 

En del utmaningar kan ju vara om du då har en elev som vi säger behöver gå ifrån och jobba 

någon annanstans och inte klarar av att sitta ensam, så är det ju ett problem. För du kan ju inte 

både vara i klassrummet och hos den eleven. (Josefin). 

 

Även Sara förklarar hur hennes NPF-elever mår bra av en-till-en undervisning och att det är en 

fördel att kunna plocka ut dessa elever ibland för att kunna ge dem den stöttning och hjälp som 

de behöver. Detta kräver dock, precis som också Josefin poängterar att det finns någon annan 

person som kan vara kvar med de andra eleverna i klassrummet, alternativt gå iväg med eleven 

i fråga.   

 

Frida kunde konstatera att en svårighet och utmaning som hon såg hos elever som har NPF-

diagnoser var just att de lätt tappar motivationen. Det är viktigt att eleverna inser vikten av 

varför de lär sig just detta, och hur de kan använda det utanför klassrummet, annars blir de lätt 

omotiverade.  

 

Det är viktigt att de tycker att det är roligt också, man måste hitta lösningar eller arbetssätt som 

gör att de inte tappar lusten. Man behöver ju inte ha cirkus här varje dag (skratt), men ändå… 

att göra det så levande och så nära verkligheten som möjligt, så att de kan se vars de kan 

använda just den här kunskapen, alltså utanför klassrummet. (Frida). 

 

Slutligen, kan svårigheten med att lyckas bibehålla fokus hos eleverna med NPF-diagnoser 

lyftas fram som en gemensam utmaning hos samtliga av de deltagande lärarna i studien. Det är 
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sedan tidigare känt att elever med NPF-diagnoser har en bristande uppmärksamhetsförmåga, de 

svävar ofta iväg och börjar tänka på annat. De har svårt att hålla fokus på den röda tråden.  

 

Det är en stor utmaning att få honom att delta i allt dock, det är lite mycket på hans egna villkor 

än. Om jag till exempel har ritat upp en kiosk med olika varor och de ska spendera 20 kr där, 

då väljer han att rita en egen kiosk med lyxbilar och hamburgare för 700 000 kr. Han ritar så 

mycket på sitt eget att han inte hinner spendera pengar, vilket var lektionens mål. Det gäller då 

att få honom att släppa fokus på hans egna, eller göra hans egna påhitt kompatibelt med 

lektionens mål, typ att ha rimliga priser på sina varor så att 20 kr kan spenderas. Han behöver 

ständigt stöd i att hålla fokus, det är en utmaning. (Malin). 

5.3 Inkluderande matematikundervisning 

I skolans styrdokument understryks vikten av att alla elever så långt som det är möjligt ska ges 

undervisning i det ordinarie klassrummet (SFS 2010:800; Skolverket, 2018a). Skolan ska jobba 

för att inte exkludera eleverna från gemenskapen, även fast detta ibland kan ses som nödvändigt 

för att de inte ska störa alla andra klasskompisar eller för att de ska få ut så mycket av 

undervisningen som möjligt. Under intervjun frågade intervjuaren de deltagande lärarna hur 

inkluderade de ansåg att deras NPF-elever var i den ordinarie matematikundervisningen. Här 

bör det dock påpekas att inkludering inte bara behöver betyda att eleven hela tiden behöver vara 

i klassen och göra samma sak som de andra klasskompisarna, utan inkludering handlar också 

om en känsla av samhörighet med en klass. Många av lärarna förklarade att deras NPF-elever 

var väldigt delaktiga i den ordinarie klassen, de var inte utpekade på något sätt och hade många 

kompisar.  

 

När det talades om inkludering hamnade mycket fokus på om lärarna hade hjälp eller stöttning 

av till exempel specialpedagog under matematiklektionerna, eller om de fick ta det största 

ansvaret själv. Svaren var liktydiga av samtliga lärare, deras NPF-elever var för det mesta med 

i det ordinarie matematikklassrummet och det var ingen av lärarna som hade hjälp av någon 

specialpedagog under matematiklektionerna. Även tillgång till annan personal eller resurs var 

för många lärare bristfällig, vilket i sin tur ledde till att eleverna den mesta av tiden var inne i 

klassrummet tillsammans med klassläraren.  

 

Vi har ingen specialpedagog inom matematiken. Ibland hade jag velat se att när en elev behöver 

lite mer tid att de skulle få jobba mer intensivt, precis som när man har intensiv läsning till 

exempel. Jag hade ibland velat ha intensivmatte inom ett visst område, just för att man inte ska 

tappa lusten och viktiga kunskaper, för att just nu i början lägger man ju de grundläggande 

kunskaperna. (Frida). 

 

Sara beskrev att det för det mesta fungerar bra för eleverna i fråga att stanna kvar i klassrummet, 

så länge det var enklare moment som de skulle jobba med. Ibland kan det hända att hon själv, 

eller klassens resurs plockar ut eleverna för att ge dem lite extra hjälp och stöttning. Fördelen 

med att plocka ut eleverna, förklarar hon är att de då får känna att de faktiskt får precis den 

hjälp som de behöver. Nackdelen med att ha kvar dem inne i klassrummet är att de kan bli 

ganska rörigt om de inte får den hjälp som de behöver, risken är då stor att de börjar störa de 
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andra klasskamraterna. Frida hade inte kunnat se några nackdelar med att plocka ut elever under 

matematiklektionerna.   

 

För att tro att det är inkludering, kan det bli exkludering, om eleven inte får det den behöver. 

(Frida).   

 

Carl berättar även att hans NPF-elev bara är med honom i klassrummet under 

matematiklektionerna. Det finns dock ett grupprum i anslutning till klassrummet dit eleven själv 

kan gå och arbeta om den så önskar. Carl lyfter fram att eleven är väldigt inkluderad i klassen, 

eleven föredrar att jobba tillsammans med andra istället för att jobba själv. Detta trots att eleven 

har en diagnos i form av autism, grad 2, något som enligt forskning många gånger kan innebära 

problem med att både kommunicera och interagera med andra människor (Bae et al., 2015; 

Klasén McGrath, 2009; Socialstyrelsen, 2010). När det kommer till att kunna samarbete med 

andra, förklarar Josefin å sin sida att just samarbeten och grupparbeten kan vara problematiskt.  

Om man säger inom autism-spektrumet så kan det finnas en svårighet med 

samarbeten och grupparbeten. Men det beror ju lite på, det är olika från elev till 

elev det med. Inom ADHD så kan det ju vara att man inte riktigt har energi och att 

de andra tycker att de inte gör det de ska alla gånger, de har svårt att fokusera och 

då kan det bli lite mindre struktur. (Josefin).    

När det gäller grupparbeten och samarbeten förklarar Frida att hon noga måste tänka på vem 

hon placerar med vem, och att det kan vara bra att anpassa nivån så att en kan lite mer än den. 

Eleverna kan på så vis utvecklas och lära sig tillsammans med andra, precis som Vygotskij 

förespråkar (Säljö, 2000). Frida poängterar också att det är viktigt för eleverna att jobba 

tillsammans, och att hjälpa dem att bli medvetna om att de kan lära sig mycket av varandra.  

 

Malin berättar att hennes elev för det mesta tar del av den ordinarie undervisningen. Vid enstaka 

fall när eleven absolut inte bidragit till arbetsron har den fått kunna arbeta med någon från fritids 

i ett annat rum, på så vis upplever hon att det har det blivit bäst för alla. Josefin berättar även 

hon att hennes elever har möjlighet att arbeta i ett eget litet grupprum bredvid klassrummet. 

Hennes elever får själva känna efter när de behöver lugn och ro, och går då självmant. Josefin 

påpekar att det är en stor förbättring från tidigare då eleven istället stannade i klassrummet och 

störde de andra eleverna, samtidigt som den själv inte fick något eget arbete gjort.  

 

Jag tycker att det är bra att och att det är viktigt att man har möjlighet att ge eleven det den 

behöver. Man ska inte plocka ut bara för att plocka ut. Det måste finnas en tanke varför och 

även en tanke på hur man ska få det att fungera i klassrummet. Men när det inte fungerar i 

klassrummet så är det ju bäst för både eleven och för klasskamraterna om hen kan arbeta någon 

annanstans, så att alla får arbetsro. Den här eleven har själv sagt på utvecklingssamtal då man 

skulle säga hur man bidrog med arbetsro i klassen att han bidrar genom att gå till ett lugnt rum 

när han behövde det. (Josefin). 
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5.4 Resultatsammanfattning 

För att sammanfatta resultatet är det först och främst viktigt att lyfta fram att läraren bör vara 

strukturerad i sin undervisning. Genomgångar och lektioner bör följa en och samma struktur, 

eftersom det underlättar för elever som har NPF-diagnoser. Det som även lyfts fram som 

betydelsefullt bland de intervjuade lärarna var att de varierar sin undervisning och lät eleverna 

prova på olika arbetssätt och arbetsformer. Användning av mycket praktiskt material och ett 

tydligt schema över dagen är avgörande faktorer när det kommer till att stötta elever med NPF-

diagnoser. Lärarna påpekade vidare vikten av att inte ha det för rörigt i klassrummet eller i 

materialet som eleverna ska jobba med, då de har svårt att stänga ute yttre intryck. 

Klassrumsmiljön ska alltså vara trygg och förutsägbar, då det gynnar eleverna. Med 

utgångspunkt i detta lyfts även arbetsron upp som en avgörande faktor när det kommer till hur 

väl dessa elever kan koncentrera sig och fokusera på skolarbetet.  

 

Eftersom elever med NPF-diagnoser har svårt att koncentrera sig bör de ha mer pauser än de 

andra eleverna, detta för att orka med de olika lektionerna och arbetsuppgifterna. Även korta 

och tydliga genomgångar är att föredra. Efter genomgången bör läraren snabbt kolla av eleven, 

så att den vet vad den ska göra, vad som krävs av den och vad målet är. De behöver ofta hjälp 

med att komma igång med arbetet, och under arbetets gång behöver de mycket stöttning och 

återkoppling. Det är viktigt att de alltid vet vad målet med lektion är och vad som krävs av dem. 

Avslutningsvis kan det också lyftas fram att det är viktigt att anpassa undervisningen till varje 

elevs enskilda nivå, det kan innebära att de får anpassade uppgifter, med ett modifierat och 

reducerat innehåll.  

6 Diskussion  

Syftet med studien var att belysa klasslärares syn på hur de under matematiklektionerna i det 

ordinarie klassrummet kunde ändra förutsättningarna för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF-diagnoser) och intresset var inriktat på hur lärare arbetade med 

eleverna i matematikklassrummet. I följande avsnitt presenteras en diskussion av studien och 

dess resultat, avsnittet inleds med en resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras. Genom 

att koppla frågeställningen till litteraturen samt resultatet, diskuteras hur lärarna arbetar med 

elever som har NPF-diagnoser i det ordinarie matematikklassrummet. Även de teorier som 

ligger till grund för denna studie tas upp i förhållande till resultatet. Avslutningsvis 

sammanfattas de lärdomar som tas med till kommande yrkesroll, samt förslag på vidare 

forskning inom området.  

6.1 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt presenteras en resultatdiskussion, genom att koppla frågeställningen till 

litteraturen samt resultatet diskuteras hur lärarna arbetar med elever som har NPF-diagnoser i 

det ordinarie matematikklassrummet.   

 

Inledningsvis lyfts lärarnas framgångsfaktorer i arbetet med NPF-elever fram som något både 

intressanta och givande. Även fast alla elever är olika är framgångsfaktorerna något som kan 

vara till nytta för alla som jobbar inom skolan. Mycket av det som lärarna tog upp som 
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framgångsrika arbetsmetoder och strategier, stämmer även väl överens med den tidigare 

forskning som lästs som grund inför detta arbete. Resultatet var på så vis inte särskilt otippat 

eller förvånande, då lärarnas beskrivningar kring hur de jobbar med elever som har NPF-

diagnoser till mångt och mycket också liknar det arbetssätt som lyfts fram i tidigare forskning.  

 

Till att börja med kan det konstateras att det dels med utgångspunkt i de deltagande lärarnas 

beskrivningar, dels i tidigare forskning är viktigt att lärare i mötet med dessa elever inser att de 

är i behov av tydlig information och instruktioner om hur de ska gå tillväga och vad som krävs 

av dem i undervisningen. Målet med lektionen bör alltid finnas med som en röd tråd genom 

hela undervisningsprocessen. Eleverna behöver mycket stöd när det kommer till att påbörja och 

slutföra uppgifter, samtidigt som de mår bra av att få befinna sig i en miljö som är 

välstrukturerad och förutsägbar, då de blir rädda och oroliga av förändringar (Axengrip & 

Axengrip, 2004; Socialstyrelsen, 2014). Som lärare i skolan bör man ständigt förebygga och 

ligga steget före elever med NPF-diagnoser, för att undvika det negativa beteende som präglar 

diagnoserna. Detta är något som lyfts fram av lärarna i studien, de understryker att det inte går 

att sväva iväg och hitta på schemabrytande saker då det ställer till det för dessa elever. Samtidigt 

ska skolan också anpassa sig efter eleverna och vad de befinner sig i för behov av för stöd, det 

kan till exempel handla om utformningen av klassrummet. Många av lärarna i studien pekade 

på vikten av att ha ett ganska avskalat klassrum, utan för mycket saker som stör deras intryck, 

eftersom eleverna har svårt att sålla bort intryck utifrån, såsom ljud och ljus. Att sålla bort 

intryck utifrån nämns även i Tufvesson (2007) doktorsavhandling som en viktig del i arbetet 

med dessa elever. I förhållande till detta lyfte samtliga lärare i studien fram att det fanns små 

grupprum i anslutning till det ordinarie klassrummet dit eleverna kunde gå om de behövde 

komma ifrån och få lugn och ro.  

 

Barn med både ADHD och autism gillar struktur (Axengrip & Axengrip, 2004; Tufvesson, 

2007). Samtliga lärare poängterade vikten av att ha en tydlig struktur åtskilliga gånger. Det är 

viktigt att de jobbar på samma sätt under alla lektioner, och att genomgångarna följer en struktur 

som eleverna med NPF-diagnoser är vana vid. Förändringar gör eleverna stressade, vilket i sin 

tur kan ställa till det för eleven själva, men även resten av klassen. För att kunna uppnå en 

framgångsrik undervisning hävdar lärarna att det är viktigt att de är övertydliga med eleverna. 

En lärare i studien förklarade att även fast att det kan låta tråkigt är struktur a och o, det är 

viktigt att dagens olika delar följer en återkommande struktur som eleverna känner igen. Det är 

även viktigt att anpassa sitt språk efter elevernas individuella, språkliga förmågor. Korta, 

effektiva samlingar med tydliga och direkta instruktioner fungerar bäst enligt såväl lärarna som 

forskning (Carnine, 1997; Kroesbergen & Van Luit, 2003; Spangensberg, 2018).  

 

För att uppnå en framgångsrik undervisning med elever som har NPF-diagnoser är det viktigt 

att de förses med tydliga arbetsuppgifter och korta arbetspass (DuPaul et al., 2011; Maccini & 

Gagnon, 2000; Socialstyrelsen, 2016b; Tufvesson, 2007). De behöver ofta olika typer av 

hjälpmedel och anpassat material, samtidigt som läraren alltid bör ta hänsyn till barnets ofta 

begränsade uthållighet och att de inte har förmågan att sitta och jobba lika länge som andra 

elever. Anpassade uppgifter är också viktigt, innehållet i uppgifter kan behöva reduceras och 
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modifieras för att passa varje enskild elev, de kan behöva färre matematikuppgifter på en lägre 

nivå, jämfört med andra elever i klassen (Hudson & Miller, 2006). Kortare genomgångar och 

arbetspass blandat med mer pauser och ett anpassat antal uppgifter, utifrån elevernas 

individuella nivå lyfts även fram av samtliga lärare i studien. Lärarna konstaterade att det i 

arbetet med elever som har särskilda behov är viktigt att de modifierar och reducerar 

uppgifterna så att de innehåller ett mindre antal problem till exempel. Samtliga av de deltagande 

lärarna uppger att det är viktigt att de anpassar uppgifterna så att de passar elevens individuella 

nivå, samtidigt som de blandar och varierar innehållet för att hålla eleverna motiverade. En 

viktig aspekt som flera av lärarna som deltog i studien tog upp, var vikten av att lära känna varje 

enskild individ för att veta på vilken nivå den ligger på och utifrån det lägga upp en anpassad 

undervisning och uppgifter efter elevernas individuella nivå. Att lägga upp en anpassad 

undervisning efter elevernas individuella nivå nämns även tydligt i våra styrdokument, så detta 

kom inte som en överraskning (Skolverket, 2018a, SFS 202:800). Det är viktigt att eleverna 

tycker att lektionerna är roliga, det i sin tur kräver ett hårt arbete med att hitta lösningar eller 

arbetssätt som gör att de inte tappar lusten, enligt en lärare i studien.  

 

För att undvika att eleverna ska tappa lusten och motivationen, är det viktigt att variera sin 

undervisning, det lyfts fram av styrdokumenten (SFS 2010:800; Skolverket, 2018a), såväl som 

de intervjuade lärarna. Innehållet under lektionerna måste variera, för att eleverna ska hålla sig 

motiverade och intresserade av ämnet, detta kräver dock mycket återkoppling till eleverna, och 

särskilt de med NPF-diagnoser. Det är vidare viktigt att efter genomgången snabbt kolla av att 

de förstår vad de ska göra, vad som krävs av dem samt vad målet är. Även Maccini och Gagnon 

(2002) uppger att repetition, återkoppling och genomgång av instruktioner i mindre grupper 

visat sig vara det mest effektiva för de elever som befann sig i behov av särskilt stöd. 

Regelbunden återkoppling är en viktig faktor när det kommer till att främja en positiv, 

matematisk inlärning (ibid.). 

 

Det finns forskning som konstaterar att det är ett utmanande jobb att som matematiklärare 

lyckas lägga upp en undervisning som är anpassad till varje enskild elev, då förkunskaperna i 

en och samma klass kan se väldigt olika ut (Dowker, 2005). Många lärare saknar kunskap om 

hur de på bästa sätt kan inkludera alla elever i matematikklassrummet. Det är ett svårt och 

frustrerande arbete, då det ställs höga krav på lärare att inkludera och anpassa sin undervisning 

så att den tillgodoser alla elever, oavsett tidigare erfarenheter och förutsättningar (Nilholm, 

2006; Parmar, 2006; Tan, 2017). Många av lärarna som deltog i studien kunde även de 

konstatera att det är en utmaning att lyckas lägga upp en undervisning som passar alla, eftersom 

kunskaperna mellan eleverna i deras klasser är väldigt spridda. Trots att mycket forskning pekar 

på svårigheterna med att inkludera alla elever i matematikklassrummet, så verkade detta inte 

vara ett särskilt framträdande problem för de lärare som deltog i studien. De lyfte visserligen 

fram att det kunde vara svårt att lägga upp en undervisning som passar alla, då kunskaperna i 

en och samma klass kunde se väldigt olika ut, men ingen av de deltagande lärarna hade hjälp 

av till exempel en specialpedagog eller speciallärare under matematiklektionerna. Ibland kunde 

eleverna få en-till-en undervisning om personalstyrkan tillät det, men annars jobbade eleverna 

i klassen, något som för det mesta verkade fungera bra, med rätt anpassningar och stöd. En del 



41 
 
 

av lärarna lyfte dock fram önskemål om mer en-till-en undervisning för vissa av deras elever, 

just för att de verkligen ska få den hjälp och stöttning som de behövde och för att inte riskera 

att missa värdefulla kunskaper. En-till-en undervisning är något som Tufvesson (2007) också 

lyfter fram som en framgångsfaktor i arbetet med elever som har ADHD eller autism.  

 

Avslutningsvis bör det även lyftas fram att trots att lärarna pratade mycket om anpassningar av 

olika slag, är de viktigt att nämna att flertalet av lärarna i studien lyfte fram att de svar som de 

gav såklart inte kunde appliceras på alla NPF-elever. Flera av lärarna påpekade att alla elever 

är olika, de fungerar olika och har olika behov, så även eleverna med NPF-diagnoser. Detta bör 

alla som läser denna studie ha i vetskap, resultatet speglar alltså inte alla elever, utan enbart de 

elever som de deltagande lärarna undervisat och har erfarenhet av. Behoven kan se väldigt olika 

ut och detta är nog de flesta som jobbar inom skolan medvetna om. Utgå inte från att alla barn 

har samma behov bara för att de har samma diagnos, utan titta på den enskilda eleven och hitta 

deras styrkor och svagheter för att sedan utgå från det.  

6.1.1 Teorier  

Både inom det sociokulturella- och det relationella perspektivet står relationerna i centrum 

(Ahlberg, 2015; Aspelin, 2013; Aspelin & Persson, 2011; Strandberg, 2006; Säljö, 2000). 

Vygotskij, grundaren till det sociokulturella perspektivet understryker vikten av att det är 

genom kommunikation och interaktion med andra som människor lär sig och utvecklas (Säljö, 

2000). Det relationella perspektivet har även relationerna mellan individen själv, resten av 

gruppen, lärare och skolan som helhet i centrum. Fokus är riktat på hur mötet med elever som 

är i behov av särskilt stöd i skolan sker (Ahlberg, 2015; Aspelin, 2013). För att uppnå ett 

relationellt arbetssätt är det viktigt att läraren utgår från alla elevers skilda behov och anpassar 

undervisningen utifrån det (Atterström & Persson 2000). Utifrån lärarnas svar och arbetssätt 

kunde det synliggöras att samtliga lärare utgick från det relationella perspektivet. Lärarna 

försökte skapa förutsättningar för eleverna att nå skolans mål och krav, detta gjorde bland annat 

genom att de anpassade och ändrade i omgivningen och i deras arbete, allt för att tillgodose 

elevernas olika behov. Många av lärarna konstaterade flera gånger vikten av att kontrollera 

vilken nivå de låg på, för att på bästa sätt kunna lägga upp en utmanande och utvecklande 

undervisning utifrån deras förutsättningar.  

 

Vygotskij understryker alltså att kunskap är något som människor aktivt skapar och utvecklar 

tillsammans med andra i gemensamma meningsfulla aktiviteter (Säljö, 2000). Samspelet mellan 

individen och andra människor är grundtanken och Vygotskij förklarar att det är genom 

kommunikation och interaktion med andra som människor lär sig och utvecklas. Genom den 

proximala utvecklingszonen får en mer kompetent person leda den mindre kompetente och 

genom detta utvecklas (ibid.). Lärarna i studien utgick även de från den sociokulturella teorin. 

Flera av lärarna föredrog att låta eleverna arbeta tillsammans i mindre grupper och två av lärarna 

i studien jobbade med kooperativt lärande, där fokus ligger på att de lär sig tillsammans och av 

varandra. De innebär att de har en väldigt hög elevaktivitet i klasserna och lärarna hävdar att 

även de med NPF-diagnoser blir motiverade av att samarbeta och lära sig av varandra. En av 

lärarna förklarar att det är mycket diskussioner och samarbete med andra i klassen, det är viktigt 

att de pratar mycket tillsammans, just för att kunna se var felen finns och rätta till dem på en 
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gång. Grupparbeten är viktiga, eftersom de gör eleverna medvetna om att de kan lära sig mycket 

av varandra, de får en chans att utnyttja sig av den proximala utvecklingszonen. Den proximala 

utvecklingszonen var något som samtliga lärare i studien utnyttjade i sina klasser, det var viktigt 

att synliggöra för eleverna att de kan lära sig mycket av varandra. Flertalet av lärarna underströk 

också att det var viktigt att blanda grupperna eller paren som samarbetar tillsammans, så att en 

kan lite mer än den andra och att eleverna genom detta kan utvecklas. Vi vet att förmågor och 

färdigheter växer fram inom relationer, därför är det av största vikt att lärare i skolan inte 

negligerar dessa relationer. Om det görs, kan man med utgångspunkt i detta synsätt inte lyckas 

(Aspelin & Persson, 2011). 

6.2 Sammanfattande slutsatser och slutdiskussion  

Genom denna studie har lågstadielärares arbete med elever som har NPF-diagnoser i det 

ordinarie klassrummet kunna lyftas fram. Det som kunde synliggöras från resultatet, är att 

samtliga lärare som deltog som respondenter, svarade ganska lika på de intervjufrågor som 

ställdes. De olika lärarna jobbade på ett liknande sätt med deras NPF-elever, de hade en klar 

bild över vad som fungerade bäst, och vad som gynnade deras undervisning och lärande. 

Studiens resultat stämde väl överens med den tidigare forskning som tagits del av till grund för 

arbetet. Avslutningsvis kan det konstateras att studiens resultat, inte var varken särskilt otippat 

eller förvånande, då det stämde väl överens med tidigare forskning gällande elever med NPF-

diagnoser och matematikundervisning.  

6.2.1 Implikationer för yrkesuppdraget 

Genomförandet av den här studien har varit ett helt nytt område för mig. Jag har utvecklats på 

många olika plan och försett mig med kunskap och erfarenheter som jag anser kommer vara till 

stor nytta i min kommande yrkesroll. Elever med NPF-diagnoser finns idag i varje klass och 

det innebär att jag som lärare i dagens och framtidens skola kommer att möta på dessa elever 

varje dag. Enligt forskning har det konstaterats att dessa elever ofta känner sig missförstådda 

av sin omgivning och att de tyvärr inte alltid får den hjälp och det stöd som de är i behov av i 

skolan. Genom denna studie har jag vunnit mycket ny och viktig kunskap om dessa elever, 

kunskap som kommer vara till nytta dels för mig själv, dels för mina framtida kollegor, men 

även för alla de elever som jag kommer möta på. Jag anser definitivt att mer kunskap kring 

elever med NPF-diagnoser eller andra särskilda behov bör tas in i lärarutbildningen. Jag är inte 

ensam om att känna att utbildningen ej gett tillräckligt med kunskaper för att möta dessa elever 

på den nivå som faktiskt krävs. Mötet med dessa elever kommer ske, och när det sker är det 

viktigt att vi är förberedda, det tillhör vårt viktiga uppdrag som lärare och det tillhör framför 

allt elevernas rättigheter.  

6.2.2 Förslag till fortsatt forskning  

Monuteuax med kollegor (2005) har konstaterat att ADHD specifikt kopplat till matematiska 

inlärningssvårigheter är ett ganska outforskat område, därför är min åsikt är att det behövts mer 

forskning kring detta. Detta gällande även barn med diagnoser inom autismspektrumet. Det är 

viktigt att alla som jobbar i skolan är medvetna om hur man ska stötta elever med NPF-

diagnoser på bästa sätt i matematikundervisningen. Matematik är ett stort ämne i dagens skola 
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och kommer nog förbli så även i framtiden, därför känns det för mig relevant att fortsatt 

forskning kring detta görs. 
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8 Bilagor  

8.1 Bilaga 1: Informationsbrev  

Lågstadielärares arbete med elever som har NPF-diagnoser i 

matematikklassrummet  

 

Inledning  

Skolans styrdokument lyfter tydligt fram vikten av att utgå från varje elevs enskilda 

förutsättningar och behov. Man ska utgå från elevernas förkunskaper och planera för en 

undervisning som är anpassad efter dem. Trots detta så uttrycker många lärare i dagens skola 

att de ej har tillräckligt med kunskap för att kunna tillgodose elever med neuropsykologiska 

funktionsnedsättningar (NPF) det stöd som de är i behov av. Enligt forskning ökar andelen barn 

med NPF och i varje klass räknar man med att det går 1–2 elever med en sådan diagnos. Detta 

innebär att de som jobbar i skolan förr eller senare kommer att möta på dessa elever. Med 

utgångspunkt i detta har jag i mitt examensarbete valt att lyfta fram detta ämne, som enligt mig 

är både ett intressant och lärorikt forskningsområde.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att belysa klasslärares syn på hur de under 

matematiklektionerna i det ordinarie klassrummet kan ändra förutsättningarna för elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 

Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställning formulerats  

  

• Hur beskriver lågstadielärare att de arbetar med elever som har neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar i det ordinarie matematikklassrummet?  

 

Studien är en del av ett examensarbete som skrivs på avancerad nivå vid Luleå tekniska 

universitet. Examensarbetet i sin tur är en del av grundlärarutbildningen, med inriktning mot F-

3 och kommer sedan att publiceras på deras hemsida. Studien kommer att genomföras med 

intervjuer som metod och därför skriver jag nu till dig. Om du är intresserad av att delta i min 

studie så kommer intervjun att ske på en tid och plats som passar dig, alternativt via Skype. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas, detta för att underlätta min 

kommande analys av den insamlade datamängden. Deltagande i studien kräver därför att du 

lämnar ditt samtycke till detta. Du som deltagare kommer att bli avidentifierad och materialet 

kommer endast att användas till mitt examensarbete och inget annat syfte, det transkriberade 

materialet och ljudfilerna kommer efter användningen i denna studie att förstöras. Intervjun 

beräknas ta mellan 15–30 minuter och studien riktar sig mot verksamma lärare i årskurs 3.  

 



 

 
 
 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering. 

 

Eftersom min studie har fokus på elever med NPF-diagnoser och matematikundervisningen, 

finns det några krav som jag helst ser kan uppnås för deltagande i studien. Jag önskar därför att 

du: 

 

• är klasslärare på lågstadiet  

• har minst en elev i din klass med en NPF-diagnos 

• själv undervisar denna/dessa elever i matematik minst någon gång i veckan 

• godkänner att intervjun kommer att spelas in 

 

Passar du in på ovanstående kriterier är du välkommen att ta kontakt med mig så att jag kan 

förse dig med vidare information. Tack på förhand!  

 

Studieansvarig:                                                                                                          Handledare:  

 

Kristina Nilsson                                                                                                      Hanna Viitala  

070-3699216                                                                                                           0920-491861 

nilkir-1@student.ltu.se                                                                                 hanna.viitala@ltu.se  
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8.2 Bilaga 2: Samtyckesbrev  

Studie:  Lågstadielärares arbete med elever med NPF i 

matematikklassrummet  

 

Syftet med studien är att belysa klasslärares syn på hur de under matematiklektionerna i det 

ordinarie klassrummet kan ändra förutsättningarna för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.  

 

Hantering och bearbetning av material: 

 

• Intervju, tidsåtgång cirka 15–30 minuter  

• Intervjuerna kommer att spelas in 

• Ljudfilen raderas efter transkriberingen av intervjuerna  

• Allt material kommer av avidentifieras  

• Materialet kommer endast att användas i mitt examensarbete och inte för något annat 

syfte 

 

Genom att godkänna detta lämnar du ditt samtycke till att delta som respondent i en intervju 

som kommer att spelas in. Studien och resultatet kommer att vara en del av mitt examensarbete 

som sedan kommer att publiceras på internet. Ditt deltagande är frivilligt och du är när som 

helst under studiens gång godkänd att avbryta ditt deltagande.  

 

Godkänner du att delta i studien om lågstadielärares arbete med elever med NPF i 

matematikklassrummet?  

 

  

 

 

 

 

 

 


